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Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.
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Ks § 2

KS 2018/0414

045

Ram för nyupplåning 2019 samt omsättning av lån
Förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att
nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2019, med totalt 317 000 000
kr.
2 Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under år 2019.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2019 är det beslutat om en investeringsnivå på 200 mkr.
Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2018, vilket beräknas ligga
på 265 mkr.
Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 108 mkr. Det innebär att det
finns ett behov av nyupplåning på 317 mkr för 2019.
Kommunfullmäktige måste utöver nyupplåning även besluta om att
kommunstyrelsen har rätt att omsätta befintliga lån.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 december, § 176,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande:
1 Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att
nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2019, med totalt 317 000 000
kr.
2 Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 176/2018
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-12-11
Finansieringsbudget
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS 2018/0422
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Upphandling av byggmaterial
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen av byggmaterial görs utifrån den
presenterade upphandlingspresentationen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har ett behov av byggmaterial. Nuvarande avtal löper ut
2019-02-28.
Nytt avtal ska tecknas. Upphandlingen görs av Ljungby kommun.
Upphandlande myndighet är Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB.
Upphandlingsvärde är 1 miljon kronor per år.
Det anbud kommer att antagas, som uppfyllt samtliga kvalificerings krav och
obligatoriska krav samt de för den upphandlande myndigheten lägsta pris. I
denna upphandling värderas enbart priserna enligt de anbuden med lägsta
totalpriset enligt nettoprislista.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att upphandlingen av
byggmaterial görs utifrån den presenterade upphandlingspresentationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2018
Tjänsteskrivelse av upphandlingsansvarig, 2018-12-17
Upphandlingspresentation
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Upphandlingsenheten
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Ks § 4

KS 2018/0214

610

Svar på motion om att bilda resursklasser
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för
motivering av nämndens förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Jonna Nielsen (ALT) yrkar i en motion den 12 juni 2018 att man i kommunen
bildar resursklasser eller en liten resursskola för att hjälpa ” hemmasittarbarn ”
till en meningsfylld tillvaro så att de inte ska behöva sitta hemma på grund av
till exempel mobbing.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 12 december 2018 och
föreslog kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. I Barn- och
utbildningsnämndens beslut framgår dock inte varför motionen ska anses
besvarad. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen
återremitterar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för motivering av
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 185/2018
Tjänsteskrivelse om medborgarförslag gällande resursskola, 2018-06-18
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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KS 2018/0419

736

Överlämnande av färdtjänsthandläggning till Region
Kronoberg
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att överlåta kommunens
uppgifter som tillståndsgivare enligt Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag
om riksfärdtjänst (1997:735) till Region Kronoberg från och med den 1
januari 2019.
2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna föreslaget
avtal.
3 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att finansiera köpet
av tjänst inom befintlig budget.
4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i
uppdrag att göra en uppföljning av avtalet efter åtta månader. Uppföljningen
ska redovisas i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansvarar enligt socialnämndens reglemente för verksamhet som
bedrivs inom ramen för lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Socialnämnden övertog den 1 juli 2016 ansvaret för handläggningen från
kommunledningskontoret.
I Ljungby kommun ansvarar en deltidsanställd färdtjänsthandläggare för
utredning och beslut om färdtjänst samt riksfärdtjänst. Nuvarande
färdtjänsthandläggare har sagt upp sig. I nuläget finns inte någon medarbetare
som kan ta över. Förvaltningen har med anledning av detta fått i uppdrag att
utreda frågan om färdtjänstens tillhörighet.
Socialförvaltningen har kontaktat Region Kronoberg om möjligheten för att
köpa handläggningen av regionen och därmed överlåta kommunens uppgifter
enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst till regionen. Region
Kronoberg har svarat att de har möjlighet att sälja tjänsten till kommunen med
föreslagen överlämning den 1 januari 2019.
Socialnämnden behandlade ärendet den 28 november 2018 och beslutade
följande:
Socialnämnden överlåter kommunens uppgifter som tillståndsgivare enligt Lag
om färdtjänst (1997:736) och Lag om riksfärd tjänst (1997:735) till Region
Kronoberg från och med den 1 januari 2019.
Socialnämnden godkänner föreslaget avtal.
Socialnämnden beslutar att finansiera köpet av tjänst inom befintlig budget.
Justerandes sign
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Uppföljning görs efter åtta månader och redovisas i september 2019.
Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka frekvensen av omprövning av
färdtjänst. Uppdraget ska redovisas vid nästa sammanträde den 12 december
2018.
Eftersom ärendet gäller att lämna över myndighetsutövning till annan huvudman
bör ärendet beslutas av kommunfullmäktige och därför har socialförvaltningen
överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Region Kronoberg har uppmärksammat kommunen på behovet av att besluta om
ett överlämnande av arkivhandlingar till Region Kronoberg i samband med
överlämnandet av själva handläggningen och kommunledningsförvaltningen har
även initierat ett sådant ärende på detta sammanträde.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen följande:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att överlåta kommunens
uppgifter som tillståndsgivare enligt Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag om
riksfärd tjänst (1997:735) till Region Kronoberg från och med den 1 januari
2019.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna föreslaget avtal.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att finansiera köpet av
tjänst inom befintlig budget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag
att göra en uppföljning av avtalet efter åtta månader. Uppföljningen ska
redovisas i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 79/2018
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-07
Förslag till avtal
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS 2019/0008

004

Överlämnande av handlingar om färdtjänst och
riksfärdtjänst
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna handlingar som gäller senaste
utredning för pågående färdtjänsttillstånd och den senaste utredningen om
riksfärdtjänsttillstånd, med undantag för läkarutlåtande, till Region Kronoberg
enligt 15 § arkivlagen (1990:782).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har föreslagit att Ljungby kommun överlämnar uppgifter enligt
Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst till Region Kronoberg. För att
Region Kronoberg ska kunna utföra det arbetet krävs att de får del av de
handlingar som gäller den senaste utredning för pågående färdtjänsttillstånd och
den senaste utredningen om riksfärdtjänsttillstånd, med undantag för
läkarutlåtande, till Region Kronoberg. Anledningen till att vi undantar
läkarutlåtande är att Region Kronoberg inte önskar ta del av läkarutlåtandena.
Kommunen bör inte lämna ut fler handlingar eller uppgifter om enskilda än
absolut nödvändigt och därför undantas då läkarutlåtandena.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-01-09
Utredning om överlämnande av handlingar, 2019-01-09
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS 2019/0002

450

Ändring av renhållningsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner revidering av
texten i Ljungby kommuns renhållningsordning, antagen av kommunfullmäktige
2014-11-03, §109.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun ska 2019 börja sortera ut matavfall från övrigt hushållsavfall.
I och med detta måste Ljungby kommuns renhållningsordning revideras:
1.1 delen avfallsplan sidan 28 under rubriken Matavfall ändras första meningen
från. Ingen insamling av matavfall sker idag i kommunen till Insamling av
matavfall sker idag i kommunen.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 november 2018, § 101, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna revidering av texten i
Ljungby kommuns renhållningsordning, antagen 2014-11-03, KF §109.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 101/2018
Renhållningsordning KF 2014-11-03
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med tekniska nämndens förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ändring av renhållningstaxan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
höjning av renhållningstaxan. Den nya taxan ska gälla från och med 1 mars
2019.
Sammanfattning av ärendet
Taxan för renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad. Nuvarande taxa
antogs av kommunfullmäktige 2009. 2019 års taxa har anpassats och justerats
för nuvarande prisbild av kostnaderna för hushållens avfall, och för utsortering
av matrester.
Kommunen är enligt 15 kap 8 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av
hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses avfall som kommer
från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Kommunen ska se till att hushållsavfallet transporteras till en
behandlingsanläggning och att det återvinns eller bortskaffas.
Ansvaret gäller inte för avfall som omfattas av lagstadgat producentansvar, t ex
förpackningar och returpapper. Producenternas skyldighet att samla in
förpackningar och returpapper omfattar dock bara det som förbrukaren har
sorterat ut. Om hushållet inte sorterat ut förpackningen, blir det en kommunal
skyldighet att omhänderta förpackningsavfallet som en del av kärl- och
säckavfallet.
Utgångspunkten är att alla fastigheter omfattas av det kommunala
avfallsansvaret om det inte är uppenbart att det saknas behov av
avfallshantering, t ex uppenbart obeboeliga hus (ruckel) eller ren skogsfastighet
där inget hushållsavfall uppkommer.
Till säkerställande av skydd för människors hälsa och miljö är det som
utgångspunkt förbjudet att själv återvinna eller bortskaffa avfall om en kommun
eller producent har ansvaret. Det är fastighetsinnehavaren som är
betalningsskyldig för avgift enligt renhållningstaxan och att inneha relevant
abonnemang.
Förutsättningarna för undantag och dispenser anges i kommunens
renhållningsordning. Det är den enskilde fastighetsinnehavaren som ansöker om
dispens från föreskrifterna och som måste styrka att denne uppfyller kriterierna.
Renhållningstaxan består av tre delar:
1. Grundavgift
2. Rörlig avgift
3. Tilläggsavgift
Justerandes sign
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Grundavgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall. Avgiften är
kommunens ersättning for gemensamma kostnader for renhållningen, t ex
återvinningscentral, farligt avfall, grovsopor och administration. Grundavgiften
betalas av alla som har en fastighet oavsett dispens från sophämtning.
Då två eller flera fastighetsägare delar på ett eller flera kärl utgår grundavgift för
varje fastighetsägare. Har man flera fastigheter betalas grundavgift för samtliga.
Töms kärl två eller flera gånger per vecka multipliceras taxan - inklusive
grundavgift - för veckotömning med gällande frekvens. Grundavgift utgår alltså
även i dessa fall.
Rörlig avgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall. De rörliga
avgifterna är kommunens ersättning för hämtning och behandling av avfall från
kärl, säck och djupbehållare.
Tilläggsavgift är ersättning för sådana tjänster som inte alla hushåll eller
fastighetsinnehavare nyttjar.
Avgifter för hämtning av latrin, tömning av enskilda avloppsanläggningar och
fettavskiljare är obligatoriska för de hushåll och verksamheter som genererar
sådant avfall. Övriga avgifter är frivilliga för de kunder som önskar nyttja
respektive tjänst.
För samtliga kärlstorlekar och hämtningsintervall föreslås grundavgiften ligga
kvar på samma nivå som tidigare taxa och den rörliga avgiften ökas. För den
vanligaste abonnemangsformen, 190 1 kärl vid villa och tömning var 14:e dag
innebär det att den rörliga avgiften höjs med 3,60 kr per tömning eller 85 kr/år
inkl. moms. Nuvarande taxa på 1530 kr/år inkl. moms blir efter höjning 1614 kr
inkl. moms med både fast och rörlig avgift.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 november 2018, § 100, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till höjning av
renhållningstaxan.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 100/2018
Renhållningstaxan
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att datum för införande ändras till den 1 mars
istället för januari. I övrigt som tekniska nämndens förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
Justerandes sign
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Svar på motion om parkeringshus i Ljungby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad 27 november 2017 föreslår Anne Karlsson (S) att
möjligheten för att det byggs ett parkeringshus i Ljungby centrum utreds samt
att kostnader och eventuell lokalisering för ett parkeringshus presenteras. I
motionen föreslås också att kommunens politiker och tjänstemän har en
eventuell utredning om parkeringshus i åtanke för kommande planering av
parkeringsplatser och övrig centrumutveckling.
Behovet av parkeringsplatser i Ljungby centrum har inte blivit utrett i någon
större omfattning. Vad som kan fastslås är att det finns gott om parkeringsplatser
i centrala delen av tätorten. Salutorget, Oxtorget, i närheten av Ljungby
terminal, på Rune B Johanssons gata och bakom köpcentrum Månen är de
tydligaste exemplen. Samtliga dessa parkeringsplatser är gratis inom ramen för
reglerna för parkeringsskiva och det har under överskådlig tid varit gratis att
parkera i centrala Ljungby. Ett parkeringshus erbjuder en annan komfort och bör
därmed också förses med någon form av avgiftssystem. Ett avgiftssystem kan
också bidra till finansiering av byggnationen. Frågan är hur stor betalningsvilja
det finns bland Ljungbyboma för att få ställa bilen i en något bekvämare lösning
när det redan finns många parkeringsplatser som är gratis? Det är också värt att
överväga huruvida fler parkeringsmöjligheter i centrum skulle leda till en ur
hållbarhetssynpunkt önskad beteendeförändring för att minska användandet av
fossila bränslen. En satsning på förbättrade gång- och cykelvägar och på en
beteendeförändring för att få invånarna att oftare välja cykel eller andra milj
ovänligare alternativ än bil skulle dessutom minska behovet av
parkeringsplatser.
Lokalisering: På fastigheten Månen 1 på Bergagatan finns 1903 m2
detaljplanelagt område för parkeringsändamål. Tomten ägs av Ljungbybostäder
AB och eftersom ytan redan i dag är tänkt för parkeringsplatser är det möjligt att
bygga ett parkeringshus på denna fastighet. Som detaljplanen är ut- fonnad idag
går det att bygga åtta meter högt. Två våningar med parkeringsplatser skulle
därmed gå att uppföra. Vad gäller vilken värdefull yta som idag upptas av
parkeringar är det främst Oxtorget, Salutorget och parkeringsplatserna på Södra
Järnvägsgatan som skulle vara möjliga att använda till andra ändamål.
Kostnaderna för ett parkeringshus beror på storleken på huset och om det ska
byggas ovan eller under mark (eller bådadelar). Kostnader för parkeringshus
ovan mark uppskattas normalt sett till cirka 200 tkr per parkeringsplats. För
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parkeringsgarage under mark är priset beroende av markförutsättningama men
kostnaden uppskattas till ungefär 300 tkr per p-plats.
I Region Kronobergs tillbyggnadsplaner för Ljungby lasarett ingår en separat
översyn av parkeringssituationen. Detta arbete kommer att göras parallellt med
övrig projektering under första halvåret -19, förutsatt att beslut fattas om att
tillbyggnad av lasarettet ska ske. Regionen ser i så fall olika lösningar på
eventuella parkeringsproblem vid lasarettet och vilken lösning som är lämpligast
kommer att utredas under projekteringsfasen. Regionens fastighetschef fastslår
dock redan nu att det inte är enda lösningen att bygga fler parkeringsplatser och
att det i dagsläget inte har utretts om det finns möjlighet till samarbete i denna
fråga.
Sammanfattningsvis är det rent praktiskt möjligt att bygga ett parkeringshus och
en yta är redan detaljplanelagd för parkeringsändamål. Det kan också vara klokt
att ha parkeringsplatser samlade i ett parkeringshus jämfört med att använda
flera centrumytor till detta ändamål, särskilt med tanke på kommunens vision
om att växa och på att förtätningar kan behövas i centrala Ljungby framöver. I
och med tekniska förvaltningens översiktliga genomgång i denna skrivelse kan
därmed motionen anses besvarad.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 november 2018, § 117, och
beslutade föreslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med
tekniska förvaltningens skrivelse, daterad 15 november 2018.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 117/2018
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2018-11-15
Yrkanden
Anne Karlsson (S), Emma Johansson Gauffin (S), Conny Simonsson (S) och
Kerstin Wiréhn (V) 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 Karlsson (S) med fleras yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ks § 10

KS 2018/0418

210

Hållbar översiktlig planering
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ”Mål för samhällsbyggandet” som grund för
översiktsplanen med ändringen att meningen i punkt 7 som börjar med ”Det
finns bostäder för alla och för alla skeden i livet…” stryks samt punkt 11 tas bort
i sin helhet.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby och Växjö kommun bedriver ett gemensamt projekt som ingår som en
del i arbetet med revideringen av Ljungby kommuns översiktsplan. Projektet är
upptaget i projektplanen för revideringen av översiksplanen 2006, som
kommunstyrelsen fattade beslut om 2017-03-14, § 31. Kommunerna ansökte om
regionalt bidrag för genomförande av detta projekt och fick det beviljat av
Regionala utvecklingsnämnden 2018-04-30.
Kommunerna är i samma fas med översiktsplanerna och har i detta projekt tagit
miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen ett steg längre. I projektet
ingår att ta fram en metod för att kontinuerligt hållbarhets bedöma
översiktsplanernas förslag som sedan resulterar i en
hållbarhetskonsekvensbeskrivning av översiktsplanerna. Genom att bedöma
översiktsplanernas förslag mot ett ”börläge” som grundar sig i Agenda 2030
samt de nationella miljökvalitetsmålen, säkras förslagen för en hållbar
utveckling.
För att kunna angripa hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt de nationella
miljökvalitetsmålen i översiktsplanen, har kommunerna tagit fram en gemensam
definition av hållbar samhällsbyggnad i form av ”mål för samhällsbyggandet”.
Definitionen grundar sig i Agenda 2030 målen utifrån Sveriges utmaningar
enligt Agenda 2030 delegationens nulägesanalys samt de nationella
miljökvalitetsmålen. Målen har avgränsats till det som översiktsplanen genom
den fysiska planeringen kan påverka.
För att komma vidare med arbetet och hållbarhetsbedömningarna av
översiktsplanernas förslag och som ett led i förankringsprocessen av projektet,
bör definitionen godkännas som grund för den översiktliga planeringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 december 2018, §
179, och föreslår att Kommunstyrelsen godkänner ”Mål för samhällsbyggandet”
som grund för översiktsplanen med ändringen att stycket i punkt 4 i dokumentet
Mål för samhällsbyggande börjar med ”Utgångspunkten för bebyggelse…”
istället för meningen ”All bebyggelse…”.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 179/2018
Tjänsteskrivelse av planarkitekten och miljöstrategen, 2018-12-06
Mål för samhällsbyggande
Globala mål och svenska utmaningar
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen stryker meningen i punkt 7
som börjar med ”Det finns bostäder för alla och för alla skeden i livet…” samt
tar bort punkt 11 i sin helhet. I övrigt godkänns ”Mål för översiktlig planering”.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons (M) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Skickas till
Miljö- och byggförvaltningens planavdelning
Utvecklingsavdelningen
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Ks § 11

KS 2018/0385

006

Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare
Förslag till beslut
1 Följande inkallelseordning föreslås fastställas av kommunfullmäktige för
inkallande av ersättare till styrelser, nämnder, utskott och beredning då
inga egna ersättare kan tjänstgöra:
Alternativet: SD, M, C, KD
Centerpartiet: M, KD, L
Liberalerna: C, M, KD
Kristdemokraterna: M, C, L
Miljöpartiet: V, S
Moderaterna: C, L, KD
med undantag för kultur o fritidsnämnden där ersättarna kallas
enlig följande: 1. Inger Jeppsson (M), 2. Liberalerna, 3.
Margaretha Bäcklund (M), därefter enligt ordinarie
tjänstgöringsordning.
Socialdemokraterna:
I KS och MBN: MP är första ersättare, därefter S
I BUN och KFN: S, V
I SN, Ljungbybostäder och Ljungby Energi: S
Sverigedemokraterna: ALT, M
Vänsterpartiet: S, MP
2 Socialdemokraternas inkallelseordning i tekniska nämnden lyfts som
ärende på kommande kommunstyrelsesammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer i början av varje mandatperiod en turordning
enligt vilken ersättare kallas in att tjänstgöra i styrelser, nämnder och utskott,
i enlighet med kommunallagen 6 kap 17 §. I kommunfullmäktige får inga
ersättare kallas in utanför partiet.
Partierna har meddelat kansliet vilken inkallelseordning de föreslår
kommunfullmäktige besluta om.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 december 2018,
§ 182, och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2018
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2018-12-12
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Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att ta bort socialdemokraternas ordning för
ersättarnas tjänstgöring i tekniska nämnden. Men i övrigt godkänna
dagordningen. Det som lyfts ut i dag tas upp på kommande sammanträde med
kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons (M) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ks § 12

KS 2018/0318
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Upphävande av beslut om val av auktoriserad revisor till
Stiftelsen Märta Ljungbergs donationsfond
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver beslutet om val av auktoriserad revisor för Märta
Ljungbergs donationsfond § 180/2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 180, att utse en
auktoriserad revisor till Märta Ljungbergs Donationsfond. Representanter från
donationsfonden har sedan uppmärksammat kommunen på att fonden sedan
gammalt väljer sina egna revisorer. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att upphäva beslutet
om val av auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs donationsfond § 180/2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-01-09
Kommunfullmäktige § 180/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Val av kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande som ledamöter, ersättare, ordförande till
Kommunstyrelsens arbetsutskott från 2019-01-16 till och med 2022-12-31:
Magnus Gunnarsson (M), Ordförande
Lars-Ove Johansson (C), vice ordförande
Anne Karlsson (S), andra vice ordförande
Paul Kowalski (S), ledamot
Jan Lorentzson (SD), ledamot
Ann-Charlotte Wiesel (M), ersättare
Anneli Ahlqvist (C), ersättare
Emma Johansson Gauffin (S), ersättare
Conny Simonsson (S), ersättare
Krister Salomonsson (SD), ersättare
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ska ha ett
arbetsutskott. Kommunstyrelsen ska välja ledamöter, ersättare och ordförande
till utskottet.
Yrkanden
Jan Sahlin (M) nominerar Magnus Gunnarsson (M) som ledamot och AnnCharlotte Wiesel (M) som ersättare.
Anneli Ahlqvist (C) nominerar Lars-Ove Johansson (C) som ledamot.
Lars-Ove Johansson (C) nominerar Anneli Ahlqvist (C) som ersättare.
Krister Salomonsson (SD) föreslår Jan Lorentzson (SD) som ledamot.
Jan Lorentzson (SD) nominerar Krister Salomonsson (SD) som ersättare.
Anne Karlsson (S) nominerar Anne Karlsson (S) och Paul Kowalski (S) som
ledamöter och Emma Johansson Gauffin (S) och Conny Simonsson (S) som
ersättare.
Jan Sahlin (M) föreslår Magnus Gunnarsson (M) som ordförande.
Anneli Ahlqvist (C) föreslår Lars-Ove Johansson (C) som vice ordförande.
Anne Karlsson (S) föreslår Anne Karlsson (S) som andra vice ordförande.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja de nominerade ledamöterna,
ersättarna och ordförandena.
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Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen väljer de
nominerade ledamöterna, ersättarna och ordförandena till kommunstyrelsens
arbetsutskott från 2019-01-16 till och med 2022-12-31.
Skickas till
Valda ledamöter och ersättare
Troman
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Val av kommunstyrelsens personalutskott
Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande som ledamöter, ersättare, ordförande till
Kommunstyrelsens arbetsutskott från 2019-01-16 till och med 2022-12-31:
Carina Bengtsson (C), Ordförande
Anne Karlsson (S), vice ordförande
Kerstin Wiréhn (V), ledamot
Thomas Jeppsson (M), ledamot
Henrik Pettersson (SD), ledamot
Maryana Frisk Holst (C), ersättare
Margareta Andersson (S), ersättare
Håkan Bengtsson (S), ersättare
Tilda Ragnarsson (M), ersättare
Dick Andersson (SD), ersättare
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ska ha ett
arbetsutskott. Kommunstyrelsen ska välja ledamöter, ersättare och ordförande
till utskottet.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) nominerar Henrik Pettersson (SD) som ledamot och Dick
Andersson (SD) som ersättare.
Anne Karlsson (S) nominerar Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) som
ledamöter och Margareta Andersson (S) och Håkan Bengtsson (S) som ersättare.
Lars-Ove Johansson (C) nominerar Carina Bengtsson (C) som ledamot och
Maryana Frisk-Holst (C) som ersättare.
Ann-Charlotte Wiesel (M) nominerar Thomas Jeppsson (M) som ledamot och
Tilda Ragnarsson (M) som ersättare.
Lars-Ove Johansson (C) föreslår Carina Bengtsson (C) som ordförande.
Kerstin Wiréhn (V) föreslår Anne Karlsson (S) som vice ordförande.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja de nominerade ledamöterna,
ersättarna och ordförandena.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen väljer de
nominerade ledamöterna, ersättarna och ordförandena till kommunstyrelsens
personalutskott från 2019-01-16 till och med 2022-12-31.
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Skickas till
Valda ledamöter och ersättare
Troman
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Val av representant på Kommuninvests föreningsstämma
2019
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Magnus Gunnarsson (M) som representant för Ljungby
kommun på föreningsstämman 2019 och Anne Karlsson (S) som ersättare.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) föreslår Magnus Gunnarsson (M) som representant.
Anne Karlsson (S) föreslår Anne Karlsson (S) som ersättare.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Magnus Gunnarsson (M) som
representant för Ljungby kommun på föreningsstämman 2019 och Anne
Karlsson (S) som ersättare.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen valt Magnus
Gunnarsson (M) som representant för Ljungby kommun på föreningsstämman
2019 och Anne Karlsson (S) som ersättare.
Skickas till
Valda ledamöter
Troman
Kommuninvest
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Val till föreningen Tunga fordon
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Lars-Ove Johansson (C) till styrelsen för föreningen
Tunga fordon med Magnus Gunnarsson (M) som ersättare.
Yrkanden
Anneli Ahlqvist (C) nominerar Lars-Ove Johansson (C) till styrelsen för
föreningen Tunga fordon.
Ann-Charlotte Wiesel nominerar Magnus Gunnarsson (M) som ersättare.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Lars-Ove Johansson (C) till
styrelsen för föreningen Tunga fordon med Magnus Gunnarsson (M) som
ersättare.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen valt Lars-Ove
Johansson (C) till styrelsen för föreningen Tunga fordon med Magnus
Gunnarsson (M) som ersättare.
Skickas till
Föreningen Tunga fordon
Vald ledamot och ersättare
Troman
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Val till Entreprenörsregionens styrelse
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Magnus Gunnarsson (M) som representant i
Entreprenörsregionens styrelse.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) föreslår Magnus Gunnarsson (M) som representant i
Entreprenörsregionens styrelse.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Magnus Gunnarsson (M) som
representant i Entreprenörsregionens styrelse.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen valt Magnus
Gunnarsson (M) som representant i Entreprenörsregionens styrelse.
Skickas till
Entreprenörsregionens styrelse
Vald representant
Troman
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Val till Entreprenörsregionens utvecklingsråd
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Magnus Gunnarsson (M), Lars-Ove Johansson (C) och
Anne Karlsson (S) som representanter i Entreprenörsregionens utvecklingsråd.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) föreslår Magnus Gunnarsson (M) som representant i
utvecklingsrådet.
Anneli Ahlqvist (C) föreslår Lars-Ove Johansson (C) som representant i
utvecklingsrådet.
Anne Karlsson (S) föreslår Anne Karlsson (S) som representant i
utvecklingsrådet.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Magnus Gunnarsson (M),
Lars-Ove Johansson (C) och Anne Karlsson (S) som representanter i
Entreprenörsregionens utvecklingsråd.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen valt Magnus
Gunnarsson (M), Lars-Ove Johansson (C) och Anne Karlsson (S) som
representanter i Entreprenörsregionens utvecklingsråd.
Skickas till
Valda representanter
Entreprenörsregionens styrelse
Troman
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Val till föreningen Europakorridoren
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Magnus Gunnarsson (M) som ledamot och Anne
Karlsson (S) som ersättare i föreningen Europakorridoren.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) föreslår Magnus Gunnarsson (M) som ledamot i
föreningen Europakorridoren.
Anne Karlsson (S) föreslår Anne Karlsson (S) som ersättare i föreningen
Europakorridoren.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Magnus Gunnarsson (M) som
ledamot och Anne Karlsson (S) som ersättare i föreningen Europakorridoren.
Skickas till
Valda representanter
Föreningen Europakorridoren
Troman
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Val av stämmoombud till bolagsstämmor för kommunala
bolag
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Lars-Ove Johansson (C) som stämmoombud med Anne
Karlsson (S) som ersättare för Ljungby kommuns bolag.
Yrkanden
Anneli Ahlqvist (C) föreslår Lars-Ove Johansson (C) som stämmoombud.
Anne Karlsson (S) föreslår Anne Karlsson (S) som ersättare.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Lars-Ove Johansson (C) som
stämmoombud med Anne Karlsson (S) som ersättare för Ljungby kommuns
bolag.
Skickas till
Valda representanter
Troman
Ekonomiavdelningen
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Val av kontaktpolitiker till Ungdomsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Tilda Ragnarsson (M) och Emma Johansson Gauffin
(S) som kontaktpolitiker till Ungdomsrådet.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) föreslår Tilda Ragnarsson (M) som kontaktpolitiker
till Ungdomsrådet.
Anne Karlsson (S) föreslår Emma Johansson Gauffin (S) som kontaktpolitiker
till Ungdomsrådet.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Tilda Ragnarsson (M) och
Emma Johansson Gauffin (S) som kontaktpolitiker till Ungdomsrådet.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen väljer Tilda
Ragnarsson (M) och Emma Johansson Gauffin (S) som kontaktpolitiker till
Ungdomsrådet.
Skickas till
Valda kontaktpolitiker
Troman
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Val av ansvarig för internationella frågor
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Lars-Ove Johansson (C) och Emma Johansson Gauffin
(S) som ansvarig för internationella frågor.
Yrkanden
Anneli Ahlqvist (C) föreslår Lars-Ove Johansson (C) som ansvarig för
internationella frågor.
Anne Karlsson (S) föreslår Emma Johansson Gauffin (S) som ansvarig för
internationella frågor.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Lars-Ove Johansson (C) och
Emma Johansson Gauffin (S) som ansvariga för internationella frågor.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen valt Lars-Ove
Johansson (C) och Emma Johansson Gauffin (S) som ansvariga för
internationella frågor
Skickas till
Valda
Troman
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Val till Brottsförebyggande rådet
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Magnus Gunnarsson (M) som representant och Emma
Johansson Gauffin (S) som ersättare i Brottsförebyggande rådet.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) föreslår Magnus Gunnarsson (M) som representant i
Brottsförebyggande rådet.
Anne Karlsson (S) föreslår Emma Johansson Gauffin (S) som ersättare.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Magnus Gunnarsson (M) som
representant och Emma Johansson Gauffin (S) som ersättare i
brottsförebyggande rådet.
Skickas till
Troman
Valda representanter
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KS 2019/0015

101

Val av ordförande i kommunala pensionärsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Magnus Gunnarsson (M) som ordförande i kommunala
pensionärsrådet.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) föreslår Magnus Gunnarsson (M) som ordförande i
kommunala pensionärsrådet.
Paul Kowalski (S) föreslår Anne Karlsson (S) som ersättare.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Magnus Gunnarsson som
ordförande i kommunala pensionärsrådet och Anne Karlsson (S) som ersättare.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen väljer Magnus
Gunnarsson (M) som ordförande i kommunala pensionärsrådet och Anne
Karlsson (S) som ersättare.
Skickas till
Valda
Socialförvaltningen
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Val av ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anne Karlsson (S) som ordförande i kommunala
tillgänglighetsrådet och Lars-Ove Johansson (C) som ersättare.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) föreslår Anne Karlsson (S) som ordförande i kommunala
tillgänglighetsrådet.
Magnus Gunnarsson (M) föreslår Lars-Ove Johansson (C) som ersättare.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan välja Anne Karlsson (S) som
ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet och Lars-Ove Johansson (C) som
ersättare.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen väljer Anne
Karlsson (S) som ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet och Lars-Ove
Johansson (C) som ersättare.
Skickas till
Valda
Troman
Socialförvaltningen
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Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Ledamöterna har inget att rapportera på detta sammanträde.
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Ks § 27

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden anmäldes till kommunstyrelsen:
1. SKL cirkulär om ändringar i allmänna bestämmelser https://skl.se/5.2dc07486167c06de0b1161a2.html?utm_source=n
otifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular
2. SKL cirkulär 18:56 om ändringar i allmänna bestämmelser
3. SKL cirkulär 18:67 om utfall för fastighetsavgifter
4. SKL cirkulär 18:55 om ändringar i allmänna bestämmelser
5. SKL cirkulär 18:54 om ändringar i allmänna bestämmelser
6. SKL cirkulär 18:57 om ändringar i allmänna bestämmelser
7. Tekniska nämnden § 105/2018 – Svar på medborgarförslag om
utrymmena i Ljungby Arena
8. Tekniska nämnden § 106/2018 – Intraprenadavtal för Restaurang
Åsikten
9. Tekniska nämnden § 107/2018 – Svar på medborgarförslag om
att asfaltera cykelväg
10. Tekniska nämnden § 109/2018 – Svar på medborgarförslag om
att använda delar av cykelvägar som ridled
11. Tekniska nämnden § 111/2018 – Svar på medborgarförslag om
att bygga en cykelväg längs med väg 25
12. Tekniska nämnden § 112/2018 – Svar på medborgarförslag om
fartdämpning på Tunagatan i Ryssby
13. Tekniska nämnden § 118/2018 – Svar på medborgarförslag om
att förbättra lekplatsen på Hulanvägen
14. Ljungbybostäder AB:s styrelseprotokoll 2018-12-12
15. Meddelande från Länsstyrelsen angående årsberättelser för
begravningsombud
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Beslutsunderlag
Redovisning av meddelanden, 2018-11-14
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