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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Tisdagen den 12 mars kl. 09.10–12.00.
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby.
Sammanträdet ajournerades 09.30-09.50. 11.00-11.08.

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Lars-Ove Johansson (C)
Anne Karlsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Marcus Walldén (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Susanna Tingbratt (KD)

Ersättare

Maryana Frisk-Holst (C)
Lars Solling (L),
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Henrik Pettersson (SD)
Rut Björkström (KD)
Tommy Göransson (MP)
Margareta Andersson (S)
Petra Ruzsa-Pal (S)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Christoffer Mowide, kommunsekreterare
Ann-Louise Övringe, Service- och IT-chef, § 43
Göran Andersson, E-strateg på socialförvaltningen, § 43
Kajsa Weckéus, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen, § 46
Carina Karlund, säkerhetssamordnare, § 47
Magnus Johansson, ekonomichef, § 48-51
Fredrik Ottosson, kommunstrateg, § 52-53
Pernilla Lydén, kommunstrateg, § 54
Hanna Svahnström, miljöstrateg, § 55-57
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare, § 59

Justerandes sign

Paul Kowalski (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Conny Simonsson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Krister Salomonsson (SD)
Roland Johansson (ALT)
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Kommunstyrelsen
Justerare
Justeringens
tid och plats

Kerstin Wiréhn
Kansliavdelningen 14 mars klockan 07.45.

Paragrafer

§§ 43-61

Sekreterare

Christoffer Mowide

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Kerstin Wiréhn
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Kommunstyrelsen
TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Tillkännagivandet
publicerat

2019-03-14

Överklagningstid

2019-03-15 – 2019-04-05

Tillkännagivandet
avpublicerat

2019-04-08

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Christoffer Mowide
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Kommunstyrelsen

Ks § 43

KS 2019/0087

005

Policy för IT
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ”Policy för IT i
Ljungby kommun”.
Sammanfattning av ärendet
Policy för IT anger färdriktningen för Ljungby kommuns arbete inom ITområdet.
Ljungby kommun har tidigare haft en IT-Policy som fastställdes av
Kommunfullmäktige 2014-04-28, § 38. Policyn skulle revideras senast 2018-1231, men eftersom det varit valår, avvaktades beslut om ny ”Policy för IT i
Ljungby kommun” tills de nya politikerna kommit på plats.
Ljungby kommuns IT-råd (där samtliga förvaltningar är representerade) har tagit
fram förslaget till ny policy i samråd med informationssäkerhetssamordnaren.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 februari 2019, § 24,
och beslutade föreslå Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
godkänner ”Policy för IT i Ljungby kommun”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2019
Tjänsteskrivelse av Service- och IT-chef, 2019-01-31
Policy, 2018-12-21
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen kan besluta i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 44

KS 2019/0088

005

Information om rutin för telefoni
Information
IT-rådet har tagit fram en ny rutin för telefoni som service- och IT-chefen
informerar om. Rutinen är utarbetad från områdena ansvar, god service och gott
bemötande, hög tillgänglighet.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 45

KS 2019/0089

005

Information om rutin för säkerhet vid användning av
kommunal telefon, surfplatta och dator
Information
IT-rådet har tagit fram en ny rutin för säkerhet vid användning av kommunal
telefon, surfplatta och dator som service- och IT-chefen informerar om.
Rutinen är fastställd av service- och IT-chefen.
I rutinen finns bestämmelser om lösenord, e-post, etiskt förhållningssätt,
hårdvara och programvara, privat användning av kommunens utrustning och
nätverk, incidenter och virus samt avslutad anställning.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 46

KS 2018/0214

610

Svar på motion om resursskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
eftersom barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utreda behovet av
resursskola vidare.
Sammanfattning av ärendet
Jonna Nielsen (ALT) yrkar i en motion, inlämnad den 12 juni 2018, att man i
kommunen bildar resursklasser eller en liten resursskola för att hjälpa barn till
en meningsfylld tillvaro så att de inte ska behöva sitta hemma på grund av till
exempel mobbing.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan tidigare tillsatt en utredning kring
resursskolor i Ljungby kommun från ett medborgarförslag som belyser samma
område (Barn- och utbildningsnämnden § 186/2018). Utredningen ska inte bara
klarlägga den grupp av elever som motionären anhåller om i sin motion, utan
förvaltningen har i sitt uppdrag att ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar
för att nå målen i skolan.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 13 februari 2019, § 16,
och beslutade att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att motionen anses
besvarad eftersom barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utreda
behovet av resursskola vidare.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 16/2019
Kommunstyrelsen § 4/2019
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-01-09
Barn- och utbildningsnämnden § 185/2018
Tjänsteskrivelse från barn-och utbildningsförvaltningen, 2018-06-18
Motionen, 2018-06-12
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 47

KS 2019/0025

016

Verksamhetsplan för säkerhetsskydd
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanen för säkerhetsskydd.
Sammanfattning av ärendet
Kraven på säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslagen (SFS1996:627) och
den kommande säkerhetsskyddslagen (SFS2018:585). Säkerhetsskyddslagen
gäller verksamheter hos kommunen samt aktiebolag, handelsbolag, föreningar
och stiftelser över vilka kommunen utövar rättsligt bestämmande.
Verksamhetsplanen redovisar kommunens viljeinriktning och mål för
säkerhetsskyddsarbetet och talar om att Ljungby kommuns säkerhetsskydd ska
vara utformat så att den samhällsviktiga verksamheten inom kommunens
ansvarsområden skyddas. På så vis ges även ett skydd för Sveriges säkerhet. Det
kan till exempel handla om verksamheter som berör vår energiförsörjning,
vatten- och avloppshantering eller telekommunikation.
Av verksamhetsplanen framgår också hur ansvaret för kommunens
säkerhetsskydd är fördelat, vem som är kommunens säkerhetsskyddschef och
hur arbetet med säkerhetsskyddet ska följas upp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2019
Tjänsteskrivelse av säkerhetsskyddschef, 2019-01-22
Verksamhetsplan för säkerhetsskydd, 2019-01-22
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
Samtliga nämnder och kommunala bolag
Kommundirektören

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 48

KS 2019/0072

041

Resultatbalansering från år 2018 till 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget -9 058
tkr, enligt bifogad sammanställning. Finansiering sker genom kommunens eget
kapital.
Sammanfattning av ärendet
Resultatbalansering, dvs. överföring av förvaltningarnas avvikelser till nästa
budgetår, har funnits sedan bokslut 2002. En revidering av regelverket gjordes
från och med bokslut 2016. Fördelning av resultatet görs så att en tredjedel ska
fördelas till resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive nämnd och en
tredjedel fördelas till kommunstyrelsen. För att en nämnd ska få ta med sig ett
överskott krävs att man i stort har uppnått budgeterat antal prestationer och
antagna mål.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom bokslut med
förvaltningsledningen för respektive förvaltning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 februari 2019, § 20,
och beslutade föreslå Kommunstyrelsen besluta att resultatbalansering görs med
sammantaget -9 058 tkr, enligt bifogad sammanställning. Finansiering sker
genom kommunens eget kapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-02-11
Sammanställning av budgetavvikelser
Yrkanden
Paul Kowalski (S) yrkar att kommunledningsförvaltningens överskott förs över
till socialnämnden för att minska deras underskott.
Magnus Gunnarsson (M), Susanna Tingbratt (KD) och Ann-Charlotte Wiesel
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarsson (M) med fleras yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Paul
Kowalskis (S) yrkande.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att svara JA för Magnus Gunnarssons (M)
yrkande och NEJ för Paul Kowalskis (S) yrkande.
Ledamot

Ja

Magnus Gunnarsson (M)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Jan Sahlin (M)

X

Marcus Walldén (M)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Anneli Ahlqvist (C)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Nej

Anne Karlsson (S)

X

Paul Kowalski (S)

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

Conny Simonsson (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Jan Lorentzon (SD)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Totalt

10

5

Avstår

0

10 ledamöter röstade JA och 5 ledamöter röstade NEJ. Kommunstyrelsen har
således beslutat i enlighet med Magnus Gunnarssons (M) yrkande.

Justerandes sign
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Skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 49

KS 2019/0011

040

Ansökningar till social investeringsfond
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 140 tkr till projektet Mötesplats Godsmagasinet och
360 tkr till projekt Fritidsbanken. Finansiering sker från anslaget för sociala
investeringar.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har satt av 500 tkr årligen för sociala investeringar. Förslagen
som kommer in har beretts av en grupp bestående av kommundirektör,
ekonomichef och personalchef. Två förslag har kommit in. Det ena projektet
heter ”Fritidsbanken” och har en totalkostnad på 670 tkr. Projektet ansökte och
beviljades medel från fonden även under 2017 och 2018. Den andra ansökan
gäller Mötesplats Godsmagasinet med 140 tkr.
För att ett projekt ska räknas som social investering krävs att:
•
•
•

Det är en riktad insats, mot en specifik målgrupp eller ett specifikt
problem
Det är en insats där både långsiktighet och uthållighet är centrala
begrepp
Det är en insats som innehåller samverkan mellan olika aktörer.
Samverkan kan ske mellan olika förvaltningar eller mellan kommun och
andra organisationer, t.ex. föreningar. Det är alltid en kommunal
förvaltning som är huvudansvarig.

Enligt verksamhetsplanen för sociala investeringar ska ansökan uppfylla
följande krav:
•
•
•

Det finns ett väldefinierat problem och/ eller målgrupp/ riskgrupp för
insatsen
Det finns kvantifierade målsättningar, både vad gäller vad som ska
uppnås och när det förväntas ske
Insatsen bör baseras på evidensbaserade metoder och/ eller forskning
eller på annat sätt vara baserad på erfarenhet och kunskap

Kommunledningsförvaltningen bedömer att båda inlämnade projektförslagen
uppfyller villkoren för sociala investeringar. Båda projekten har redan
verksamhet igång, med finansiering från tidigare års sociala investeringar eller
annan finansiering.
Totalt har ansökningar kommit in på 810 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 februari 2019, § 21,
och beslutade föreslå att Kommunstyrelsen beviljar 140 tkr till projektet
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Mötesplats Godsmagasinet och 360 tkr till projekt Fritidsbanken. Finansiering
sker från anslaget för sociala investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-02-11
Ansökan projekt Fritidsbanken, 2019-01-15
Ansökan projekt Mötesplats Godsmagasinet, 2019-01-11
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
Ekonomiavdelningen
De som ansökt

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 50

KS 2018/0429

210

Förstudie för Harabergsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudiearbetet och att uppmana barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden att genomföra
programfasen i projektet Harabergsområdet.
Sammanfattning av ärendet
Med hänsyn till befolkningsutvecklingen ser kommunen ett ökat behov av
platser på särskilt boende, förskola och trygghetsboende. 14 augusti 2018 gav
därför kommunstyrelsen socialnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra förstudie för särskilt boende kombinerat med trygghetsboende samt
förskola och tillagningskök.
Förstudien omfattar förskola, särskilt boende, trygghetsboende, tillagningskök
och matsalar och eventuellt hemtjänstlokal. Den totala investeringsutgiften är
preliminärt beräknad till 385 mkr. Av detta finns 36,5 mkr redan i budget eller i
plan för förskolan. Resterande del måste tillföras investeringsbudgeten efter att
programfasen är avslutad.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förstudien uppfyller de krav som
ställs enligt fastställd investeringsprocess och att man därför kan gå vidare till
programfasen.
Programfasen handlar om att konkretisera verksamhetens och beställarens
funktionskrav, kartlägga alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande
faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att Kommunstyrelsen
beslutar att godkänna förstudiearbetet och att uppmana barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden att genomföra
programarbete i projekt Harabergsområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-02-21
Tekniska nämnden § 3/2019
Socialnämnden § 86/2018
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2018-12-04
Barn- och utbildningsnämnden § 181/2018
Tjänsteskrivelse från barn-och utbildningsnämnden, 2018-12-07
Förstudierapport, 2018-12-07

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Ks § 51

KS 2018/0027

042

Redovisning av intern kontroll 2018
Beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner IT-avdelningens internkontroll.
2 Kommunstyrelsen godkänner kommunikationsavdelningens internkontroll.
3 Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsenhetens internkontroll samt
föreslagna åtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Varje år ska respektive nämnd/styrelse göra kontroller av sig själva (kallas ofta
intern kontroll) för att få möjlighet att upptäcka områden i verksamheten som
behöver utvecklas. Den interna kontrollen inleds alltid med en risk- och
väsentlighetsanalys för att avgöra vilka områden som är mest aktuella att
granska kommande år. Den 13 februari 2018 beslutade kommunstyrelsen intern
kontroll år 2018 skulle genomföras inom områdena IT-säkerhet, upphandling
och information/kommunikation.
Den interna kontrollen för upphandling visade på förbättringsområden inom
kravspecifikationerna. Den interna kontrollen för IT-säkerhet visade på brister
bland styrdokumenten och otydlighet i rollfördelningen inom arbetet för ITsäkerhet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att:
1 Kommunstyrelsen godkänner IT-avdelningens internkontroll.
2 Kommunstyrelsen godkänner kommunikationsavdelningens internkontroll.
3 Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsenhetens internkontroll samt
föreslagna åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-01-21
Intern kontroll av upphandling, 2018-11-28
Intern kontroll av IT-säkerhet, 2018-11-02
Intern kontroll av information/kommunikation
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.
Justerandes sign
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Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen
Service- och IT-avdelningen

Justerandes sign
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Ks § 52

KS 2019/0020

007

Svar på revisionsrapport om socialnämndens
ekonomistyrning
Beslut
Kommunstyrelsen instämmer i rapportens bedömning att kommunstyrelsen
utövar uppsikt över socialnämnden i tillräcklig omfattning och i
rekommendationen att mötena med nämnderna bör dokumenteras. Genom sådan
dokumentation blir detta lättare att följa upp och ha kontroll över det fortsatta
arbetet. Därför kommer framtida möten som hålls utifrån uppsiktsplikten att
dokumenteras.
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Ljungby kommun har låtit genomföra en
granskning av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för en budget i
balans. Revisionsrapporten har överlämnats till socialnämnden och
kommunstyrelsen för yttrande. Granskningen fokuserar på socialnämndens
ekonomistyrning och åtgärder för att för att få en budget i balans men även
kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden har granskats. Det är det senare
som kommunstyrelsen har att yttra sig över.
Av rapporten framgår att kommunstyrelsen har utövat uppsikt över
socialnämnden bland annat genom de för alla nämnderna årliga träffarna men
även genom att särskilda möten med fokus på den uppkomna ekonomiska
situationen genomförts under 2018. Vidare konstateras att dessa möten inte
dokumenteras. I sin rapport gör yrkesrevisorn bedömningen att
kommunstyrelsen har utövat uppsikt över socialnämnden i tillräcklig
omfattning. En rekommendation ges att mötena som genomförs med nämnderna
bör dokumenteras.
Förvaltningen instämmer i rapportens bedömning att kommunstyrelsen utövar
uppsikt över socialnämnden i tillräcklig omfattning och i rekommendationen att
mötena med nämnderna bör dokumenteras. Genom sådan dokumentation blir
detta lättare att följa upp och ha kontroll över det fortsatta arbetet. Därför
kommer framtida möten som hålls utifrån uppsiktsplikten att dokumenteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunstrategen, 2019-02-14
Revisionsrapport – Granskning av socialnämndens ekonomistyrning och
åtgärder för en budget i balans, 2019-01-07
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunrevisionen
Socialnämnden
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Ks § 53

KS 2018/0286

845

Svar på medborgarförslag om latrintömning
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå det då
det idag finns tillräckligt med anläggningar som erbjuder tömning av latrin och
gråvatten utan krav på övernattning. Vidare finns det juridiska tveksamheter
med ett upplägg där kommunen erbjuder tjänster, i form av tömning av latrin
och gråvatten, på en konkurrensutsatt marknad. I kommunallagen och
konkurrenslagen finns regler om begränsningar för kommunerna att sälja
tjänster och varor.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att Ljungby
kommun ska driva anläggning för tömning av gråvatten och latrin samt
vattenpåfyllnad för husbilar. Vidare framförs att anläggningen kan placeras på
Nyponvägen.
Förslagsställaren framför att i och med att husbilsbeståndet ökar i landet ökar
behovet av ställen för tömning av latrin och gråvatten. Vid övernattning på
campingplats ingår ofta tömning i priset. Många husbilsägare väljer dock inte att
övernatta på camping utan fricampar på t.ex. en parkering.
Det finns idag tillräckligt med anläggningar som erbjuder tömning av latrin och
gråvatten utan krav på övernattning.
Ljungby Semesterby och Camping Park erbjuder alla husbilsägare, utan krav på
övernattning, tömning under sina öppettider, dvs. maj-september. Trafikverket
har anläggningar för tömning av latrin och gråvatten på vissa större rastplatser.
Närmaste är rastplatserna: Moasjön (v. 25 i Alvesta kommun), Esmared (v.25
Halmstads kommun) och Sjöboda (E4 i Markaryds kommun).
Vidare finns det juridiska tveksamheter med ett upplägg där kommunen erbjuder
tjänster, i form av tömning av latrin och gråvatten, på en konkurrensutsatt
marknad. I kommunallagen och konkurrenslagen finns regler om begränsningar
för kommunerna att sälja tjänster och varor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen
tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå det.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunstrategen, 2019-02-12
Medborgarförslag, 2018-09-04
Kommunfullmäktige § 95/2018
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Medborgaren
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Översyn av organisation för Konsument Ljungby
Beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att bedriva Konsument Ljungby på två
heltidstjänster på prov under 2019/2020.
2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
framöver skriva om avtalen med de kommunerna som köper tjänster av
Konsument Ljungby.
3 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
omfördela arbetet med samordningsansvar för Fairtrade City inom
kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av
organisationen för konsumentrådgivning samt budget-och skuldrådgivning
kallad Konsument Ljungby. Uppdraget ska återrapporteras senast i februari
2019.
Med anledning av personal som slutar inom enheten för konsumentrådgivning
samt avtal med externa parter finns behov av att se över organisationen.
Konsumentvägledning (KVL) är en frivillig verksamhet för kommunerna.
Budget- och skuldrådgivning (BUS) är en obligatorisk verksamhet för
kommunerna. För den enskilde är rådgivningen frivillig och bygger på dennes
egen önskan och medverkan. Konsument Ljungby säljer i dagsläget
konsumentrådgivning (KVL) till sex andra kommuner (Älmhult, Markaryd,
Osby, Lessebo, Torsås och Emmaboda) och budget- och skuldrådgivning (BUS)
till två andra kommuner (Älmhult och Markaryd)
Tidigare bestod Konsument Ljungby av tre heltidstjänster varav två
konsumentrådgivare och en budget- och skuldrådgivare. Med anledning av
personal som slutar inom enheten för konsumentrådgivning samt avtal med
externa parter finns behov av att se över organisationen. Utredningen redovisar
nuläget samt organisationen utifrån två, respektive tre, heltidstjänster.
Utredarens slutsats är att det är möjligt att bedriva verksamheten Konsument
Ljungby på två heltidstjänster men då utifrån att arbetsuppgifterna gällande
hantering av hemsändningsbidrag redan tagits bort och att även samordning av
Fairtrade City tas bort. Som vid bedrivande av all verksamhet behöver även
enheten över tid se om avtalen behöver skrivas om utifrån verksamhetsnyttan
och för att till exempel säkerställa eller göra anpassning av servicenivån utifrån
de lagkrav som lagstiftaren uppställt när det gäller budget- och
skuldrådgivningen. Det kan alltså bli fråga om att både minska omfattningen i
åtagande över tid i vissa delar, till exempel KVL och att öka i andra delar, BUS.
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Det läggs på verksamheten att ansvara för att själva följa upp om de
förutsättningar som nu redovisats är hållbara över tid och att påtala behov av
förändring av resurser över tid utifrån vad nu aktuell utredning redovisar.
Utredaren föreslår att arbetet med samordningsansvar för Fairtrade City
omfördelas inom kommunledningsförvaltningen alternativt att kommunen
pausar arbetet med Fairtrade City.
Det är viktigt med samverkan mellan konsumentrådgivare, budget- och
skuldrådgivare och överförmyndare samt individ- och familjeomsorg på
socialförvaltningen. Det är också angeläget att det finns tid för förebyggande
arbete så att personer inte behöver vända sig till Konsument Ljungby.
Under utredningen har förvaltningen genomfört intervjuer och samtal med
tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen samt
projektledare för Fairtrade City och Fairtrade region.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunstrateg, 2019-02-13
Utredning av kommunstrateg, 2019-02-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 138/2018
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att arbetet med
Fairtrade City pausas.
Susanna Tingbratt (KD), Kerstin Wiréhn (V), Marcus Walldén (M), Lars-Ove
Johansson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Roland
Johanssons (ALT) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att svara JA för bifall till Susanna Tingbratt
(KD) med fleras yrkande och NEJ för Roland Johanssons (ALT) yrkande.
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Ledamot

Ja

Magnus Gunnarsson (M)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Jan Sahlin (M)

X

Marcus Walldén (M)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Anneli Ahlqvist (C)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Anne Karlsson (S)

X

Paul Kowalski (S)

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

Conny Simonsson (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Nej

Jan Lorentzon (SD)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Totalt

12

3

Avstår

0

12 ledamöter röstade JA och 3 NEJ. Kommunstyrelsen har således beslutat att
bifalla Susanna Tingbratt (KD) med fleras yrkande.
Skickas till
Kansliavdelningen
Utvecklingsavdelningen
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Ansökningar till miljöfonden 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar stöd från miljöfonden enligt följande:
Håll Lagan Ren 2!

29 500 kronor

Matsvinn försvinn 2.

100 000 kronor

Återbruk av textilier

25 196 kronor

Återvinn mer!

16 740 kronor

Klimatsmart arbetsplats

10 000 kronor

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har avsatt medel i en miljöfond för projekt inom kommunens
verksamheter som syftar till att främja metoder eller projekt som leder till
hållbar utveckling. För 2019 är 200 000 kronor avsatt. Det har kommit in nio
ansökningar med ett totalt belopp på 484 436 kronor, se sammanställning på
nästa sida.
Kraven för att ett projekt ska få finansiering från miljöfonden är att åtgärderna
framförallt är nytänkande och sådant som kommunen inte redan idag arbetar
med. Pengarna ska användas till åtgärder utanför ordinarie drift. Medlen i
miljöfonden kan användas till pilotprojekt som ger oss ökad kunskap inför
framtida arbete. Det kan också handla om pedagogiskt inriktade projekt som
ökar kunskapen om hållbar utveckling.
Det är positivt om åtgärder görs som är innovativa och som sätter Ljungby
kommun på miljökartan. Det är extra positivt om projekten genomförs genom
samarbete mellan olika verksamheter inom kommunen. Miljöfonden ska leda till
att Ljungby blir en attraktiv och hållbar kommun att leva och verka inom eller
att vi minskar vår negativa påverkan på övriga samhällen på jorden.
Miljöfonden är ett stöd för att främja nytänkande satsningar inom
hållbarhetsområdet. Genom sådana satsningar kan vi fånga upp projekt och
insatser som bidrar till samhällets omställning till hållbarhet samtidigt som vi
också stärker vår egen organisation.
Stöd från miljöfonden är inte tänkt att fungera som en fast finansiering för olika
aktiviteter eller initiativ utan vara en möjlighet för pilotprojekt och särskilda
satsningar som sedan beroende på utvärdering kan ingå i ordinarie verksamhet.
Det ska finnas möjlighet att utveckla projektidéer genom stöd från fonden men
återkommande projektansökningar är inte prioriterade i ansökningsurvalet.
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De projekt som föreslås få stöd görs utifrån om de är i linje med syftet med
miljöfonden och bedömning av om det belopp som ansöks bedöms krävas för att
genomföra projekten. Se kort kommentar om bedömning till respektive projekt i
bifogad bilaga.
Utifrån förslaget finns 18 564 kronor kvar att fördela. De resterande föreslås
fördelas av kommunstyrelsen antingen genom utökning av medel till de projekt
som valts ut eller tilldelning till något eller några av de projekt som
beredningsgruppen inte föreslagit.
Avsatta medel i budget för 2019 till miljöfonden är 200 000 kronor. Fördelat
belopp enligt förslaget är 181 436 kronor. Kvar för kommunstyrelsen att ta
ställning till och fördela finns 18 564 kronor.
I enlighet med verksamhetsplan för miljöfond har kommundirektör,
ekonomichef och miljöstrateg gått igenom ansökningar och lämnar förslag på
vilka projekt som ska få stöd från miljöfonden. Bedömning har gjorts utifrån
kraven i verksamhetsplan för miljöfond.
Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelsen att:
Kommunstyrelsen beviljar stöd från miljöfonden enligt följande:
Håll Lagan Ren 2!

29 500 kronor

Matsvinn försvinn 2.

100 000 kronor

Återbruk av textilier

25 196 kronor

Återvinn mer!

16 740 kronor

Klimatsmart arbetsplats

10 000 kronor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöstrategen, 2019-02-11
Fritidsgården Ljungby/Lagan Ansökan till miljöfonden, 2019-01-31
Tekniska/gatuavdelningen Ansökan till miljöfonden, 2019-02-01
Kostavdelningen/Tekniskaförvaltningen Ansökan till miljöfonden, 2019-02-01
Räddningstjänsten Ansökan till miljöfonden, 2019-01-24
Mötesplats godsmagasinet Ansökan till miljöfonden, 2019-01-25
Karlssons Dagverksamhet Ansökan till miljöfonden, 2019-01-31
Karlssons Dagverksamhet/Åter i Bruk Ansökan till miljöfonden, 2019-01-31
Öppenvården barn/ungdom behandling/råd och service/anhörigstöd, Ansökan
till miljöfonden, 2019-01-30
Kungshögsskolan, Ansökan till miljöfonden, 2019-01-21
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) och Marcus Walldén (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johansson (C) med fleras yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Lars-Ove Johansson (C) med fleras yrkande.
Skickas till
Sökande
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

28(37)

Kommunstyrelsen

Ks § 56

KS 2017/0149

870

Svar på motion om laxtrappa
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 1 avslås.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 2 anses besvarat.
3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 3 avslås.
Sammanfattning av ärendet
I motion från maj 2017 skriver Socialdemokraterna att i samband med
planeringen av kvarteret Aspebacken vore bra att planera både för djur och
människor. En laxtrappa förbi vattenkraftverket kunde kanske vara ett bra sätt
att möjliggöra för lax att vandra vidare i Lagaån för att leka.
Socialdemokraterna yrkar att:
1
2
3

Vi tar hjälp av utomstående experter och olika instanser för att se om det
är nödvändigt för djurlivet idag och i framtiden med en laxtrappa.
Vi undersöker möjligheterna för en laxtrappa förbi vattenkraftverket i
Ljungby.
Vi politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt skulle komma
att kosta.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att återremittera ärendet gällande
motion om laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken för att se hur kommunen kan
gå vidare sedan riksdagen den 13 juni beslutade om en vattenkraftsmiljöfond
samt att utreda omlöp.
Kommunledningsförvaltningen föreslår nedanstående svar:
1

Vi tar hjälp av utomstående experter och olika instanser för att se om det
är nödvändigt för djurlivet idag och i framtiden med en laxtrappa.

Ändringarna i miljöbalken som betyder att samtliga vattenkraftverk ska ha
moderna miljövillkor innebär att frågan om behov av att anlägga fiskväg förbi
vattenkraftverket kommer att utredas i samband med omprövningen av
tillståndet.
2

Vi undersöker möjligheterna för en laxtrappa förbi vattenkraftverket i
Ljungby.

En undersökning av möjligheten för en fiskväg förbi vattenkraftverket i Ljungby
och eventuellt behov av anpassningar bör belysas i samband med planeringen av
kvarteret Aspebacken. Frågan kommer sannolikt mer specifikt att utredas senast
i samband med en omprövning av nuvarande tillstånd för vattenkraft.
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3

Vi politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt skulle komma
att kosta.

Det är inte möjligt idag att ge ett underlag för vad ett sådant projekt skulle
komma att kosta. Ljungby Energi AB som verksamhetsutövare ansvarar för
åtgärder som kan krävas efter en omprövning av gällande tillstånd. Det är Mark
– och miljödomstolen som beslutar om vilka åtgärder som är tillräckliga och
villkor som ska gälla. Eftersom Ljungby Energi AB har anmälts till den
nationella planen finns möjlighet att söka stöd från Vattenkraftens miljöfond.
Tjänsteskrivelsen är kommunicerad med Ljungby Energi AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöstrateg, 2019-02-12
Kommunfullmäktige § 70/2018
Motion av socialdemokraterna, maj 2017
Kommunfullmäktige § 53/2017
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat i enlighet med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ansökan om bidrag för förstudie för restaurering av
Näsasjön
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med upphandling av konsult och att
genomföra förstudien.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 startades en särskild våtmarkssatsning inom Naturvårdsverkets
LONA-stöd (Lokal Naturvårdssatsning). Satsningen innebär en möjlighet för
kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 90 procent, för
att genomföra våtmarksprojekt.
Ljungby kommun har lämnat in och beviljats ett stöd på 665 000 kronor för att
genomföra en förstudie för restaurering av Näsasjön (Nässjön).
Näsasjön sänktes i slutet på 1800-talet och har därefter ytterligare påverkats
genom en kanalrensning som genomfördes 1983 i Kåtån som rinner genom
området. Näsasjön var fram till 1980 talet en särskilt värdefull fågelsjö. Idén om
att återställa Näsasjön har funnits tidigare men det har inte bedömts vara möjligt
att arbeta vidare med om kommunen ensam ska stå för kostnaderna.
En restaurering av Näsasjön kan ge positiva effekter på flera områden såsom att
återskapa en attraktiv fågelsjö, skapa en biologiskt värdefull miljö som binder
näringsämnen, fungerar som hummusfälla och därmed minskar belastningen på
Kåtån och sjön Kösen, minska avgången av metangas från det utdikade området
samt tillgängliggöra området som ett attraktivt naturområde för friluftslivet.
För att kunna ta ställning till om det är möjligt och rimligt att restaurera
Näsasjön finns det flera frågeställningar som behöver utredas. Första steget är
därför att ta fram underlag för ett sådant beslut och belysa de geologiska,
biologiska, fastighetsrättsliga och ekonomiska förutsättningarna. Utifrån
förutsättningarna ska olika alternativ för hur restaurering och fortsatt förvaltning
kan genomföras presenteras.
Projektet innebär att en extern konsult anlitas för att samordna och utföra
förstudien. Från kommunen bildas en projektgrupp med representanter från
utvecklings- och exploateringsavdelningen, kultur och fritidsförvaltningen samt
miljö- och byggförvaltningen. Projektgruppen bidrar med arbetstid i projektet
motsvarande 10 % av projektkostnaden.
Att genomföra en förstudie är en förutsättning för att kunna ta ställning till
möjligheten att restaurera Näsasjön. Det beviljade LONA-stödet möjliggör nu
en sådan studie, som kommunen annars inte har utrymme att genomföra inom
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befintliga resurser. Idéen om att återställa sjön kan ge positiva effekter inom
flera områden och är i linje med kommunens fokusområde vatten.
Finansiering görs till 90% genom LONA-bidrag från Länsstyrelsen. Kommunen
bidrar med arbetstid motsvarande resterande 10 % av projektkostnaden.
Arbetstiden bedöms rymmas inom ordinarie verksamhetsbudget.
Information om projektet och beviljat LONA-bidrag presenterades på
presidiemöte den 11 februari 2018 och det beslutades att ärendet ska lyftas till
kommunstyrelsen för beslut om fortsatt arbete.
Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen
beslutar att gå vidare med upphandling av konsult och att genomföra förstudien.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöstrategen, 2019-02-12
Länsstyrelsens beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet:
Förstudie – Restaurering av våtmark och utveckling av friluftsområde Näsasjön
i Ljungby kommun, 2018-11-16
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat i enlighet med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
Skickas till
Utvecklingsavdelningen
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Riktlinjer för uthyrning av marknadsbodar
Beslut
Kommunstyrelsen antar de föreslagna riktlinjerna. Riktlinjerna ska gälla under
år 2019 och därefter utvärderas årligen samt revideras vid behov.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, § 71, att
Sunnerbogymnasiets Byggprogram skulle få i uppgift att bygga fyra
marknadsbodar. I januari 2019 levererades bodarna och användes första gången
vid firandet av Sagobygdens Unesco registrering 26 januari.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte i december 2018 fick
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för uthyrning av
marknadsbodarna (KS 2018/0409.140 §178).
Kommunledningsförvaltningen har skapat ett förslag till riktlinjer och hyror.
Tekniska förvaltningen föreslås, gatuavdelningen, äga och hantera
marknadsbodarna. Kontakt på gatuavdelningen blir Lena Hallberg, 0372789370, lena.hallberg@ljungby.se alt kundtjanst.gatu-park@ljungby.se
Den grupp som utsetts att arbeta fram riktlinjerna har bestått av representanter
från Kommunledningsförvaltningen (Fredrik Koch, näringslivsavdelningen, och
Charlotte Scherling, ekonomiavdelningen) samt representant från Kultur- och
fritidsförvaltningen (Michaela Rogal). Gruppen har i sitt arbete även samrått
med:
1. Styrelsen i Ljungby Centrum Ekonomisk Förening (i dagligt tal
”Centrumföreningen”
2. Representanter från Tekniska förvaltningen
3. Genomlysning av hur andra kommuner utformat liknande riktlinjer
Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen
antar de föreslagna riktlinjerna. Riktlinjerna ska gälla under år 2019 och därefter
utvärderas årligen samt revideras vid behov.
Beslutsunderlag
Förslag ”Riktlinjen för uthyrning av marknadsbodar”, 2019-02-12
Publikt dokument med regler för kund/hyresgäst
Karta som visar föreslagen placering på/vid Stora Torg, 2019-01-30
Kommunstyrelsen § 101/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178/2018
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Yrkanden
Marcus Walldén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marcus
Walldéns (M) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Marcus Walldéns (M) yrkande.
Skickas till
Näringslivsavdelningen
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Ks § 59

KS 2019/0009

100

Ansökan om partistöd 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som
har ansökt om det 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och
som är juridiska personer.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid
fördelningen av partistödet.
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till
ett parti som inte lämnar redovisning.
Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för
partistöd, i vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda
ärendet till kommunstyrelsen.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2015 uppgår till 20 190 kronor per
parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2014 uppgår till 17 483 kronor per
besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med konsumentprisindex
(KPI).
Enligt de lokala reglerna för partistöd som antogs av fullmäktige 2015-09-28 ska
partistödet användas till att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin. Partistödet är avsett för partiernas lokala arbete riktat mot
kommuninvånarna.
En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet användes under
2018 visar att flera partier betalar en stor del av sitt stöd till partiets regionala
eller nationella organisation, i form av serviceavgifter eller liknande. Man får
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anta att denna avgift återgäldas i form av stöd i olika former i det lokala
demokratiarbete som partierna genomför.
I övrigt finns inget att notera vad gäller partiernas redovisningar för 2018. Då
samtliga mandat i kommunfullmäktige har en fastställd ledamot och samtliga
ansökningar har inkommit i tid föreslår kommunledningsförvaltningen att
fullmäktige beslutar att betala ut partistöd till samtliga partier som har ansökt
om det.
Finansiering av partistödet är beslutat av fullmäktige i juni 2018 i budget för
2019.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningen § 9/2019
Ansökningar från samtliga nio partier med mandat i kommunfullmäktige
De lokala reglerna för partistöd antagna av fullmäktige 2015-09-28
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-28
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 § 60

KS 2018/0430

736

Ansökan om mobilitetsstöd
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan med hänvisning till att Ljungby kommun inte
har infört mobilitetsstöd, vilket är frivilligt för kommunerna att införa.
Sammanfattning av ärendet
Den 19 december 2018 inkom en medborgare med en ansökan om ekonomiskt
stöd för mobilitetsstöd.
Lag om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst (2014:132) anger att
kommuner får lämna ekonomiskt stöd för mobilitetsstöd för att öka
medborgarens möjligheter att förflytta sig.
Kommunfullmäktige prövade i september 2017 en liknande ansökan och
beslutade då att avslå ansökan med hänvisning till att stödet inte införts i
kommunen. Beslutet i kommunfullmäktige överklagades och laglighetsprövades
av förvaltningsrätten i Växjö som den 28 februari 2018 avslog överklagandet
och därmed fastställde kommunfullmäktiges beslut.
Ljungby kommun har inte valt att införa denna form av ekonomiskt stöd till
medborgarna och därför kan kommunstyrelsen inte heller bevilja ansökan om
mobilitetsstöd.
Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen
avslår ansökan med hänvisning till att Ljungby kommun inte har infört
mobilitetsstöd, vilket är frivilligt för kommunerna att införa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-01-24
Ansökan, 2018-12-19
Kommunfullmäktige § 97/2017
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Skickas till
Sökanden
Kansliavdelningen
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Ks § 61

Kommunstyrelsen rapporterar från föreningar,
näringsliv och råden
Information
Anne Karlsson (S) informerade om tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet. De
nya riktlinjerna har börjat implementeras. Tillgänglighetsrådet kommer hålla en
utbildning om funktionshinderpolitiska strategier och planer.
Både pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet har behandlat ärendet om
Harabergsområdet och kommer lämna ett yttrande till kommunen om det.
Kommundirektören informerade om åtgärder för budget i balans.
•
•
•
•
•

•

•

Övertid ska bara beviljas i minsta möjliga mån. Förvaltningschef är den
enda som har rätt att bevilja övertid.
Restriktivitet för utbildningar och konferenser. Utbildning får bara bokas
när det är absolut nödvändigt eller när det inte innebär några kostnader.
Beslut om utbildning tas av förvaltningschef.
Nyanställning och återbesättande av tjänster för chefer och administrativ
personal beslutas av förvaltningschef.
Restriktivitet vad gäller extern och intern representation. Beslut om
representation tas av förvaltningschef.
Endast absolut nödvändiga inköp av inventarier och
förbrukningsmaterial får göras. Köp som överstiger 5 000 kr beslutas av
förvaltningschef.
Vad gäller beslutade investeringsprojekt samt drift och förvaltning av
kommunal egendom beslutar avdelningschefer på tekniska förvaltningen.
Restriktiv användning av konsulter. Avrop som överstiger 5 000 kr
beslutas av förvaltningschef.
Vad gäller beslutade investeringsprojekt samt drift och förvaltning av
kommunal egendom beslutar avdelningschefer på tekniska förvaltningen
Restriktiv användning av annonsering. Kostnader som överstiger 5 000
kr beslutas av förvaltningschef.

Åtgärderna beslutas av respektive förvaltningschef/kommundirektör.
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