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Ks § 62

KS 2018/0303

623

Svar på medborgarförslag om resor för elever
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå det, med
hänvisning till att ett förfarande med att bevilja fritidskort bara till elever i
Kånna och Bäck är rättsligt problematiskt bland annat utifrån
likställighetsprincipen och förbudet mot att ge understöd åt enskilda. Detta då
bara elever i dessa två orter skulle få fritidskort medan elever boende i övriga
delar av kommunen skulle utestängas från ett sådant stöd.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att ge fritidskort till elever bosatta i
Kånna och Bäck. Bakgrunden är att eleverna, som är berättigade skolskjuts,
tidigare beviljats sådan med skolkort, numera får åka särskild upphandlad
skoltrafik istället. Skolkortet innebar en större frihet och möjliggjorde
deltagande i aktiviteter efter skoltid, t.ex. C-språk, läxhjälp och idrotter.
Eleverna i Kånna och Bäck är beviljade skolskjuts i form av särskild upphandlad
skoltrafik. Rätten till skolskjuts regleras i skollagen och är ett ansvar för barnoch utbildningsnämnden. Skolskjuts kan beviljas med kollektivtrafik (skolkort),
särskild upphandlad skoltrafik eller en kombination av båda. Ett skolkort är
individuellt, då det anpassas efter elevens beslut om skolskjuts (vad gäller antal
resor och zoner).
Vilket transportsätt en elev blir beviljad, beror på många faktorer, bland annat
elevens bostadsadress/hållplats, andra elevers bostadsadress/hållplats, elevernas
ramschema, antal upphandlade skolskjutsfordon, stationeringen av respektive
skolskjutsfordon, storleken på skolskjutsfordonen, antal elever, farlig väg,
tillgänglig kollektivtrafik osv. Dessa faktorer kan förändras från läsår till läsår
och det betyder att transportsättet för en elev kan variera från år till år och vara
olika för olika elever.
Alla skolskjutsbeslut är individuella beslut. Det betyder att kommunen bedömer
och beslutar om skolskjuts i varje individuellt fall efter samma lagar och regler
(verksamhetsplan med regler för skolskjuts BU2016/0124.623) det transportsätt
som är lämpligast utifrån ovannämnda faktorer samt ur ett kostnadseffektivt
perspektiv. Beslut om skolskjuts går att överklaga.
Skolskjuts planeras och anordnas enbart i anslutning till skoldagens början och
slut enligt skolans ramschema. Skolskjuts anordnas inte till frivilliga aktiviteter
(ej obligatoriska såsom läxhjälp eller fritt val C-språk) utanför skoltid.
Skolskjuts anordnas inte heller till andra typer av fritidsaktiviteter.
Justerandes sign
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Med Länstrafiken Kronobergs fritidskort kan personer under 20 år åka buss till
och från fritidsaktiviteter. Kortet gäller alla vardagar från klockan 14.00 och
hela dygnet under helger. Kortet är opersonligt vilket gör att syskon kan dela på
kortet (men endast en resenär per resa). Fritidskortet gäller för resor i hela länet
och utfärdas terminsvis. Det finns i två varianter, buss till en kostnad om 820
kronor och buss och tåg till en kostnad om 1 020 kronor.
Frågan kommunstyrelsen har att ta ställning till är om kommunen ska bevilja
fritidskort till elever bosatta i Kånna och Bäck.
I kommunallagen finns regler om vad kommunen får göra (den kommunala
kompetensen). Vad gäller frågan som väckts i medborgarförslaget finns två
regler som är särskilt intressanta, likställighetsprincipen och förbudet mot
understöd åt enskilda. Likställighetsprincipen innebär att det inte utan stöd i
speciallag är tillåtet för kommunen att särbehandla vissa kommunmedlemmar på
annat än objektiv grund. Det finns ett förbud för kommunen att ge understöd
(t.ex. ett bidrag) till enskilda utan stöd i lag eller av någon kommunalrättslig
grund.
Att bevilja fritidskort bara till elever i Kånna och Bäck är rättsligt problematiskt
bland annat utifrån likställighetsprincipen och förbudet mot att ge understöd åt
enskilda. Detta då bara elever i dessa två orter skulle få fritidskort medan elever
boende i övriga delar av kommunen skulle utestängas från ett sådant stöd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 54,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att tacka för medborgarförslaget men
besluta att avslå det, med hänvisning till att ett förfarande med att bevilja
fritidskort bara till elever i Kånna och Bäck är rättsligt problematiskt bland
annat utifrån likställighetsprincipen och förbudet mot att ge understöd åt
enskilda. Detta då bara elever i dessa två orter skulle få fritidskort medan elever
boende i övriga delar av kommunen skulle utestängas från ett sådant stöd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att återremittera ärendet för att säkerställa att alla
barn- och elever i hela kommunen ska kunna få läs- och läxhjälp.
Beslutsordning
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras i dag.

Justerandes sign
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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
Utvecklingsavdelningen

Justerandes sign
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Ks § 63

KS 2018/0185

623

Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion den 21 maj 2018 om att behålla nivån på det ekonomiska stödet till
Lingbygdens friskola, yrkar Vänsterpartiet genom Kerstin Wiréhn att Ljungby
kommun behåller nivån på det ekonomiska stödet till Lingbygdens friskola och
fortsätter betala för skolskjuts.
Ärenden med liknande utformning har utretts och besvarats tidigare. Ljungby
kommun har därför tagit in en separat utredning från Kommunakuten AB, jurist
Christer Hjert, specialiserad på bland annat skolskjutsjuridik. Utredningen visar
att förslaget saknar lagstöd och därför inte far genomföras. Barn- och
utbildningsnämnden föreslog den 24 oktober 2018 kommunfullmäktige att avslå
motionen. Kommunstyrelsen föreslog den 13 november 2018
kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 26
november 2018 att återremittera ärendet för att noggrant utreda om det finns
möjlighet att stödja Lingbygdens friskola avseende skolskjuts och hur det kan
göras.
Inget nytt har tillkommit i sakfrågan. Utredningen från Kommunakuten AB
visar tydligt på att
•

•

•

Justerandes sign

Fristående skolor har rätt till elevpeng enligt skollagen 9 kap.
Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa,
måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Det kan
konstateras att det i skolförfattningarna saknas såväl skyldigheter som
rättigheter i form av lagstöd för att ge ett bidrag för skolskjuts.
I kommunallagen 2 kap 8§ andra stycket föreskrivs att individuellt riktat
stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga
skäl. Det finns redan bestämmelser i skollagen som reglerar när elever
har rätt till skolskjuts till friskola, 10 kap 32§ andra stycket och 40§ för
friskola. Det innebär att lagstiftaren har tagit ställning till när elever i
fristående skolor ska ha rätt till skolskjuts. Det innebär också att ett
bidrag till en fristående skola för skolskjuts inte kan stödjas på
synnerliga skäl.
Även i den EU-rättsliga regleringen (EUF-fördraget artiklar 107 och
108) framgår att stöd till enskilda företag är oförenligt med gällande
lagstiftning.
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Enligt likställighetsprincipen i kommunallagen SFS 2017:725 2 kap 3 § ska
kommuner behandla sina medborgare lika om det inte finns sakliga skäl för
något annat. Skulle kommunen bevilja skolskjuts utöver skollagens krav till
eleverna på Lingbygdens friskola är den också skyldig att bevilja skolskjuts till
alla övriga elever som har valt annan skola än sin placeringsskola, kommunal
skola eller friskola. Det skulle leda till mycket stora ekonomiska konsekvenser i
form av ökad kostnad för skolskjutsar, ökad administration för
skolskjutshandläggning, ökad kostnad för personal i samband med väntetid och
tillsyn på skolorna. Det är inte möjligt att beräkna kostnaden på grund av höga
osäkerhetsfaktorer såsom
•
•
•
•

Vilka elever kommer att välja en annan skola än placeringsskolan
Vilken skola kommer de att välja
Var bor dessa elever nu och vart kommer de eventuellt att flytta
Hur många av dessa elever kommer att åka växelvis

Därutöver skulle det innebära längre skolskjutsturer för alla skolskjutselever och
en negativ miljöpåverkan. I längden kan det innebära risk för nedläggning av
mindre skolor.
Inför läsår 2018/2019 hade 27 elever från Lingbygdens friskola ansökt om
skolskjuts och fått avslag från Ljungby kommun på grund av ekonomisk
och/eller organisatorisk svårighet. Skolskjutsbesluten överklagades till
Förvaltningsrätten i Växjö som avslog alla ärenden med laglighetsprövning
enligt kommunallagen 13 kap 8§.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 27 mars 2019, § 27, och
föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 27/2019
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-04
Dom från förvaltningsrätten, 2019-02-12
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhn (V) med fleras yrkande.
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.
Justerandes sign
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Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag och NEJ för bifall.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Marcus Walldén (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Anneli Ahlqvist (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Anne Karlsson (S)
Paul Kowalski (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Conny Simonsson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Krister Salomonsson (SD)
Roland Johansson (ALT)

JA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NEJ

AVSTÅR

x
x
x
x

Elva ledamöter röstar JA, två ledamöter röstar NEJ och två ledamöter AVSTÅR.
Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 64

KS 2019/0136

012

Utveckling av vattenfrågor i Ljungby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att:
1

ta ett samordningsansvar för att tillsammans med övriga
förvaltningar och nämnder, utveckla ån Lagan i centralorten och
särskilt beaktar de förslag som framkommit gällande
strandpromenad, fiske och bryggor.

2

arbeta för att Ljungby kommun blir en Kranmärkt kommun samt tar
fram designade vattenflaskor.

Kommunstyrelsen föreslår att följande uppdrag genomförs:
3

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ta fram olika förslag för att
profilera Ljungby kommun med vattenturism.

4

Barn- och utbildningsnämnden föreslås lyfta fram och synliggöra
det pedagogiska arbetet med vattenfrågor i alla nivåer från förskola
till gymnasiet.

Respektive nämnd föreslås ta med kostnaderna för förslagen till
budgetberedningen.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdragen redovisas till kommunstyrelsens
arbetsutskott i oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tagit fram en omvärldsanalys som kommer att användas i
arbetet med att utveckla vår kommun, särskilt gällande arbetet med att ta fram
en ny översiktsplan samt inför målarbetet för kommunens
befolkningsutveckling. Utifrån omvärldsanalysen har tre rekommendationer
valts ut:
•
•
•

Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer.
Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i
Ljungby kommun.
Utveckla arbetet kring berättartraditionen

Dessa tre områden är utvalda för att ta fler steg mot att bli 35 000 invånare år
2035 och är vägledande när beslut fattas i Ljungby kommun framöver.
Justerandes sign
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Just området vattenfrågor är ett ytterst medvetet val då Ljungby kommun
försörjer cirka en miljon människor med dricksvatten. I Ljungby kommun finns
sjön Bolmen som är Sveriges tolfte största sjö samt 178 sjöar och vattendrag.
Utvecklingsarbetet med rekommendationen ”Inled ett arbete som stödjer
utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun” genomfördes under
hösten 2018. Tjänstepersoner, representerade från alla förvaltningar, har under
två arbetsmöten och ett studiebesök på Tiraholms forskningsstation gemensamt
tagit fram förslag på olika aktiviteter som kan göras för att invånare och
besökare ska märka av att vi har något unikt i Ljungby kommun.
Tjänstepersonernas underlag samt förslag från Sunnerbogymnasiet
presenterades på det parlamentariska mötet den 29 november 2018.
Alla politiska partier rangordnade förslag som de anser har störst betydelse som
relevanta vattenfrågor, de la även till nya förslag. Många av förslagen ligger i
linje med översiktsplanearbetet och de globala målen (mål nr. 6 och 3) och det
finns redan tidigare beslut och pågående arbete kring några av förslagen
exempelvis bryggor och utveckling av områden runt ån Lagan i centralorten. För
att utvecklingsarbetet ska kunna påbörjas behövs medel avsättas i budgeten samt
beslut om vad som ska genomföras.
Förslag till beslut får ses som en första etapp av arbetet. I etapp två (när ÖParbetet är klart) kan man tänka sig att fokusera på ny teknik gällande vatten och
avlopp, satsa på latrintömning, toaletter och miljövänlig båttvätt vid våra sjöar
och möjliggöra utvecklingen av Bolmstad hamn. Dessutom kommer extra
marknadsföringsinsatser behövas kontinuerligt under hela perioden men
speciellt när uppdragen från etapp ett har påbörjats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 53,
och föreslog kommunstyrelsen följande:
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att:
1

ta ett samordningsansvar för att tillsammans med övriga
förvaltningar och nämnder, utveckla ån Lagan i centralorten och
särskilt beaktar de förslag som framkommit gällande
strandpromenad, fiske och bryggor.

2

arbeta för att Ljungby kommun blir en Kranmärkt kommun samt tar
fram designade vattenflaskor.

Kommunstyrelsen föreslår att följande uppdrag genomförs:

Justerandes sign

3

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ta fram olika förslag för att
profilera Ljungby kommun med vattenturism.

4

Barn- och utbildningsnämnden föreslås lyfta fram och synliggöra
det pedagogiska arbetet med vattenfrågor i alla nivåer från förskola
till gymnasiet.
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Respektive nämnd föreslås ta med kostnaderna för förslagen till
budgetberedningen.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdragen redovisas till kommunstyrelsens
arbetsutskott i oktober 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2019
Tjänsteskrivelse av kommunstrateger, 2019-04-01
Minnesanteckningar från parlamentariskt möte, 2019-03-05
Remissvar från förvaltningarna, 2019-03-15
Sunnerbogymnasiets synpunkter, 2018-10-11
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
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
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-04-16

13(51)

Kommunstyrelsen

Ks § 65

KS 2019/0140

012

Instruktion till ombud för 2019 års stämmor för de
kommunala bolagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1
341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2019 års årsstämmor i Ljungby
Holding AB med dotter- och dotterbolag.
Under förutsättning att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela
kommunkoncernen föreslås kommunfullmäktige också besluta att instruera
stämmoombudet att i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen vid
stämman fatta beslut om att:
•
•
•
•
•

fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2018 års förvaltning
fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet
med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby
kommun”
fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt av
kommunfullmäktige godkänt avtal

Sammanfattning av ärendet
Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver
kommunfullmäktige utse ombud samt instruktioner till ombudet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 40,
och föreslog kommunstyrelsen följande:
Utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1
341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2019 års årsstämmor i Ljungby
Holding AB med dotter- och dotterbolag.
Under förutsättning att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela
kommunkoncernen föreslås kommunfullmäktige också besluta att instruera
stämmoombudet att i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen vid
stämman fatta beslut om att:
•
•
Justerandes sign

fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
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•
•
•

bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2018 års förvaltning
fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet
med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby
kommun”
fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt av
kommunfullmäktige godkänt avtal

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomen, 2019-02-11
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
Kommunfullmäktige
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Revidering av verksamhetsplan för resultatbalansering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för
resultatbalansering att gälla från och med bokslut 2019.
Verksamhetsplanen ersätter den tidigare beslutade verksamhetsplanen,
kommunstyrelsen §193/2015.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har sedan 2002 haft ett system för resultatbalansering, det vill
säga överföring av nämndernas resultat. Under 2016 förändrades systemet så att
resultatenheter får behålla en tredjedel av resultatet och nämnderna får hantera
en tredjedel av resultatet. I det tidigare systemet (som gällde fram till och med
2015) fick nämnderna ta med sig hela underskottet och resultatenheterna fick
också ta med sig större underskott än nu.
Det nuvarande systemet med resultatbalansering upplevs som generöst när man
redovisar underskott, skriver kommunledningsförvaltningen. Det är tveksamt
om det i dagens system finns tillräckliga incitament för resultatenheterna att
redovisa nollresultat eller överskott. Med tanke på de underskott som har funnits
inom nämnderna och ett besvärligt ekonomiskt läge anser
kommunledningsförvaltningen att regelverket behöver stramas åt.
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till förändrad
verksamhetsplan där resultatenheterna får ta med sig hela underskottet från och
med bokslut 2019. För överskotten föreslås ingen förändring mot idag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars, § 42, och
föreslog kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till verksamhetsplan för
resultatbalansering att gälla från och med bokslut 2019.
Verksamhetsplanen ersätter den tidigare beslutade verksamhetsplanen,
kommunstyrelsen §193/2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42/2019
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Förslag till verksamhetsplan
Yrkanden
Paul Kowalski (S), Conny Simonsson (S), Anne Karlsson (S) och Emma
Johansson Gauffin (S) yrkar att nuvarande system för resultatbalansering ersätts
med bokslutsförhandling mellan budgetberedning och företrädare för respektive
Justerandes sign
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nämnd. Budgetberedningens förslag om fördelning av underskott och överskott
behandlas därefter av Kommunstyrelsen. Eventuella överskott får inte användas
till investeringar. I övrigt bör nuvarande regler för användning av överskott
tillämpas.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag 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 Paul
Kowalski (S) med fleras yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns (V) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
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Svar på motion om upphandlingslots
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet, har lämnat en motion där hon yrkar att Ljungby
kommun ska erbjuda tjänsten upphandlingslots. Motiveringen är att mindre,
lokala företag behöver stöd för att kunna förstå kommunens upphandlingar och
att lotsen ska kunna guida företag kring upphandlingar och stödja och informera
företag som inte har så stora egna resurser. Malmö kommun uppges som
exempel på en kommun som har inrättat en funktion som upphandlingslots.
Ljungby kommun har en handlingsplan för inköp och upphandling. I den
framgår bland annat att: ”För att få ett bra resultat av en upphandling är det
viktigt att en bra behovsanalys görs och att man tar reda på vad marknaden har
att erbjuda. Ljungby kommun ska använda de möjligheter som finns till samråd
och dialog med marknadens aktörer inför en upphandling. Inom
upphandlingsreglernas ramverk är det kommunens ambition att få hög närvaro
av lokala företag som leverantörer och utförare.” Det är således en ambition att
få många anbud på upphandlingarna, gärna från lokala företag.
Det är ett landsomfattande problem att många företag inte lämnar anbud till
kommuner och andra organisationer som omfattas av LOU eftersom man tycker
att det är för krångligt. Sedan finns det många mindre företag som indirekt är
med på kommunens avtal, men då som underleverantörer till upphandlade
leverantörer. Detta gäller exempelvis vid upphandling av större byggnationer.
Ekonomiavdelningen skriver att de har påbörjat att tillsammans med
näringslivsavdelningen vara med på olika möten med det lokala näringslivet för
att informera om upphandlingsfrågor. Tanken med dessa möten är en dialog där
upphandlarna även får ta del av synpunkter från de lokala företagarna.
Ett sätt att underlätta för lokala företag är den samordnade varudistributionen i
nästan hela Kronobergs län. Detta innebär att man som lokalt företag kan
leverera alla produkter till ett leveransställe för alla kommuner i länet, istället för
att skapa en egen distribution till alla leveransställen i varje kommun.
En möjlighet som finns för att underlätta för mindre företag är att dela upp
upphandlingar i mindre delar, vilket gör att fler företag har möjlighet att lämna
anbud på mindre områden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 43,
och föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-06.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Lars-Ove Johansson (C), Susanna Tingbratt (KD) och Magnus Gunnarsson (M)
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 Kerstin
Wiréhns (V) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Årsredovisning för Ljungby kommun år 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen
för Ljungby kommun år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för
2018. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger
information om det ekonomiska utfallet för 2018 års verksamhet och redovisar
den ekonomiska ställningen per den 31 december 2018. Årsredovisningen
innehåller även förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av
mål.
Kommunen redovisade ett underskott på 2 mnkr för 2018. Senast kommunen
redovisade underskott var 1997. Balanskravsresultatet blev -3 mnkr vilket
innebär att kommunen måste ta fram en handlingsplan och redovisa ett överskott
på motsvarande belopp inom tre år.
Resultatet har påverkats negativt av stora budgetavvikelser för nämnderna.
Totalt sett visade nämnderna underskott på 19 mnkr. Budgetunderskott finns
framför allt hos socialnämnden och tekniska nämnden. Socialnämndens
underskott på 17 mnkr härrör sig till stor del till minskade statliga bidrag inom
personlig assistans och till underskott inom hemsjukvården. Tekniska nämndens
underskott ligger inom fastighetsavdelningen och renhållningen. Tidigare år har
kommunen visat överskott tack vare reavinster inom kapitalförvaltningen eller
genom återbetalning av AFA-pengar. För 2018 gav finansnettot ett överskott på
18 mnkr men trots detta gick kommunen med ett underskott totalt sett.
Av de fyra finansiella målen uppnåddes endast målet om soliditet. För att nå
målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag
hade resultatet behövt vara 33 mnkr bättre. De ekonomiska förutsättningarna för
framtiden är kärva med risk för vikande skatteunderlagsökning, ökat antal barn
och äldre, stora investeringsbehov som även påverkar driftkostnaderna negativt
och problem för nämnderna att hålla sina befintliga budgetar. Det finns därför
stora behov av effektiviseringar och besparingar för att få en ekonomi i balans
för framtiden.
Investeringarna låg totalt på 207 mnkr vilket är en dubbelt så hög nivå mot vad
vi har råd med men hänsyn taget till målet om att investeringarna ska
självfinansieras. Trots den höga investeringsnivån gjordes ingen upplåning
under året vilket beror på att vi hade en hög likviditet redan i utgångsläget för
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2018 och det har gjorts uttag från kapitalförvaltningen som har förstärkt
likviditeten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 44,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun år 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-03-13
Utkast till årsredovisningen
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 kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Tilläggsäskande för gruppbostäder och LSS-lägenheter
på området Holmsborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar socialnämnden
tilläggsanslag för investering i gruppbostäder och LSS-lägenheter med 12 600
000 kr. Finansiering görs genom kommunens rörelsekapital.
Motivering
Med en tilläggsäskning får socialförvaltningen ändamålsenlig gruppbostad samt
anpassade lägenheter. Anpassning kring ljud behövs för personalens arbetsmiljö
samt bra boendemiljö för brukaren. Förstärkningar i väggar, fönster och dörrar
behövs vid utåtagerande beteende hos brukaren. Att förstärka i alla lägenheter
ger en större flexibilitet vid placering av brukarna. Ljudkänslighet hos brukaren
motiverar förstärkningarna samt de extra ljudanpassningama.
Sammanfattning av ärendet
Den 19 oktober 2016 fattade socialnämnden beslut om att inleda förstudie för
nybyggnation LSS-bostäder på område Holmsborg. Förstudien redovisades i
socialnämnden januari 2017. 2017-02-23 beslutade Socialnämnden att inleda
projektering och upphandling av nybyggnation av en gruppbostad och fyra
radhus. Då redovisades situationsplan och kostnadsberäkning. Den totala
investeringskostnaden beräknades då till 33 750 000 kr. Budget finns beslutad
av Kommunfullmäktige för marksanering och delar av rivning, 2 300 000 kr.
Den ursprungliga budgeten som behövdes till förstudien utgick man från
beräkningar av Pumpan 2. Vid de första beräkningarna som baserades på
Pumpan 2´s kostnader gjordes beräkningarna utifrån en kvadratmeterkostnad på
22 000 kr/kvm. Mer rimlig kvadratmeterkostnad med gällande prisläge är
25 000 kr/kvm. Dessutom har vissa nya krav framkommit, vilket inte framkom
under förstudiefasen. Under programfasen synliggörs bland annat de boendes
behov.
Det är till exempel förstärkning av väggar, viss förstärkning av utrustning,
okrossbara fönster pga utåtagerande beteende hos vissa av hyresgästerna.
Dessutom finns det extra krav på ljudanpassningar för vissa hyresgäster. Under
första projekteringsmötet framkom det att taklutningen måste ändras lite pga
detaljplanen. Det innebär att annat material än betongpannor måste användas,
vilket kostar lite mer. Fjärrvärme är en stor del av extrakostnaden då planen är
att bygga och riva i etapper och fjärrvärmen går in i en av byggnaderna som ska
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rivas (Stora villan) och från Stora villan går fjärrvärmen vidare till
Trädgårdsvillan och Regnbågen. Därför blir det en del anpassningar som inte
fanns med i tidigare beräkningar. Utemiljön ser annorlunda ut jämfört med
Pumpan, bland annat behövs gångstråk. För sammanställning av
tilläggsäskningarna för Holmsborgsområdet, se bilaga.
Med ovan nämnda tilläggsäskning får socialförvaltningen ändamålsenlig
gruppbostad samt anpassade lägenheter. Anpassning kring ljud behövs för
personalens arbetsmiljö samt bra boendemiljö för brukaren. Förstärkningar i
väggar, fönster och dörrar behövs vid utåtagerande beteende hos brukaren. Att
förstärka i alla lägenheter ger en större flexibilitet vid placering av brukarna.
Ljudkänslighet hos brukaren motiverar förstärkningarna samt de extra
ljudanpassningarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-04-03
Socialnämnden § 26/2019
Kostnadsberäkning
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2019-02-26
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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Tilläggsäskande för renovering av biografen Grand
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar kultur- och
fritidsnämnden utökade investeringsmedel för renovering av Grand med
4 752 000 kr. Finansiering sker genom minskat rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
I pågående projektering inför renovering av teaterbiografen Grand har
projektgruppen upptäckt att den avsatta budgeten för ombyggnationen inte
omfattar inredning, scenteknik, tillbyggd kafeteria, entréparti, utemiljö,
ommålning av fasad, konstruktion och oförutsedda kostnader 10%.
Projektledningen har lyft ärendet på två styrgruppsmöten där presidierna i
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och
förvaltningscheferna gett direktiv för hur projektet ska drivas vidare.
Två alternativ presenterades för kultur- och fritidsnämnden att ta ställning till:
Alternativ 1 beräknat till 4 752 000 kronor: Alternativet inkluderar alla delar
som projektledningen har lyft fram, bland annat kostnader för att bygga till
kafeteria, scenteknik, utemiljö, inredning, konstruktion, ommålning fasad samt
10 % oförutsedda kostnader.
Alternativ 2 beräknat till 3 500 000 kronor: Utvalda delar som prioriteras av
verksamheten vilket inkluderar tillbyggd kafeteria, scenteknik och inredning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 februari att tilläggsäska 4 752 000
kronor till renoveringen av Grand.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att investeringsbudgeten för
hela kommunen ligger på 200 mnkr för 2019. Därtill kommer överförda
investeringsanslag som är föreslagna till 230 mnkr. Under 2019 har
tilläggsanslag beviljats för Klövervägens förskola och Byagårdens förskola med
sammantaget 11 mnkr. Sammantaget blir detta en investeringsbudget på 441
mnkr. För att klara kommunfullmäktiges mål om självfinansiering av
investeringar bör investeringsnivån ligga på ca 100 mnkr. Ytterligare
investeringsanslag kommer att finansieras helt och hållet genom upplåning.
Ett tilläggsanslag med 3 500 tkr skulle innebära en årlig tillkommande kostnad
för kapitalkostnad (avskrivningar och ränta) med 200 tkr, räknat på 20 års
genomsnittlig avskrivningstid. Ett tilläggsanslag med 4 752 tkr skulle innebära
en årlig tillkommande kostnad för kapitalkostnad med 271 tkr.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar kulturoch fritidsnämnden utökade investeringsmedel för renovering av Grand med 4
752 000 kr. Finansiering görs genom minskat rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-03-11.
Kultur- och fritidsnämndens äskande § 24/2019
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-02-05
Yrkanden
Marcus Walldén (M), Roland Johansson (ALT), Ann-Charlotte Wiesel (M),
Anne Karlsson (S), Conny Simonsson (S) och Krister Salomonsson (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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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Svar på motion om jämställdhetspolicy i föreningslivet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens första
attsats om att ta fram en jämställdhetspolicy är besvarad, att bifalla andra
attsatsen om utformning av frågeformulär och avslå tredje attsatsen om att
policyn ska gälla från 2019.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) och Matija Rafaj (S) har skrivit en motion om
jämställdhetspolicy i föreningslivet. Jämställdhet i föreningslivet innebär att
pojkar, flickor, män och kvinnor ska ha samma möjlighet att delat, få inflytande
och utvecklas i föreningens verksamhet.
Motionärerna yrkar:
•
•
•

att kultur- och fritidsnämnden tar fram en jämställdhetspolicy för
föreningslivet i Ljungby kommun.
att det även utformas ett frågeformulär kring jämställdhetsarbetet som
föreningarna ska svara på och som ska ligga till grund för att få
föreningsstöd av kommunen,
att policyn ska börja gälla 2019.

Kultur- och fritidsnämnden gav den 14 februari 2018 förvaltningen i uppdrag att
göra en översyn och en eventuell revidering av policys och riktlinjer gällande
föreningsbidrag. Den 19 december 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden
om en verksamhetsplan för stöd till föreningar och arrangemang. Det nya
regelverket gäller från den 1 januari 2019.
För att förening ska vara berättigad till kommunalt stöd ska föreningen
presentera handlingsplaner. Handlingsplan mot droger, alkohol och doping ska
vara klart senast den 30 november 2019. Handlingsplan för hur föreningen
arbetar mot mobbing och för inkludering, värdegrundsfrågor, ska vara klart den
30 november 2020. Handlingsplan för lika villkor, hur föreningen arbetar för en
jämställd föreningsverksamhet, ska vara klar den 30 november 2021.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 juni 2016 om en värdegrund för
godkännande av utbetalning av föreningsbidrag. ”Kultur- och fritidsnämndens
värdegrund för godkännande av föreningsbidrag vilar på svensk lagstiftning,
FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s förklaring av de mänskliga
rättigheterna. För att Ljungby kommun ska bevilja föreningsbidrag ska även
föreningarnas värderingar stå på dessa grunder.” Detta innebär att föreningens
verksamhet ska bygga på demokratiska principer och barnkonventionen, följer
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svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde.
Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande
kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet.
Förvaltningen anser att motionen är besvarad eftersom jämställdhetsfrågan för
att få ekonomiskt stöd har utarbetats och beslutats av kultur- och
fritidsnämnden. Motionärerna ger ett bra förslag om att utarbeta ett
frågeformulär kring jämställdhetsarbetet som underlag inför beslut om
föreningsbidrag. Lämpligt är att frågeformuläret inrymmer fler perspektiv
förutom jämställdhet och därmed anser förvaltningen att motionen bör bifallas.
Tidplanen för handlingsplan för lika villkor ska vara genomförd 2021 i enlighet
med kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 december 2018. Motionärernas
förslag om att policyn ska gälla från 2019 bör avslås.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 31/2019
Kommunfullmäktige § 31/2017
Motion
Yrkanden
Marcus Walldén (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens 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
Kommunfullmäktige
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Svar på motion om utredning av ny bowlinghall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna Matija Rafaj och Janewert Johansson beskriver i sin
motion, inkommen till kommunstyrelsen den 12 juli 2018, att den befintliga
bowlinghallens är i behov av upprustning och vilken betydelse bowlinghallen
har som mötesplats. Dagens bowlinghall har sex bowlingbanor vilket bland
annat inte svarar upp till behovet vid seriespel i bowling vilket i de flesta fall
genomförs på åtta banor.
Socialdemokraterna yrkar:
•
•

att man utreder kostnaderna för en ny bowlinghall,
att man utreder placering av en bowlinghall.

Nu har förstudien kring utvecklingen av kvarteret Fritiden presenterats med en
bowlinghall som är kvar på sin nuvarande plats men utbyggd med fler banor. En
utbyggnad blir en anpassning till de behov som verksamheten har då dagens sex
banor inte tillgodoser behovet för seriespel och tillgänglighet för allmänheten.
Då både placering av och kostnader för en bowlinghall kommer att beaktas i det
fortsatta arbetet kring kvarteret Fritiden behöver inte ett extra arbete i frågan
inledas.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 32/2019
Kommunfullmäktige § 81/2018
Motionen
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kultur- och fritidsnämndens yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Bekräftelse av överklagande om planeringsbesked för
detaljplan Replösa 4:40 i Ljungby stad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att styrka att kommunen vill ha
överklagandet, daterat den 4 april 2018, prövat angående upphävande av
negativt planeringsbesked för detaljplanen Replösa 4:40, Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggavdelningen fick 2017 i uppdrag att ta fram en detaljplan för
Sallebro, del av Replösa 4:40. Området som är obebyggt, ligger mellan Lagaån
och Sickingevägen. En arkeologisk undersökning, som kostade cirka en miljon
kronor för kommunen har genomförts och vissa arkeologiska fynd har gjorts.
Eftersom området ligger vid Lagaån gäller strandskydd inom 100 meter från
strandlinjen. Om strandskyddet ska upphävas så att marken kan bebyggas måste
ett särskilt skäl anges. Kommunen anser att följande skäl kan anges: detta är ett
område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Om kommunen begär det, ska länsstyrelsen ge ett planeringsbesked där man
bedömer om länsstyrelsen kommer att överpröva bland annat om strandskyddet
upphävs i strid med gällande bestämmelser.
Ljungby kommun lämnade den 23 januari 2018 in en begäran om
planeringsbesked och med en efterföljande komplettering till planeringsbesked
et den 19 februari 2018. Länsstyrelsen beslutade den 28 mars 2018 att lämna ett
negativt planeringsbesked med följande motivering: ”Länsstyrelsen ska
överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att strandskydd
upphävs i strid med gällande bestämmelser”.
Ljungby kommuns miljö- och byggnämnd informerades den 4 april 2018 att
beslutet kommer att överklagas till Näringsdepartementet. Överklagandet skrevs
under av ordförande i miljö- och byggnämnden, ordförande i kommunstyrelsen,
förvaltningschef i miljö- och byggförvaltningen samt kommundirektör i
Ljungby kommun.
I brev daterat 1 mars 2019 begär Näringsdepartementet att Ljungby kommun
styrker att kommunen vill ha överklagandet prövat.
Enligt skrivelsen från Näringsdepartementet ska en komplettering med begärda
beslut senast skickas in den 22 mars. En förlängd svarstid till den 2 maj 2019
har godkänts av departementet.
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Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 20 mars 2019 och beslutade
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att styrka att kommunen
vill ha överklagandet, daterat den 4 april 2018, prövat angående upphävande av
negativt planeringsbesked för detaljplanen Replösa 4:40, Ljungby kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 47,
och föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att styrka att
kommunen vill ha överklagandet, daterat den 4 april 2018, prövat angående
upphävande av negativt planeringsbesked för detaljplanen Replösa 4:40,
Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2019
Miljö- och byggnämnden § 34/2019
Överklagan, 2018-04-17
Meddelande från näringsdepartementet, 2019-03-01
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2019-03-13
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Prioriteringsordning för nödvattenförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna prioriteringsordningen för
nödvattenförsörjning:
1a. Akut verksamhet lasarett
1b. Särskilda boenden
2.

Kostverksamheten särskilda boenden

3.

Övrigt lasarett och primärvård

4.

Kostverksamheten förskolor och skolor

5.

Förskolor och skolor

6.

Berörd allmänhet

7.

Räddningstjänsten

8.

Polisen

9.

Kommunhuset (kommunal ledningsplats)
Lantbruk

Sammanfattning av ärendet
Våren 2018 beslutade kommunstyrelsen (§ 71/2018) att en strategi och
handlingsplan för nödvattenförsörjning skulle utformas. Projektet involverar en
rad olika intressenter, från allmänheten till berörda verksamheter internt i
kommunen och annan samhällsviktig verksamhet som är beroende av
dricksvatten.
I arbetet med att ta fram en nödvattenplan har kommunens
dricksvattenanvändare kartlagts och nödvattenbehovet hos samhällsviktig
verksamhet har utretts och beräknats. Även potentiella konsekvenser av en
störning i dricksvattenförsörjningen har utretts. Livsmedelsverkets Guide för
planering av nödvattenförsörjning har använts för metodstöd.
Mot ovan bakgrund har en prioriteringsordning bland dricksvattenanvändare
föreslagits. Det kan nämligen vara så att Ljungby kommun, vid händelse av en
omfattande störning i dricksvattenförsörjningen, inte har möjlighet att direkt
försörja alla behövande med nödvatten. Därför måste det beslutas om hur de
absolut första vattenleveranserna prioriteras i en sådan situation. Lantbruk är
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inte prioriterade i nödvattenförsörjningen, men är en aktör som kommunen
behöver ta hänsyn till i en nödvattensituation.
Ärendet kommer sannolikt innebära minskade konsekvenser i samhället vid
störningar på dricksvattennätet, i och med organisationens förbättrade kapacitet
att hantera dessa. Dessutom minskas risken för felaktiga beslut vid dessa
händelser, vilket sannolikt också kommer att minimera både ekonomiska
kostnader samt mänskligt lidande.
I tillägg till det analysarbete som gjorts i sakfrågan vill tekniska förvaltningen
särskilt framhäva följande aktiviteter som genomförts under utredningen:
1. Ett dialogmöte har hållits med fokusgruppen lantbruk, detta för att
säkerställa att förtroendevalda känner till denna grupps prioriteringar och
åsikter i ärendet.
2. Omfattande och djupgående dialog kring nödvattenförsörjning har förts
med nio aktörer internt inom organisationen, men även externt.
3. Ett parlamentariskt möte med partiernas gruppledare har hållits.
Ärendet hanterades i kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2019, men
efterföljande kontakt med Region Kronoberg har fått följden att lasarettet delas
upp i två olika leveranser. Därför uppdateras förslaget till prioriteringsordning
och ärendet behöver hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott på nytt inför
vidare beslutsfattande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 49,
och föreslog kommunstyrelsen att godkänna den föreslagna
prioriteringsordningen för nödvattenförsörjning:
1a. Akut verksamhet lasarett
1b. Särskilda boenden
2.

Kostverksamheten särskilda boenden

3.

Övrigt lasarett och primärvård

4.

Kostverksamheten förskolor och skolor

5.

Förskolor och skolor

6.

Berörd allmänhet

7.

Räddningstjänsten

8.

Polisen

9.

Kommunhuset (kommunal ledningsplats)
Lantbruk

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2019
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Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-03-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2019
Kommunstyrelsen § 71/2019
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
Projektledare
Säkerhetssamordnare
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Inrättande av nytt verksamhetsområde för dricksvatten
och spillvatten i Bäck
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta nya
verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten i Bäck i enlighet med
tekniska nämndens förslag.
Reservationer
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Roland Johansson (ALT) och
Kerstin Wiréhn (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) skyldighet
att inrätta verksamhetsområden om det finns behov för människors hälsa och
miljön och om det kan lösas i ett större sammanhang.
Därför föreslås att det inrättas nya verksamhetsområden för dricksvatten och
spillvatten enligt karta och förteckning i bilaga 1 och 2. Ärendet har varit uppe
för beslut i kommunfullmäktige den 29/1-2018 och överklagats till
förvaltningsrätten. Enligt förvaltningsrättens dom kompletteras nu ärendet med
en fastighetslista och tas upp för beslut igen.
VA-planen identifierar Bäck som ett område som har behov av en samordnad
va-lösning. Området som markeras i VA-planen omfattar 26 fastigheter.
Området uppfyller kriterierna enligt §6 i vattentjänstlagen;
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänstema behöver
ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA- anläggning.
Statusen på de enskilda anläggningarna i Bäck varierar. Avloppsanläggningarna
är i huvudsak äldre och en del har direktutsläpp till Lagan. Det förekommer
även problem i vattenförsörjningen med brunnar som påverkas av avloppsvatten
eller som sinar vid torka.
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Tekniska nämnden föreslår den 19 mars 2019 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att nya verksamhetsområden för dricksvatten
och spillvatten i Bäck inrättas.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut § 34/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-01
Fastighetslista, 2019-02-22
Karta, 2019-02-22
Dom 815-18, 2018-12-06
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT) och
Jan Lorentzson (SD) avslag till tekniska nämndens förslag till beslut.
Lars-Ove Johansson (C), Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar
bifall till tekniska nämndens förslag till beslut.
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.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Lars-Ove Johansson (C) med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för Lars-Ove Johansson (C) med
fleras yrkande och NEJ för Kerstin Wiréhn (V) med fleras yrkande.
LEDAMOT
JA NEJ AVSTÅR
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
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Emma Johansson Gauffin (S)
Conny Simonsson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Krister Salomonsson (SD)
Roland Johansson (ALT)

x
x
x
x
x
x

Elva ledamöter röstar JA och fyra ledamöter röstar NEJ. Kommunstyrelsen har
således beslutat i enlighet med Lars-Ove Johansson (C) med fleras yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Yttrande om regional utvecklingsstrategi
Beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt bifogat yttrande.
2 Kommunstyrelsen lägger till ärende på kommande sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott om skrivelse till Region Kronoberg om
generella synpunkter.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har fått möjligheten att lämna synpunkter på remissförslaget
av en revidering av den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län,
vilken går under namnet Gröna Kronoberg (RUS).
Region Kronoberg har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Arbetet
innebär bland annat att utarbeta en regional utvecklingsstrategi och samordna
genomförandet av denna.
Den regionala utvecklingsstrategin ska utgöra en samlad strategi för länets
tillväxtarbete och binda samman planeringsprocesser med betydelse för regional
utveckling. RUS beskrivs som en ”kompass” för länets utveckling. I den
reviderade RUS:en har även hänsyn tagits till uppdaterade rekommendationer
till länet från OECD och de globala megatrender som påverkar Kronoberg nu
och på lång sikt.
Sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 mars 2019 har det
inkommit ytterligare synpunkter från förvaltningarna, vilka bifogats
beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2019
Tjänsteskrivelse av utvecklingschefen, 2019-03-12
Yttrande över Gröna Kronoberg – revidering av den regionala
utvecklingsstrategin för Kronobergs län 2019-03-12
Yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-05
Yttrande från tekniska förvaltningen 2019-04-05
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen lägger till ärende på
kommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott om skrivelse till
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Region Kronoberg om generella synpunkter. I övrigt enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
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
Region Kronoberg
Utvecklingsavdelningen
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Företagsbesök våren 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de bilagda företagsbesöken.
Sammanfattning av ärendet
Den 17 december 2018, § 164, beslutade kommunfullmäktige att revidera
arvodesreglementet. Förändringarna innebär bland annat att nämnder/styrelser
ska godkänna förrättningar i förväg för att den förtroendevalda ska få arvode.
Företagsbesök är en förrättning och behöver därför godkännas i förväg
(arvodesreglementet § 6).
Genom att komma ut och träffa företagare i deras vardag ökar förståelsen mellan
kommunen och näringslivet. Under våren 2019 kommer 9 företagsbesök att
göras mellan mars till maj.
Företagsbesöken är en viktig del i vår måluppfyllelse att förbättra ”Svenskt
näringslivs ranking av näringslivsklimatet”. Detta sker genom en aktiv dialog då
politikerna får besöka företagaren och få ökad förståelse för varandras vardag.
Att bli sedd och hörd som företagare i kommunen är viktigt. De politiska
representanter som följer med representerar kommunstyrelsen och
informationen sprids genom det referat som skrivs av näringslivutvecklaren.
Vid varje besök försöker Näringslivsutvecklaren få med tre politiker från
kommunstyrelsen men ser till att alla får informationen via referat till
kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen
godkänner de bilagda företagsbesöken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av näringslivschefen, 2019-04-04
Schema för företagsbesök våren 2019
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
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Näringslivsavdelningen
Berörda ledamöter
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Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
demokratiberedningens förslag till revidering av arbetsordningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsordningen för kommunfullmäktige bör ses över i samband med den nya
mandatperioden. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom Sveriges
Kommuners och Landstings senaste underlag till arbetsordning och noterat
ändringar som bör göras.
I arbetsordningen finns inte bara regler för administrationen av fullmäktiges
sammanträden och hur sammanträdena ska genomföras, men även de
möjligheter som allmänheten har att väcka frågor inom kommunen.
Demokratiberedningen diskuterar innehållet under sammanträdet i januari 2019
och beslutar att lyfta frågan om e-förslag (en sorts medborgarförslag)
nästkommande sammanträde.
Under dagens sammanträde diskuteras innehållet i arbetsordningen ytterligare
med utgångspunkt från kommunledningsförvaltningens diskussionsunderlag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2019
Demokratiberedningen § 13/2019
Demokratiberedningen § 12/2019
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-03-12
Förslag till arbetsordning, 2019-03-06
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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Svar på motion om allmänhetens frågestund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktiges
presidium (Demokratiberedningen § 10/2019).
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna yrkar genom Krister Salomonsson (SD) i en motion den
27 december 2018 att fullmäktiges arbetsordning ändras så att punkten
allmänhetens frågestund far ta max 45 minuter, istället för nuvarande 20
minuter. Anledningen är att flera medborgare inte har fått utrymme att ställa sina
frågor då tiden inte har räckt till under flera sammanträden.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktiges
presidium:
Medborgarna informeras om att frågestunden varar i max 20 minuter och att
antalet frågor som far ställas under sammanträdet därmed begränsas. Frågorna
ställs i turordning, men ordföranden bestämmer i vilken ordning frågorna får
ställas om flera frågor faller inom samma ämnesområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 52,
och föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
med hänvisning till demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktiges
presidium (Demokratiberedningen § 10/2019).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2019
Demokratiberedningen § 10/2019
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-02-13
Kommunfullmäktige § 3/2019
Motionen
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.
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Revidering av policy för information och kommunikation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till policy
för information och kommunikation. Därmed upphör den tidigare versionen att
gälla.
Sammanfattning av ärendet
Den policy för information och kommunikation som finns fastställdes 2015-0320 och skulle ha reviderats 2018-12-31.
Förvaltningen har arbetat om den gällande policyn och gjort vissa uppdateringar
bland annat:
•
•
•
•

Att kommunikationen ska gå i linje med Ljungby kommuns vision och
mål
Att kommunikationen ska vara proaktiv för att forma bilden av oss
Att massmedia och andra intressenter ska bemötas på ett sätt som skapar
förutsättningar att ge en så positiv, rättvis och korrekt bild som möjligt
av kommunen och dess verksamheter
Att organisationen och dess företrädare kommunicerar den egna
organisationens budskap

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
besluta enligt förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-05
Förslag till policy för information och kommunikation

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-04-16

44(51)

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
Kommunfullmäktige
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Presidieresa 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa in årets presidieresa med anledning av det
ansträngda ekonomiska läget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen redovisade ett underskott på 2 miljoner kr för 2018. Enligt
kommunallagen får en kommun inte redovisa underskott. Om en kommun
redovisar underskott måste det hämtas hem genom motsvarande överskott inom
tre år. Det finns en stor risk att kommunen går med underskott även under 2019
om inga åtgärder görs. För att få en ekonomi i balans behöver det vidtas åtgärder
både på kort och på lång sikt. De kortsiktiga åtgärderna gäller under 2019 och
har syftet att få ett överskott i resultatet 2019. De långsiktiga åtgärderna kommer
att beslutas i budgeten 2020 vilket beslutas av kommunfullmäktige i juni.
Samtliga nämnder arbetar på olika kortsiktiga åtgärder vilka har samverkas med
de fackliga organisationerna den 13 mars 2019. Som ett led i dessa åtgärder
finns det en möjlighet i att ställa in årets presidieresa, då besparingen av
kostnaden för denna kan bidra till en budget i balans.
Konsekvenserna av detta skulle innebära en minskad omvärldsbevakning
kopplat till kommande stadsdelar i kommunen. Dock finns möjligheten att göra
detta under 2020 vilket innebär tämligen begränsade konsekvenser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 62,
och föreslog kommunstyrelsen att ställa in årets presidieresa med anledning av
det ansträngda ekonomiska läget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2019
Tjänsteskrivelse av kommundirektören, 2019-03-11
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommundirektören
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Publicering av personuppgifter för förtroendevalda på
extern webb
Beslut
Kommunstyrelsen lägger till privat telefonnummer till sitt beslut § 150/2018
punkt 6 om uppgifter som kan publiceras om de förtroendevalda. Det privata
numret publiceras inte för samtliga förtroendevalda utan endast om den
förtroendevalda begär det. Det är den förtroendevaldas ansvar att
telefonnummer som finns på hemsidan hålls uppdaterade genom att meddela
kommunkansliet om det sker förändringar. Det är den förtroendevaldas ansvar
att återkomma till kommunkansliet om den förtroendevalda inte längre vill att
telefonnumret publiceras.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2018, § 150, om teknisk utrustning
för förtroendevalda. I beslutet fanns bestämmelser om publicering av
personuppgifter för de förtroendevalda och beslutet blev att endast namn,
partibeteckning, kommunal e-postadress samt eventuellt tjänstenummer skulle
publiceras. Eftersom det endast är presidium som har tjänstetelefon så har det
uppstått önskemål om att även förtroendevalda som inte har en tjänstetelefon
skulle kunna få ha sina nummer upplagda på hemsidan om så önskas.
Dataskyddsförordningen anger att en personuppgiftsansvarig
(kommunstyrelsen) inte får behandla personuppgifter om det inte finns rättslig
grund för det. Personuppgifterna för förtroendevalda behandlas utifrån den
rättsliga grunden allmänt intresse (artikel 6 punkt 1 e). Genom denna
bestämmelse ska den personuppgiftsansvariga behandla endast nödvändiga
personuppgifter och personuppgifterna ska endast behandlas på de sätt som
krävs. Att publicera personuppgifterna på hemsidan är inte nödvändigt och
därför bör kommunen inte heller regelrätt göra så. Däremot finns inget hinder
mot att kommunen publicerar uppgifter om förtroendevalda själva begär det.
Således bör det också bli den förtroendevaldas ansvar att säkerställa att uppgifter
som hen själv vill ha publicerat är korrekta genom att kontakta kommunen om
någon uppgift skulle ändras. Detsamma bör gälla om den förtroendevalda vid
något tillfälle önskar att uppgiften avpubliceras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-04-01
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kansliavdelningen
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Kommunstyrelsen rapporterar från råden
Information
Lars-Ove Johansson (C) informerar om företagsbesök på företaget Ymer.
Magnus Gunnarsson (M) informerar att föreningen Europakorridoren kommer
leva kvar samt att kommunstyrelsens arbetsutskott initierat en utredning
gällande socialnämndens organisation.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-04-16

50(51)

Kommunstyrelsen

Ks § 84

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Fattade av kommunledningsförvaltningen under mars-april månad 2019 i
enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av
kommunstyrelsen 2017-09-12 § 121.
Delegat

Hänvisning

Beslutsdatum

Ärende

Magnus Johansson

2.24

2019-04-08

Uttag från
kapitalförvaltningen

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut, 2019-04-08
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Redovisning av meddelande
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden anmäldes till kommunstyrelsen:
1. Protokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
2019-04-08
2. Tekniska nämnden § 35/2019 – Fördelning av bidrag till
brandvärnen
3. Styrelseprotokoll från Ljungby Energi AB 2019-02-25
4. Styrelseprotokoll från Ljungby Energinät AB 2019-02-25
5. Socialnämnden § 24/2019 – Yttrande om revisionsrapport
gällande granskning av socialnämndens ekonomistyrning
6. Barn- och utbildningsnämnden § 35/2019 –
Dokumenthanteringsplan
7. Protokoll från Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
2019-03-11
8. Tekniska nämnden § 32/2019 – Intern kontroll; planprocessen
9. Tekniska nämnden § 33/2019 – Intern kontroll;
investeringsprocessen
10. Mötesanteckningar från Sunnerbo Samordningsförbund 2019-0321
Beslutsunderlag
Redovisning av meddelanden, 2019-04-09
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