Sammanträdesprotokoll
2018-12-04

Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 4 december kl. 8.00–12.30.
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby
Sammanträdet ajournerades 09.06–09.26, 10.52–11.01.

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C), §§ 183-187, 189-201,203-212
Anne Karlsson (S) §§ 183-201, 203-212
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Lars-Ove Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L) §§ 183-201, 203-212
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD) §§ 183-201, 203-212
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Christoffer Mowide, kommunsekreterare
Christer Ivarsson (MP), ersättare
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 183-185
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare, §§ 187-195
Emma-Lina Svensson, miljöinspektör, § 196
Ronnie Wallin, förvaltningssekreterare, § 197
Anna Hulefors, projektledare, § 198
Mattias Sjögren, planeringschef, § 198
Beatrice Schmidt, utvecklingschef, §§ 200-201
Fredrik Ottosson, kommunstrateg, § 202
Trond Strangstadstuen, miljö- och byggchef, §§ 203-204
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, § 205
Jonas Bengtsson, VA-ingenjör, § 210
Pia Davidsson, VA- och renhållningschef, § 210
Sonja Edén, teknisk chef, § 210
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Justerare

Kerstin Wiréhn

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 6 december 2018 klockan 12.30.

Paragrafer

§§ 183-212

Sekreterare

Christoffer Mowide

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-04

Överklagningstid

2018-12-07 – 2018-12-28

Anslaget nedtaget

2019-01-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Christoffer Mowide
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Ks § 183

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Justerandes sign
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Ks § 184

KS 2018/0166

041

Budget 2019 och Plan 2020-2023
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att behålla
gymnasieutbildningen om Gula maskiner.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i övrigt fastställa
budgeten enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns kostnader (driftskostnader) för 2019 budgeteras till 1,6
miljarder kronor och årets resultat budgeteras till 10 670 000 kronor. Störst
budget för året får socialnämnden med 630 miljoner kronor och barn- och
utbildningsnämnden med 624 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2018
Förslag till budget
Yrkande
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att:
1.
2.
3.
4.

Ta bort tekniska nämndens extra budget på 700 000 kronor.
Budgetanpassningen ska ligga kvar på en halv procent.
Budgeten för gång- och cykelvägar ska ligga kvar på 2 miljoner kronor.
Återföring av bemanning med 0,1 % inom förskolan.

Anne Karlsson (S) yrkar att:
1. Öka bemanningen inom förskolan med 0,1 %.
2. Barn- och utbildningsnämnden får 600 000 kronor för att behålla gula
maskiner.
3. Tillför Kommunstyrelsen medel om 150 000 kronor för enkelt avhjälpta
hinder.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ta bort 700 000 kronor från
tekniska nämndens budget.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att budgetanpassningen ska
vara 0,5 % istället för 1 %.
Justerandes sign
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Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att investeringar på gångoch cykelvägar ska vara 2 miljoner kronor.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att öka bemanningen inom
förskolan med 0,1.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat avslå
yrkandet.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet
om att återföra bemanningen inom förskolan till 0,1.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att behålla
gymnasieutbildningen Gula maskiner.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Anne Karlssons (S) yrkande om att behålla gymnasieutbildningen om Gula
maskiner.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att tillföra
kommunstyrelsen medel om 150 000 kronor för enkelt avhjälpta hinder.
Ordförande finner genom acklamation att yrkandet avslagits.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet
om att kommunstyrelsen tillförs medel om 150 000 kronor för enkelt avhjälpta
hinder.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktiga att
fastställa budgeten i övrigt.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fastställa budgeten i övrigt.
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Omröstningsresultat
Votering om återföring av medel till förskolan:
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för att avslå yrkandet och NEJ
för bifall till yrkandet.

Justerandes sign

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

Nej

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)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Totalt

9

6

Avstår

0
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Votering om yrkande om medel till enkelt avhjälpta hinder:
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag till yrkandet och NEJ
för bifall till yrkandet.
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)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Totalt

9

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Nej

6

Avstår

0
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Ks § 185

KS 2018/0208

251

Förstudie för nybyggnation av skola vid
Hjortsbergsskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att ärendet om budget
och finansiering för nybyggnation av skola, förskola, särskilt boende och
trygghetsboende vid Hjortsbergskolan/ Haraberget hänskjuts till
budgetberedningen.
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. Kommunfullmäktige beslutade att inte bevilja tilläggsanslag för
förstudien.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 juni 2018, § 77, att:
Barn- och utbildningsnämnden tillförs budget för att uppföra en ny skola för
årskurs 7-9 vid Hjortsbergaskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-10-29
Kommunstyrelsen § 118/2018
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-07-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 77/2018
Barn- och utbildningsnämnden § 88/2018 inklusive beslutsunderlag
Yrkande
Carina Bengtsson (C) yrkar att förskola, särskilt boende och trygghetsboende
läggs till i beslutsmeningen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ks § 186

KS 2018/0349

003

Revidering av arvodesreglementet
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt
arvodesreglemente i enlighet med utskickat förslag med ändring enligt
yrkanden nedan.
2 Det nya reglementet träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter då det
gamla reglementet som kommunfullmäktige beslutat om 2016-08-29, § 122.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesreglementet reglerar vilken ersättning de förtroendevalda har rätt till.
Reglementet revideras en gång per mandatperiod eller vid behov. En översyn är
nu gjord av en parlamentarisk grupp bestående av representanter från samtliga
partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Den parlamentariska gruppen har lämnat ett förslag till arvodesreglemente som
presenteras på sammanträdet.
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott behandlade ärendet den
3 december 2018, § 55, och föreslog kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta nytt arvodesreglemente i enlighet med det
utskickade förslaget. Det nya reglementet träder i kraft denl januari 2019 och
ersätter då det gamla reglementet som kommunfullmäktige antagit 2016-08-29,
§ 122.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott § 55/2018
Ordförandeskrivelse, 2018-11-26
Förslag till arvodesreglemente
Yrkande
Carina Bengtsson (C) yrkar att det månadsarvodet för ordförande i
demokratiberedningen höjs till fyra procent.
Roland Johansson (ALT) yrkar att ersättningen för första vice ordförande i
samtliga instanser där det finns ordföranden tas bort.
Anne Karlsson (S), Jan Lorentzon (SD) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att de nu
gällande procentsatserna för presidiet i tekniska nämnden behålls som i dag.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att presidiet i tekniska nämnden får
månadsarvode enligt följande: ordförande 30 %, vice ordförande 8 % och andra
vice ordförande 15 %.
Justerandes sign
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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.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Roland
Johanssons (ALT) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat att avslå
Roland Johanssons (ALT) yrkande.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat att avslå Roland
Johanssons (ALT) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlsson (S) med fleras yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat avslå Anne
Karlsson (S) med fleras 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.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetstutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen i övrigt beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag till yrkandet och NEJ
för bifall till yrkandet.
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

Christer Henriksson (KD)

X

Roland Johansson (ALT)

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Avstår

X

Jan Lorentzon (SD)

Totalt

Nej

X
13

2

0
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Ks § 187

KS 2017/0309

103

Revidering av reglemente för råden
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslagen till
riktlinjer för Brottsförebyggande rådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet
och Ungdomsrådet med ändringen att i samtliga reglementen skriva
remissinstans istället för rådgivande samt att syftet med tillgänglighetsrådet,
ungdomsrådet och pensionärsrådet läggs till.
2 De nu gällande styrdokumenten för rådens arbetsformer upphör att gälla.
3 De nya riktlinjerna ska gälla från den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott arbetat med att se över styrdokumenten för de fyra rådgivande
organen: Brottsförebyggande rådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet och
Ungdomsrådet.
Bakgrunden till uppdraget var dels pensionärsrådets och tillgänglighetsrådets
egna önskemål om en revidering av deras reglementen, dels ett allmänt
önskemål om att de fyra råden så långt det är möjligt ska ha enhetliga regler och
arbetssätt.
Under arbetet med översynen har kommunledningsförvaltningen intervjuat
medlemmar i råden, ordföranden samt sekreteraren/samordnaren för att få en
bild över hur råden arbetar idag och hur de skulle vilja arbeta i framtiden.
De fyra råden är rådgivande organ. Det bör lyftas fram så att råden och
nämnderna/ styrelserna ökar utbytet av information och åsikter, inom alla
verksamheter.
Sammanfattningsvis är råden och nämnderna positiva till de föreslagna
förändringarna. Ett par av dem har lämnat konkreta förslag till mindre ändringar
i förslagen som kommunledningsförvaltningen har fört in de förslag till riktlinjer
som nu överlämnas för fastställande av fullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 november 2018, §
167, och föreslog kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige fastställer
förslagen till riktlinjer för Brottsförebyggande rådet, Pensionärsrådet,
Tillgänglighetsrådet och Ungdomsrådet med ändringen att i samtliga
reglementen skriva remissinstans istället för rådgivande, samt att de nu gällande
styrdokumenten för rådens arbetsformer upphör att gälla. De nya riktlinjerna ska
gälla från den 1 januari 2019.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 167/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2018
Demokratiberedningen § 14/2018
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-10-03
Förslagen till nya riktlinjer
Samtliga yttranden med bilagda tjänsteskrivelser
Yrkande
Anne Karlsson (S) yrkar att syftet att ta tillvara dessa gruppers intressen läggs
till i pensionärsrådet, ungdomsrådet, tillgänglighetsrådets reglementen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget för Anne Karlssons (S)
yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget för Anne Karlssons (S)
yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 188

KS 2018/0364

003

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till reglemente för
kommunstyrelsen
2 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet börjar gälla från den 1 januari
2019 och
3 Kommunfullmäktige beslutar att det gamla reglementet upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Ansvarsområdena och arbetsformerna för kommunstyrelsen fastställs av
kommunfullmäktige i reglementet för kommunstyrelsen. I reglementet framgår
även frågor som kommunstyrelsen får besluta om på delegation av fullmäktige.
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har kommunledningsförvaltningen gått igenom innehållet
och lämnat förslag till revideringar. Förslagen baseras till viss del på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKLs) förslag till reglementen för kommunstyrelser
(juni 2018) och till viss del på organisationsförändringar som har skett på
kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar. Innehållet har också
anpassats efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Förslagen till förändringar redovisas i detalj i det bifogade beslutsunderlaget,
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 november 2018, §
168, och föreslog Kommunstyrelsen föreslå:
1 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till reglemente för
kommunstyrelsen
2 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet börjar gälla från den 1 januari
2019 och
3 Kommunfullmäktige beslutar att det gamla reglementet upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-11-12
Förslag till reglemente
Arbetsutskottets beslut 2018-11-27
Justerandes sign
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Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ks § 189

TK2018/0313

003

Revidering av tekniska nämndens reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har tekniska förvaltningen gått igenom innehållet och
lämnat förslag till revideringar. Förslagen baseras till viss del på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKLs) förslag till reglementen för kommunstyrelser
(juni 2018) och till viss del på organisationsförändringar som har skett på
kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar. Innehållet har också
anpassats efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 november 2018 och beslutade
föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt reglemente för
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-16
Tekniska nämndens beslut 2018-11-26.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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KS 2018/0364
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Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har kultur- och fritidsförvaltningen gått igenom innehållet
och lämnat förslag till revideringar. Förslagen baseras till viss del på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKLs) förslag till reglementen för kommunstyrelser
(juni 2018) och till viss del på organisationsförändringar som har skett på
kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar. Innehållet har också
anpassats efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 21 november 2018, § 75,
och beslutade att Kultur- och fritidsnämnden godkänner det av förvaltningen
föreslagna reglementet för kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens § 75/2018
Förslag till reglemente
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 191

KS 2018/0364
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Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har barn- och utbildningsförvaltningen gått igenom
innehållet och lämnat förslag till revideringar. Förslagen baseras till viss del på
Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) förslag till reglementen för
kommunstyrelser (juni 2018) och till viss del på organisationsförändringar som
har skett på kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar. Innehållet
har också anpassats efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 21 november 2018, §
171, och beslutade att fastställa ändringen i reglementet för barn- och
utbildningsnämnden enligt förslag.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 171/2018
Förslag till reglemente, 2018-11-06
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Revidering av socialnämndens reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har socialförvaltningen gått igenom innehållet och lämnat
förslag till revideringar. Förslagen baseras till viss del på Sveriges Kommuner
och Landstings (SKLs) förslag till reglementen för kommunstyrelser (juni 2018)
och till viss del på organisationsförändringar som har skett på
kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar. Innehållet har också
anpassats efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för miljö- och byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har barn- och utbildningsförvaltningen gått igenom
innehållet och lämnat förslag till revideringar. Förslagen baseras till viss del på
Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) förslag till reglementen för
kommunstyrelser (juni 2018) och till viss del på organisationsförändringar som
har skett på kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar. Innehållet
har också anpassats efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 november 2018, §
201, och beslutade föreslå kommunfullmäktige att fastställa miljö- och
byggnadsnämndens reglemente.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 201/2018
Förslag till reglemente
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Revidering av instruktion för kommunalråd 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Instruktion för
kommunalråd 2019-2022 med tillägget för Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Instruktion för kommunalråd 2015-2018 upphör att gälla då den nya
mandatperioden börjar den 1 januari 2019 och nya instruktioner måste fastställas
av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom den nu gällande instruktionen
och föreslår att den ska ligga till grund för den nya instruktionen. Inga
förändringar behöver göras, utöver ett eventuellt politiskt beslut gällande antal
kommunalråd och deras tjänstgöringsgrad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 169/2018
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2018-11-16
Förslag till instruktion för kommunalråd
Yrkande
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att andra vice ordförande i kommunstyrelsen
(oppositionsråd) får ansvar för att informera representanter för resterande
opposition.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägget för AnnCharlotte Wiesels (M) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägget för AnnCharlotte Wiesels (M) yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktiges
sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby Arena under 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige har sedan augusti 2016 sammanträtt i konferenslokalen i
Ljungby Arena, vilket fungerar bra för alla berörda, både ledamöter och
presidium, allmänheten samt Ljungbykanalen som filmar för webb-TV och
direktsänder i radion. Lokalen har utrustats fullt ut för att möta samtliga krav
som ställs för ett fullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 170/2018
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-11-13
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-12-04

24(53)

Kommunstyrelsen

Ks § 196

KS 2018/0405

431

Yttrande om förslag till vattenskyddsområde för
Sydvattens vattentäkt i sjön Bolmen, 513-4471-2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
I 4 § a står det om förbud gällande kemikalier och att undantag från förbud
gäller om det finns sekundärt skydd. Ljungby kommun anser att det borde finnas
krav på tillstånd eller anmälan även för uppställning med sekundärt skydd då
anmälningsplikten under 4 § c inte inkluderar uppställning utan endast lagring.
Samma fundering gäller 4 § b om att tillstånd inte gäller med sekundärt skydd
och om då inte heller någon anmälan behövs till tillsynsmyndigheten.
Ett förtydligande angående varför 8 § om att hålla betesdjur bedöms som
anmälningspliktigt i föreskrifterna. Ljungby kommun skulle vilja få ta del av
vilka risker Sydvatten ser som motiverar att en anmälan behövs och vilka
uppgifter som är relevanta att få kännedom om i en sådan anmälan.
Ljungby kommun bedömer att 9 § om gödsel bör innefatta andra gödnings- och
näringsämnen utöver naturgödsel som förekommer inom lantbruksverksamheter.
Eftersom avverkning kräver anmälan enligt 11 § vid mer än 0,49 ha önskar
miljö- och byggförvaltningen att även här få veta lika riskerna är som ligger till
grund för anmälan. Om det är för att kunna skriva försiktighetsmått i relation till
avverkningsfordon eller tankplatser bör detta regleras i 4 §. Anmälan vid 0,5 ha
ska göras till Skogsstyrelsen i gällande lagstiftning. Föreskriften reglerar heller
inte virkesupplag inom primär zon och kan därför inte vara syftet med anmälan
enligt vattenskyddsföreskrifterna.
Kommunstyrelsen lämnade den 16 september 2014 följande yttrande som
kvarstår:
•
•

Justerandes sign

Ljungby kommun ser positivt på att vattenskyddsområde inrättas och
skyddsföreskrifter meddelas för att tydliggöra vattentäktens värde och
långsiktigt säkerställa ett nyttjande av Bolmen som dricksvattentäkt.
Bolmen är kommunens viktigaste område ur turist- och
rekreationssynpunkt. Vid Bolmens östra strand råder ett visst
bebyggelsetryck. Avgränsningen av skyddsområdet och omfattningen av
skyddsföreskrifterna bedöms inte stå i konflikt med kommunens
intressen. Utifrån resultatet av de utredningar som genomförts är det
rimligt att frångå grundprincipen att vattenskyddsområdet ska utgöras av
hela tillrinningsområdet. Den avgränsning av skyddsområdet som
föreslås är relevant.
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•

•

•

Förslaget till skyddsföreskrifter är överlag tydligt utformade och det är
möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden. Det är
viktigt att tillsynsansvaret över tillstånds- och anmälningsärenden enligt
föreskriften hamnar på miljö- och byggnämnden för att undvika dubbel
prövning från både kommun och länsstyrelse, exempelvis när någon vill
ansöka om tillstånd att göra ett enskilt avlopp.
Flera risker som identifieras går inte att minimera med en föreskrift. Det
är därför viktigt att Sydvatten i samarbete med kommunen upprättar en
beredskapsplan för att minimera skadan i händelse av en olycka/utsläpp.
Beredskapsplanen för sjön Bolmen bör även innefatta tunneln och
området där den går fram igenom. En annan viktig åtgärd är
informationsinsatser för att kommunicera vattentäktens skyddsvärde till
alla som bor och verkar inom området.
När samtliga dokument är klara bör Sydvatten förse kommunen dessa
digitalt så att kartor och PDF-dokument kan läsas in i kommunens GISsystem.

Sammanfattning av ärendet
Sydvatten har för avsikt att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
för Bolmen vattentäkt. Ljungby kommun har genom kommunstyrelsen tidigare
yttrat sig i processen, yttrandet från kommunstyrelsen är daterat den 16
september 2014. En ansökan om att inrätta vattenskyddsområde för Bolmen
lämnades in den 23 augusti 2016. En ny remissbegäran inkom till miljö- och
byggförvaltningen den 22 oktober 2018 från Länsstyrelsen i Kronoberg.
Handlingarna för remissen finns på www.bolmenvatten.se/ansökan.
Dokumenten är en riskbedömning inom Bolmens vattenskyddsområde,
utformning av Bolmens vattenskyddsområde, utformning av skyddsföreskrifter
för Bolmens vattenskyddsområde, konsekvensbedömning av förslag till
skyddsföreskrifter samt en dialogredogörelse.
Bolmen utgör en av Sydvattens tre ytvattentäkter vilka tillsammans försörjer
femton skånska kommuner med dricksvatten. Sjön är belägen inom delar av
Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hylte kommun.
Ljungby kommun har fått möjlighet att yttra sig över remisshandlingarna.
Miljö- och byggnämnden bereder ärendet åt kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 november 2018, §
205, och beslutade föreslå kommunstyrelsen att lämna ovanstående yttrande.
Skickas till
Sydvatten

Justerandes sign
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Svar på motion om enkelt avhjälpta hinder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
motiveringen att tillgänglighetsarbetet i Ljungby kommun, i stor utsträckning,
redan sköts i enlighet med de yrkanden som motionären framför.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad 19 september 2017 föreslår Anne Karlsson (S) att Ljungby
kommuns ansvariga tjänstemän inom tillgänglighetsområdet tillsammans med
handikapporganisationernas företrädare omgående gör en fysisk inventering av
stadsmiljön ur ett tillgänglighetsperspektiv. I motionen föreslås vidare att det
med inventeringen som stöd görs en prioriteringslista och en tidplan kring de
åtgärder som behövs och att listan följs upp av tillgänglighetsrådets arbetsutskott
och berörd nämnd. Slutligen föreslås i motionen att finansiering av de åtgärder
som ska genomföras sker med befintliga medel (en miljon kronor) som finns
avsatta i budgeten.
En fysisk inventering av miljön ur ett tillgänglighetsperspektiv har gjorts för det
kommunala fastighetsbeståndet. Utifrån detta har ett dokument benämnt
”Tillgänglighetsinventering” med tillhörande prioriteringslista och tidplan
utarbetats.
Planeringsavdelningen, som arbetar med bland annat trafikfrågor och andra
projekt i stadsmiljön, jobbar kontinuerligt med tillgänglighetsfrågor i samband
med ny-och ombyggnation i tätorterna i samarbete med fastighetsägarna. En diskussion med tillgänglighetsrådets ledamöter sker löpande när det gäller vilka
områden som ska prioriteras i tillgänglighetsarbetet. Eftersom området är
komplext har det varit svårt att få tydliga besked i dessa diskussioner.
Tillgänglighetsanpassningar har därför istället skett enligt lagstadgade krav i
samtliga nya projekt som har initierats i stadsmiljöerna de senaste åren. En
särskild inventering har alltså ej gjorts utan tillgänglighetsanpassning har skett i
alla projekt där det har funnits politiskt fattade beslut om tilldelade
projektmedel.
Vad gäller finansiering av tillgänglighetsåtgärder finns pengar avsatta för
åtgärder inom fastighetsbeståndet. Däremot finns inga särskilda medel
öronmärkta i budgeten för tillgänglighetsåtgärder i stads- och trafikmiljön utan
finansiering av dessa görs genom att lägga kostnaden i projektet.
I samband med revidering av reglementen för de kommunala råden önskade
tekniska nämnden en mer omfattande och principiell utredning om rådens
framtid. Tekniska nämnden önskade förtydliganden kring bland annat:
Justerandes sign
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Är syftena med och målsättningarna för de kommunala råden tydliga
nog?
Ger arbetet i råden det Ljungby kommun önskar? Går det att se konkret
vad arbetet med de kommunala råden leder till för resultat? Hur
redovisas de eventuella resultat som råden bidrar till?

När motioner som rör upplägget mellan den kommunala förvaltningen och i
detta fall tillgänglighetsrådet gällande det praktiska arbetet med tillgänglighet
blir frågorna ovan än mer aktuella. Det är viktigt att klargöra rådens roll i
förhållande till hur den kommunala förvaltningen i övrigt arbetar med
tillgänglighetsfrågor för att ha ett så effektivt arbetssätt som möjligt.
Sammanfattningsvis har såväl fastighetsavdelningen som planeringsavdelningen
ständigt fokus på tillgänglighetsfrågor. Lagstadgade kravs följs och
planeringsavdelningens representant i tillgänglighetsrådet lyfter frågor som rör
tillgänglighet i detta forum. Komplexiteten i frågorna leder dock till att
önskemål om prioriteringar är svåra att få fram inom rådet. En
tillgänglighetsinventering med prioriteringar och tidplan har gjorts i kommunens
fastigheter och medel finns avsatta för åtgärder som har blivit aktuella i och med
denna inventering. Tillgänglighetsanpassning sker dessutom i samtliga nya
projekt inom stads- och trafikmiljön. Motionens yrkanden tillgodoses med andra
ord redan i väldigt hög grad.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 6 november 2018, § 90, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen med motiveringen att
tillgänglighetsrådet i Ljungby kommun, i stor utsträckning, redan sköts i
enlighet med de yrkanden som motionären framför.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 90/2018
Tjänsteskrivelse av utredaren, 2018-10-15
Kommunfullmäktige § 92/2018
Motionen
Yrkande
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar avslag till motionen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons (S) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons (M) yrkande.

Justerandes sign
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Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta 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)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Totalt

9

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Nej

6

Avstår

0
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Investering för tilläggsarbeten i Ljungby centrum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en
tilläggsinvestering på 2 800 000 kronor görs för ytterligare arbeten i
Centrumplanen.
Sammanfattning av ärendet
Budget för projektet Rune B Johanssons gata med Ågårdsvägen, Kungsgatan
och Olofsgatan (RBJ) är 15 miljoner kronor. När budgeten sattes antogs en
entreprenadgräns, för de fem etapperna inom projektet. Under projektering har
det uppkommit att avvattning av dagvatten inte tillgodogörs på bästa sätt om
entreprenadgränsen ska följas. Utökas området innebär detta dock att det
tillkommer en ramp (på grund av tillgänglighetsapassning) utanför fastigheten
på Storgatan 22.
Justeringar av gång- och cykelbanan utmed fastigheten Betlehem vid Storgatan
23 behöver också genomföras. Anledningen till justeringarna är dels samma som
för området för rampen, det vill säga bättre avvattning, men även att ytorna på
var sin sida om gång- och cykelbanan ska iordningställas och att därmed blir en
helhet i området. Det blir billigare att ta med dessa två områden nu än att göra
om dem vid senare tillfälle.
Vidare behöver planteringar och ytor vid Lilla Torg förbättras. Den ursprungliga
arkitektoniska utformningen fungerar inte i praktiken utan har blivit förstörd av
både gående, cyklister och fordon. Även ytor runt och på Salutorget behöver
iordningställas. För att kunna utnyttja parkeringsytorna på torget på bästa sätt
behöver kompletteringar med asfalt och linjemålning göras. Grönytor behöver
också snyggas till samt gång- och cykelvägar behöver förbättras och
sammankopplas med Stora Torg.
I samband med ombyggnation av Olofsgatan/Kungsgatan, utmed Salutorget,
byggs även den så kallade "RainGarden" med tillhörande planteringar, räcken
med mera. Detta arbete ingick ursprungligen i ombyggnation av Salutorget men
har valts att utföras redan nu för att få till en bra helhet i området.
Kostnader
Sven Ljungbergs plats, ramp samt gång- och cykelbana
Lilla Torg
Salutorget
Raingarden
Totalt:
Justerandes sign

700 000 kr
600 000 kr
400 000 kr
1 100 000 kr
2 800 000 kr
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Tekniska nämnden behandlade ärendet den 6 november 2018, § 89, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att en tilläggsinvestering på 2 800 000
kronor görs för ytterligare arbeten i Centrumplanen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 89/2018
Tjänsteskrivelse av planeringschefen, 2018-10-15
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Verksamhetsplan för informationssäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för informationssäkerhet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplan för informationssäkerhet beskriver kommunens mål och
organisation för informationssäkerhetsarbetet. Verksamhetsplanen följer Policy
för trygghet och säkerhet (KS2016/0245.016).
Information är en av kommunens och bolagens viktigaste tillgångar och vårt
ansvar spänner över ett stort område av samhällsviktig verksamhet. I samtliga
delar spelar en säker informationshantering en central roll. Med information
avses all information, oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och
oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Information återfinns
även som den samlade kunskapen hos kommunens medarbetare.
Informationssäkerhet är det samlade arbetet som görs för att hålla kommunens
information säker med avseende på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och
spårbarhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151/2018
Tjänsteskrivelse av informationssäkerhetssamordnaren
Förslag till verksamhetsplan
Skickas till
Informationssäkerhetssamordnaren
Samtliga nämnder och bolag

Justerandes sign
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Ersättningsnivå för hemsändningsbidrag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att höja hemsändningsbidraget från 110 kronor till
150 kronor från den 1 januari samt att ärendet hänskjuts till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Hemsändningsbidrag lämnas årligen av Region Kronoberg till länets kommuner
för att det i glesbygd och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med
dagligvaror för de hushåll som har störst avstånd eller saknar möjligheter att på
annat sätt ta sig till butik. Hemsändningsbidrag kan beviljas för kommunens
kostnad för hemsändning av dagligvaror till hushåll men kan även lämnas för att
anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik. Stöd får lämnas endast
om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av
stöd kan bedömas.
Hemsändningsbidrag lämnas i dagsläget med ett belopp som motsvarar 35
procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Från 2018 ökar dock
regionen ersättningsnivån till 50 procent av kommunens nettoutgift.
”En rimlig nivå bedöms enligt vår analys vara 150 kr per hemsändning. Vi
bedömer att hemsändningen fyller en större funktion än enbart varuförsörjning
och således är en värdefull åtgärd. Exempelvis är det en viktig social funktion
för de som har svårt att ta sig till butiken, något som även många handlare har
lyft. Ur ett rättviseperspektiv anser vi även att bidragsnivån bör vara lika i
samtliga kommuner, för att jämna ut förutsättningarna att tillhandahålla
kommersiell service på sikt.”
Med denna motivering förespråkar regionen att vi som kommun höjer vårt
bidrag till handlaren till 150 kr per varuhemsändning. Detta kan ske utan att det i
större utsträckning påverkar vårt totala utlägg. År 2016 skedde 2772
hemsändningar till en total kostnad på 198 tkr. I och med att regionen höjer sin
ersättningsnivå till kommunerna kan kommun höja sitt bidrag till handlarna från
110 kr till 150 kr utan att kommunens nettokostnad ökar med mer än 10 000 kr.
Under hösten 2018 har kommunen besökt samtliga handlare för att stämma av
och skapa ett underlag för en ny, reviderad varuförsörjningsplan. I samband med
dessa samtal har det framkommit att handlarna som idag har tecknat avtal med
Ljungby kommun för varuhemsändning är missnöjda med ersättningen som
varit den samma i åtta år och en del av dem funderar på att bryta avtalet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 november 2018, §
154, och beslutade föreslå Kommunstyrelsen besluta att höja
hemsändningsbidraget från 110 kronor till 150 kronor från den 1 januari.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2018
Tjänsteskrivelse av utvecklingschefen, 2018-10-16
Yrkande
Jan Lorentzon (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att
hemsändningsbidraget höjs till 200 kronor.
Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägget att frågan om
ytterligare höjning också hänskjuts till budgetberedningen 2019.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzon (SD) med fleras yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Carina
Bengtssons (C) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Carina
Bengtssons (C) yrkande.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Carina Bengtssons (C) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för att hemsändningsbidraget ska
vara 150 kronor och NEJ för att hemsändningsbidraget ska vara 200 kronor.
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)
Christer Henriksson (KD)

Skickas till
Utvecklingschefen
Landsbygdsutvecklaren

Justerandes sign

Avstår

X
X

Roland Johansson (ALT)
Totalt

Nej

X
13

2

0
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Ks § 201

KS 2018/0369

156

Verksamhetsplan för varuförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för varuförsörjning.
Verksamhetsplanen ersätter den tidigare varuförsörjningsplanen.
Sammanfattning av ärendet
Varuförsörjningsplanen för Ljungby kommun antogs första gången av
kommunfullmäktige 1979/§ 106. Planen har därefter reviderats 1988/§4, 1999/§
112 samt 2007/§ 158 är ett verktyg för tjänsteman som handlägger
hemsändningsbidrag. Nuvarande plan löpte ut år 2010. Hemsändningsbidraget
har utbetalts baserat på denna fram till och med 2018.
Från 2019 ersätts varuförsörjningsplanen av en verksamhetsplan för
varuförsörjning.
Syftet med en ny verksamhetsplan för varuförsörjning är att få fram en
nulägesbeskrivning och framtidsbedömning med förslag på nödvändiga
åtgärder. Den utgör också ett underlag för framtagande av handlingsplan med
tillhörande riktlinjer. Verksamhetsplanen följer kommunens regler gällande
styrdokument.
Verksamhetsplanen är ett underlag som krävs av regionen för att delvis ersätta
kommunens kostnader för utbetalt hemsändningsbidrag till handlama. Stöd
enligt förordning (2000:284) § 6 får lämnas endast om kommunen har planerat
varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.
Verksamhetsplanen ska revideras senast 2021-12-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 november 2018, §
155, och beslutade att kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för
varuförsörjning. Verksamhetsplanen ersätter den tidigare
varuförsörjningsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155/2018
Tjänsteskrivelse av landsbygdsutvecklaren, 2018-11-14
Förslag till varuförsörjningsplan
Skickas till
Utvecklingschefen
Landsbygdsutvecklaren
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Principer för fördelning av schablonersättning
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att principen för
fördelning av schablonersättningen ska vara att den ska följa god kommunal
redovisningssed. I detta sammanhang betyder det främst att intäkten i form av
schablonersättningen ska fördelas till de verksamheter som har haft kostnader
som intäkten avser att täcka. Av 10 § förordning (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar och dess förarbeten framgår vilka
dessa kostnader är. Kostnaderna för de insatser som är lagstadgade ska
prioriteras. Utgångspunkten är att ersättningen ska täcka kostnaderna under
två år från och med dagen för kommunplacering, förutom det ekonomiska
biståndet för vilket ersättningen ska täcka ytterligare ett och ett halvt år.
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om den exakta fördelningen i procent.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa vilka principer som ska gälla för
fördelningen av schablonersättningen för nyanlända och var i den kommunala
organisationen beslut om den exakta fördelningen i procent ska fattas.
I beslutet om budget gav kommunfullmäktige, 2018-06-18,
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om hur fördelning av
schablonersättningar från Migrationsverket ska hanteras mellan förvaltningarna.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en utredning, daterad 2018-1115, med förslag till fullmäktige om bland annat vilka principer som bör gälla vid
fördelning av schablonersättningen.
När en asylsökande eller en anhörig till denne erhåller uppehållstillstånd och
kommunplaceras ska olika etableringsfrämjande insatser påbörjas. Staten har ett
övergripande ekonomiskt ansvar för detta arbete och schablonersättningen är ett
av statens sätt att ta ansvar och ersätta kommunerna för deras insatser. I stället
för att ansöka om ersättning för flera vanligt förekommande kostnader utgår ett
schablonbelopp automatiskt oavsett kommunens faktiska kostnader för
individen.
I Ljungby kommun är det socialnämnden som fattar beslut om hur
schablonersättningen ska fördelas, efter förslag från socialförvaltningen. Innan
nämnden tar del av förslaget skickar socialförvaltningen ut det på remiss till
förvaltningschefer vars förvaltningar föreslås ta del av ersättningen.
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Socialförvaltningen svarar även för den praktiska hanteringen, t.ex. att fördela
upp inbetalningarna från Migrationsverket till berörda förvaltningar.
I framtiden föreslås att principerna för fördelning av schablonersättningen ska
fastställas av kommunfullmäktige medan det bör överlåtas åt kommunstyrelsen
att besluta om den exakta fördelningen i procent. Ansvaret på förvaltningsnivå
bör flyttas till kommunledningsförvaltningen.
Principen för fördelning av schablonersättningen bör vara att den ska följa god
kommunal redovisningssed. I detta sammanhang betyder det främst att intäkten i
form av schablonersättningen ska fördelas till de verksamheter som har haft
kostnader som intäkten avser att täcka. Av 10 § förordning (2010:1122) om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och dess förarbeten framgår
vilka dessa kostnader är. Kostnaderna för de insatser som är lagstadgade bör
prioriteras. Utgångspunkten är att ersättningen ska täcka kostnaderna under två
år från och med dagen för kommunplacering, förutom det ekonomiska biståndet
för vilket ersättningen ska täcka ytterligare ett och ett halvt år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 november 2018, §
156, och beslutade föreslå kommunstyrelsen:
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att principen för
fördelning av schablonersättningen ska vara att den ska följa god kommunal
redovisningssed. I detta sammanhang betyder det främst att intäkten i form av
schablonersättningen ska fördelas till de verksamheter som har haft kostnader
som intäkten avser att täcka. Av 10 § förordning (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar och dess förarbeten framgår vilka
dessa kostnader är. Kostnaderna för de insatser som är lagstadgade ska
prioriteras. Utgångspunkten är att ersättningen ska täcka kostnaderna under
två år från och med dagen för kommunplacering, förutom det ekonomiska
biståndet för vilket ersättningen ska täcka ytterligare ett och ett halvt år.
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge styrelsen i
uppdrag att besluta om den exakta fördelningen i procent.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156/2018
Tjänsteskrivelse av kommunstrategen, 2018-11-15
Utredning, 2018-11-15
Skickas till
Kommunfullmäktige
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870

Samrådsbeslut om kulturmiljöprogrammet för Ljungby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om samråd av Kulturmiljöprogrammet för Ljungby
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i uppdrag 2017-08-17, åt miljö- och byggnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett kommunomfattande
kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter tidigare framtagna
kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för Ljungby centrum
2002.
Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrade och behöver uppdateras så att det
tas ett helhetsgrepp på kulturmiljöer i hela kommunen, olika typer av
bebyggelsemiljöer och ett större fokus på helhetsmiljöer. Modernare bebyggelse
från 50-talet och framåt saknas. Vidare är gällande kulturmiljöunderlag
bristfälligt vad gäller riktlinjer för hur värdefull bebyggelse kan skyddas och
utvecklas. Möjligheten att redovisa kulturmiljöunderlagen digitalt utnyttjas inte
heller idag, vilket efterfrågas.
Tydliga riktlinjer vad gäller kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer
behövs för att kunna hantera kulturmiljöfrågorna på ett bra sätt i detalj- och
översiktsplaner samt vid bygglovprövning. I arbetet med ny
kommunövergripande översiktsplan finns även ett behov av att behandla
kommunens kulturmiljöer och ta fram strategier för hur de ska hanteras. För att
kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett styrande dokument för
samhällsplaneringen planeras den att hanteras som ett sektorsunderlag till
översiktsplanen.
Länsstyrelsen beslutade om att bevilja bidrag 2018-03-12 om sammanlagt
300 000 kr. till framtagandet av Kulturmiljöprogram för Ljungby kommun. Som
villkor till beslutet ställer länsstyrelsen att Kulturmiljöprogrammet ska antas
officiellt, det är den processen som påbörjas med samrådet.
KMV Forum AB vann upphandlingen för Projektledande antikvarie till
framtagandet av programmet och har tillsammans med kommunen tagit fram
samrådsförslaget till Kulturmiljöprogrammet.
Samråd föreslås ske från den 11 december – 11 januari 2019. För att involvera
invånare och andra berörda av kulturmiljöprogrammet, kommer samrådet börja
med ett informationsmöte på Grand den 11 december kl.18. Ljungby kommun
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har genom bidrag från Region Kronoberg anlitat Sagobygden till att moderera
under kvällen samt inspirera publiken med olika sägen om de upptagna
kulturmiljöområdena i programmet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 november 2018, §
162, och beslutade föreslå kommunstyrelsen att besluta om samråd av
Kulturmiljöprogrammet för Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162/2018
Tjänsteskrivelse av planarkitekt och kultursekreteraren, 2018-11-14
Kulturmiljöprogram
Skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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KS 2018/0407

406

Indexuppräkning av timtaxa för miljöavdelningens
verksamhetsområde 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att för
kalenderåret 2019 indexuppräkna timavgifterna vid tillämpning av taxor inom
miljö- och byggnämndens verksamhetsområden med 2,9 %, för prövning, tillsyn
och kontroll. Timavgiften gäller från och med den 1 januari 2019.
•

•

miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter,
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl),
sprängämnesprekusorer samt elektroniska cigaretter 822 kronor per
timme,
livsmedels- och foderlagstiftningen 1 050 kronor per timme för planerad
kontroll samt 874 kronor per timme för extra offentlig kontroll och för
prövnings- och anmälningsärenden samt registrering.

Sammanfattning av ärendet
För att finansiera miljöavdelningens myndighetsutövande arbetsuppgifter har
kommunfullmäktige antagit taxa för prövning, tillsyn och kontroll.
Kommunfullmäktige har möjlighet att för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja de i respektive taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per
timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den
version av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i enlighet med Sveriges
kommuner och landsting. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober
månad.
Gällande timavgift
Miljöbalken + övriga

Ny timavgift

799 kr

822 kr

Handläggningskostnad
per timma med resor

1 020 kr

1 050 kr

Extra offentlig kontroll
per timma

849 kr

874 kr

Livsmedelskontroll

För områden med fasta avgifter har en beräkning gjorts genom att multiplicera
antalet nedlagda timmar per ärende med fastställd timavgift. Antalet timmar har
beräknats med stöd av SKL:s schabloner och miljöavdelningens samlade
erfarenhet.
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Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 november 2018, §
202, och beslutade att Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om att för kalenderåret 2019 indexuppräkna
timavgifterna vid tillämpning av taxor inom miljö- och byggnämndens
verksamhetsområden med 2,9 %, för prövning, tillsyn och kontroll. Timavgiften
gäller från och med den 1 januari 2019.
•

•

miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter,
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl),
sprängämnesprekusorer samt elektroniska cigaretter 822 kronor per
timme,
livsmedels- och foderlagstiftningen 1 050 kronor per timme för planerad
kontroll samt 874 kronor per timme för extra offentlig kontroll och för
prövnings- och anmälningsärenden samt registrering.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 202/2018
Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS 2018/0377

251

Förvärv av del av fastigheten Össlöv 4:11 i Ljungby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna det
preliminärt upprättade avtalet mellan kommunen och Christer Johansson.
Genom avtalet förvärvar kommunen cirka 44 ha av fastigheten Össlöv 4:11 för
en köpeskilling om 6 000 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal mellan kommunen och
Christer Johansson, Össlöv Södergård 1, Ljungby. Genom avtalet förvärvar
kommunen ett område om cirka 44 hektar av fastigheten Össlöv 4:11 för en
köpeskilling om 6 000 000 kr att betalas på tillträdesdagen. Tillträdesdag är
senast 14 dagar efter laga kraft-vunnen lantmäteri förrättning. Det förvärvade
området avses genom fastighetsreglering överföras till kommunägd fastighet.
Området förvärvas eftersom det ligger i direkt anslutning till kommunens
planerade industriomårde Ekalund på den norra sidan därav. Då området även
ligger i direkt anslutning till väg E4 uppnås ett större industriområde med
exponeringsmöjlighet mot vägen om det kan detaljplaneläggas för
industriändamål. I översiktsplanen är marken utlagd som utredningsområde för
stadens industriområde.
Finansiering föreslås täckas genom kommunens rörelsekapital. Avtalet är
villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 november 2018, §
164, och föreslog kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan kommunen och Christer
Johansson. Genom avtalet förvärvar kommunen cirka 44 ha av fastigheten
Össlöv 4:11 för en köpeskilling om 6 000 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2018
Tekniska nämnden § 91/2018
Tjänsteskrivelse av exploateringschefen, 2018-10-03
Karta, 2018-10-11
Köpeavtal
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Svar på skrivelse från kommunrevisionen
Beslut
Kommunstyrelsen besvarar revisorerna med yttrandet som tidigare bifogats
ärendet men utan bilagan om korrigeringar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat nämndernas och kommunstyrelsens
flyktingmottagande och integrationsarbete. I kommunstyrelsens yttrande om
granskningen skickades ut en bilaga om korrigeringar i revisionsrapporten.
Bilagan skulle tillställts det sakkunniga biträdet KPMG i
faktakontrollsprocessen för att KPMG skulle haft möjlighet att ta hänsyn till
bilagan. Bilagan skulle därför inte skickats med som bilaga till
kommunstyrelsens yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 november 2018, §
166, och beslutade föreslå att kommunstyrelsen besvarar revisorerna med
yttrandet som tidigare bifogats ärendet men utan bilagan om korrigeringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166/2018
Tjänsteskrivelse av kommundirektören, 2018-10-29
Kommunstyrelsen § 83/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48/2018
Gammal tjänsteskrivelse av integrationssamordnaren, 2018-03-27
Missiv och revisionsrapport
Yttrande från nämnderna
Skickas till
Kommunrevisionen
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Ks § 207

Nominering av ledamöter till Kommuninvests styrelse
Beslut
Kommunstyrelsen nominerar Magnus Gunnarsson (M) som ordinarie ledamot
och Anne Karlsson (S) som ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest har skickat till kommunstyrelsen och bett om nomineringar till
Kommuninvests styrelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171/2018
Skickas till
Kommuninvest
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Överenskommelse och reglemente för gemensam nämnd
för familjerättsliga frågor
Förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige fastställer överenskommelse om gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor i enlighet med förslag daterat 2018-11-12.
2 Överenskommelsen träder i kraft 2019-01-01 och ersätter då alla tidigare
överenskommelser avseende den gemensamma nämnden.
3 Kommunfullmäktige fastställer reglemente för gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor i enlighet med förslag daterat 2018-11-12.
4 Reglementet träder i kraft 2019-01-01 och ersätter då tidigare reglemente
avseende den gemensamma nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner har sedan 2006-01-01 en
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, där Älmhult är värdkommun.
Övergripande styrdokument för den gemensamma nämnden är en
överenskommelse mellan kommunerna samt nämndens reglemente.
Reglementet reviderades senast 2014 och överenskommelsen 2015–2016.
Kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt den gemensamma
nämnden har vid initierat ett förslag om att utöka antalet förtroendevalda i
nämnden till två ledamöter och två ersättare från varje kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta tagit fram förslag på
reviderade styrdokument. Merparten av ändringarna är relaterade till att
nämnden utökas. Dessutom förtydligas att det, i enlighet med kommunallagen,
är fullmäktige i Älmhults kommun som utser både ordförande och vice
ordförande i nämnden.
De nya styrdokumenten skiljer sig huvudsakligen från de gamla i att de hanterar
de formella följderna av att nämnden utökas från tre ledamöter och tre ersättare
till sex ledamöter och sex ersättare. Ändringarna rör till exempel nämndens
beslutsförhet, samt hur man avgör vem som svarar för kallelse och
sammanträdesledning när varken ordförande eller vice ordförande kan delta.
Det nya reglementet klargör också att värdkommunens fullmäktige formellt
utser både ordförande och vice ordförande i nämnden. Nuvarande reglemente
lägger valet av vice ordförande på nämnden, vilket inte är tillåtet enligt
kommunallagen. Eftersom vice ordförande brukar utses bland de ledamöter som
nomineras av Ljungby och Markaryds kommuner är det lämpligt att dessa
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kommuner enas om en kandidat till vice ordförande och föreslår en sådan till
Älmhults kommun i samband med nominering av ledamöter och ersättare.
Vidare är hänvisningar till kommunallagen uppdaterade så att de refererar till
den nya kommunallagen.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det är relevanta ändringar
som kommer underlätta arbetet i den gemensamma nämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 november 2018, §
173, och föreslog följande:
1 Kommunfullmäktige fastställer överenskommelse om gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor i enlighet med förslag daterat 2018-11-12.
2 Överenskommelsen träder i kraft 2019-01-01 och ersätter då alla tidigare
överenskommelser avseende den gemensamma nämnden.
3 Kommunfullmäktige fastställer reglemente för gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor i enlighet med förslag daterat 2018-11-12.
4 Reglementet träder i kraft 2019-01-01 och ersätter då tidigare reglemente
avseende den gemensamma nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2018
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-10-29
Förslag till nytt reglemente
Förslag till ny överenskommelse
Gällande reglemente
Gällande överenskommelse
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ks § 209

2018/0344

001

Upphörande av barn- och utbildningsnämndens
gymnasieutskott
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta bort
gymnasieutskottet.
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.
Efter mötet den 21 juni 2018 föreslog den parlamentariska gruppen att Ljungby
kommun tar bort barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott för att spara
pengar i den politiska organisationen.
I kommunallagen finns regler som anger att ett ärende som avgörs av
Kommunfullmäktige måste ha beretts av den eller de nämnder vars
verksamhetsområde berörs (kommunallagen 5 kap. 26 §). Av den anledningen
föreslås kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott lämna förslaget
för yttrande till barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 21 november 2018, §
165, och beslutade att bifalla den parlamentariska gruppens förslag att avskaffa
gymnasieutskottet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 165/2018
Ordförandeskrivelse, 2018-10-26
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Verksamhetsområden för vatten och avlopp vid Bolmens
östra strand
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten i enlighet med tjänsteskrivelse
daterad 2018-11-20.
Reservation
Jan Lorentzon (SD) och Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag om allmänna vattentjänster (2016:412) ska kommunen, om det med
hänsyn till skydd av människor hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang, bestämma om verksamhetsområden
för dessa vattentjänster.
Nya verksamhetsområden föreslås för dricksvatten och spillvatten utmed Bolmens östra strand. Verksamhetsområdena består av fastigheter enligt bifogade
fastighetsförteckningar inom detaljplanelagda områden, inklusive gemensamhetsanläggningar.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 3 december 2018, § 120, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten i enlighet med
tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 120/2018
Kallelse till tekniska nämnden 2018-12-03
Tekniska nämndens arbetsutskott § 103/2018
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20.
Fastighetsförteckningar avseende samtliga fyra verksamhetsområden.
Kartmaterial avseende samtliga fyra verksamhetsområden.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Lars-Ove Johansson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M),
Christer Henriksson (KD), Conny Simonsson (S), Gun Lindell (S), Lars Solling
(L) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.
Jan Lorentzson (SD), Kerstin Wiréhn (V) och Roland Johansson (ALT) yrkar
avslag till tekniska nämndens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Carina
Bengtsson (C) med fleras yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzon (SD) med fleras yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Carina Bengtsson (C) med fleras yrkande.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Carina Bengtsson (C) med fleras yrkande.
Omröstning
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till tekniska nämndens
förslag och NEJ för avslag till detsamma.
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

Avstår

X

Roland Johansson (ALT)
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Nej

X
12

3

0
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Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

50(53)

Sammanträdesprotokoll
2018-12-04

51(53)

Kommunstyrelsen

Ks § 211

Kommunstyrelsen rapporterar
Information
Jan Sahlin (M) rapporterar om företagsbesök på Wima fritid i Ljungby.
Ann-Charlotte Wiesel (M) rapporterar om företagsbesök på Skinnarnas
Blommor och Trädgård AB samt företagsbesök på systembolaget i Ljungby.
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden anmäldes:
1. Miljö- och byggnadsnämnden § 170/2018 – Redovisning av
intern kontroll 2018
2. Miljö- och byggnadsnämnden § 171/2018 – Plan för intern
kontroll 2019
3. Uttalande om bättre rehabilitering kan ge synskadade större
självständighet – Synskadades riksförbund
4. Beslut om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande – Boverket
5. Information om ombyggnation av E4 - Trafikverket
Beslutsunderlag
Meddelanden, 2018-11-14
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Ordförande önskar ledamöterna
en god jul och tackar för ett gott
arbete under mandatperioden!
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