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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Tisdagen den 14 maj kl. 08.42–14.40.
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby.
Sammanträdet ajournerades 09.48-10.08, 12.05-12.47.

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), §§ 86–95, 98–
103, 109
Maryana Frisk-Holst (C)
tjänstgörande ersättare för Anneli
Ahlqvist, §§ 96, 104–108
Susanna Tingbratt (KD)

Ersättare

Henrik Pettersson (SD)
Rut Björkström (KD)
Jonna Nielsen (ALT)
Carl-Gustav Arvidsson (L)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Christoffer Mowide, kommunsekreterare
Bruce Byrskog, kommunsekreterare
Johanna Karlsson, projektledare, § 86
Tobias Wagner, klimat- och utredningsingenjör, § 86
Anneli Ingmar, integrationssamordnare, §§ 87,88
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 89–94
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef, § 95
Ullrika Svensson, näringslivsutvecklare § 95
Pernilla Lydén, kommunstrateg, §§ 96, 104
Lisa Åberg, administrativ chef, § 96
Malin Svensk, kommunikationschef, § 96
Trond Strangstadstuen, miljö- och byggchef, § 96
Jenny Wikby, skolområdeschef, § 97
Bo Edström, socialnämndens ordförande § 98
Håkan Bengtsson, socialnämndens andra vice ordförande, § 98
Greger Larsson, socialchef, § 98
Gun Lindell, tekniska nämndens andra vice ordförande, § 99
Sonja Edén, teknisk chef, § 99
Katarina Hildebrand, ekonom, § 99
Eva Jönsson, lokalsamordnare, § 100
Pia Davidsson, VA- och renhållningschef, § 101
Per-Olof Almqvist, exploateringschef, § 101

Justerandes sign

Paul Kowalski (S)
Tommy Göransson (MP)
tjänstgörande ersättare för Emma
Johansson Gauffin (S)
Conny Simonsson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Krister Salomonsson (SD)
Roland Johansson (ALT)
Rut Björkström (KD) tjänstgörande
ersättare för Anneli Ahlqvist, § 97
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Justerare

Tommy Göransson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 16 maj klockan 10.30
§§ 86–109

Paragrafer

Sekreterare

Bruce Byrskog

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Tillkännagivandet
publicerat

2019-05-16

Överklagningstid

2019-05-17 – 2019-06-07

Tillkännagivandet
avpublicerat

2019-06-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Bruce Byrskog
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Ks § 86

KS 2018/0092

016

Strategi och handlingsplan för nödvattenförsörjning
Beslut
Anta strategi och handlingsplan för nödvattenförsörjning i Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Våren 2018 beslutade kommunstyrelsen (§ 71/2018) att en strategi och
handlingsplan för nödvattenförsörjning (även kallad nödvattenplan) 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 och allmänhet har utretts och beräknats. En prioriteringsordning för
nödvattenförsörjning har tagits fram och antagits av kommunstyrelsen (§
74/2019). Livsmedelsverkets Guide för planering av nödvattenförsörjning har
använts för metodstöd.
Nödvattenplanens syfte är att ge Ljungby kommun strategiskt stöd i
bedömningen av om, och i så fall i vilken omfattning, nödvatten ska
distribueras. Denna bedömning görs utifrån två tidsperspektiv, men också från
olika scenarier.
I nödvattenplanen finns också en handlingsplan som beskriver larmkedjan och
tillgängliga resurser internt, regionalt och nationellt. Handlingsplanen omfattar
också en praktisk vägledning för krisledning. I nödvattenplanen finns också
prioriteringsordningen för nödvattenförsörjning.
Den sista delen av nödvattenplanen utgörs av en distributionsplan som ligger
som bilaga (på grund av sekretess inkluderas denna inte i underlaget). I
distributionsplanen finns en detaljerad beskrivning av dricksvattenproduktionen
i Ljungby kommun. Dessutom finns angivna platser för var nödvattentankar ska
ställas ut, både för samhällsviktig verksamhet samt för allmänheten, samt hur
transport och hämtning av dricksvatten ska lösas i kris.
Hela nödvattenplanen är i princip en bedömning av Ljungby kommuns förmåga
att hantera en omfattande störning i dricksvattenförsörjningen. Bedömningar och
överväganden redogörs därför inte för i denna tjänsteskrivelse, utan finns i
nödvattenplanen som helhet.
Utöver de bedömningar och överväganden som förvaltningen gör i själva
sakfrågan har ärendet också betydelse för kommunvisionen. Vill vi bli fler
invånare bör vi också ha robusta system för dricksvattenförsörjning. Vidare har
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Kommunstyrelsen
utredningen bidragit till visionen att forma framtiden tillsammans, detta
eftersom projektet genomförts i dialog med andra förvaltningar, ett kommunalt
bolag, Region Kronoberg, samt medborgare. Ärendet är också i linje med
kommunens strategiska områden för mandatperioden 2015–2018, eftersom det
bidrar till ökad trygghet och hälsa, samt hållbarhet.
Vidare har förvaltningen i utredningen tagit hänsyn till följande styrdokument.
Policy för hållbar utveckling i Ljungby kommun, verksamhetsplan för
klimatanpassning, policy för medborgardialog, policy för trygghet och säkerhet,
handlingsplan för åtgärder vid extraordinär händelse.
I och med att ärendet syftar till att främja ett mer hållbart och robust samhälle,
bidrar det till och är i linje med många av de globala målen.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 66,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att anta strategi och handlingsplan för
nödvattenförsörjning i Ljungby kommun
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2019
Tjänsteskrivelse av projektledare, 2019-04-15
Strategi och handlingsplan för nödvattenförsörjning i Ljungby kommun
Tjänsteskrivelse av säkerhetssamordnaren, 2018-02-06
Distributionsplan (var ej utskickad, delades ut under sammanträdet)
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Projektledare för nödvattenplan
Säkerhetssamordnare
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Ks § 87

KS 2019/0001

100

Svar på medborgarförslag om evenemang för
kommunens hjältar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och beslutar avslå förslaget på
grund av att behovet upplevs vara tillgodosett i dagsläget.
Sammanfattning av ärendet
Den 3 januari 2019 lämnades ett medborgarförslag in med föreslag om att
upprätta ett evenemang i form av en gala för dem som gör det lilla extra i och
för samhället. En gång om året skulle kommunens föreningar, företag och
privatpersoner som gjort en god gärning hyllas, i stil med Svenska hjältar-galan.
Syftet med evenemanget skulle vara att framhäva det positiva och visa
uppskattning samt de långsiktiga vinsterna.
I dagsläget finns hyllningar av personer som gjort särskilda insatser inom
Ljungby kommun, inom såväl kultur- och fritidsområden i form av stipendier
samt inom näringslivsområdet i form av Kann Galan. Därför ser Ljungby
kommun att många av de föreslagna priserna redan i dagsläget delas ut och att
flertalet positiva insatser lyfts fram.
Kommunledningsförvaltningen ser inte att de ekonomiska förutsättningarna
finns för att arrangera ett sådant evenemang. Utöver priser till vinnarna, artister
och konferencier som medborgarförslaget nämner skulle även kostnad för lokal
tillkomma så väl som personalkostnader under förberedelserna, under själva
evenemanget samt efter avslutat evenemang. Medborgarförslaget föreslår att ta
betalt för biljetter vilket skulle innebära att de som inte har de ekonomiska
förutsättningarna för detta skulle exkluderas.
Kommunledningsförvaltningen anser att ett sådant evenemang inte är lämpligt
att anordnas av Ljungby kommun. En förening eller organisation i civilsamhället
eller ett företag är att föredra där Ljungby kommun skulle kunna ta ställning till
att bistå med eventuellt bidrag eller sponsring1.
Medborgarförslaget föreslår att galan finansieras genom bland annat
biljettkostnader, sponsorer och att sälja marknadsföring. Ljungby kommun har
ingen möjlighet att finansiera en gala.

1

Kommunledningsförvaltningen vill hänvisa till de bidrag som finns att söka
från kultur- och fritidsförvaltningen så väl som externt från Leader Linné.
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I dialog med representanter för stipendieutdelning på kultur- och
fritidsförvaltningen förklaras det att följande priser delas ut årligen:
”kulturstipendium”, ”idrottstipendium”, ”pris för kulturprestation”, ”pris för
idrottsprestation” samt ”stipendium till föreningsledare barn och ungdom”.
Dessutom delas ett pris ut gemensamt från miljö- och byggnämnden och kulturoch fritidsnämnden "priset för god bebyggelse och kulturmiljövård".
Genom sin medlemsavgift till organisationen Ljungby Business Arena deltar
Ljungby kommun i utdelning av följande priser: ”årets företagare”, ”årets
bonde”, ”årets unga initiativ”, ”årets initiativ”, årets miljöinitiativ”, ”årets
skogsägare”, ”årets marknadsförare” och ”årets gränslösa pris” på Kann Galan.
På samma gala delar Ljungby kommun ut priset ”årets samhällsentreprenör”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 75,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tacka
för medborgarförslaget och avslå detsamma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2019
Tjänsteskrivelse av integrationssamordnaren, 2019-03-22
Stadgar, stipendier och priser, 2015
Medborgarförslag, 2019-01-03
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Medborgaren
Integrationssamordnaren
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Ks § 88

KS 2018/0410

109

Svar på motion om att införa en Pridefestival i Ljungby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar att Ljungby kommun inrättar en prideparad samt att
de politiska partierna i Kommunfullmäktiges respektive ungdomsförbund
erbjuds möjlighet att tillsammans med kommunens tjänstepersoner arrangera en
pridefestival.
Motionen påtalar att unga inom HBTQAI+-spektret är överrepresenterade inom
självmordsstatistiken samt att de utgör en utsatt grupp för diskriminering.
Motionen beskriver att en prideparad skulle visa på ett tolerant samhälle och en
välkomnande kommun.
Förvaltningen ställer sig positivt till att inrätta en parad som en del av ett större
arbete för en mer inkluderande kommun. Det finns ett behov av att erbjuda mer
kunskap om HBTQAI+-personer och deras utsatthet, men även om andra
grupper som faller inom diskrimineringslagstiftningen. Inom en sådan satsning
skulle en prideparad fylla en viktig symbolisk mening och det skulle innebära ett
ställningstagande från Ljungby kommun. Det är viktigt att understryka att en
parad eller annan typ av evenemang där Ljungby kommun deltar kräver ett
större arbete för att motverka diskriminering i alla dess former. Ljungby
kommun behöver utveckla sitt aktiva antidiskrimineringsarbete som arbetsgivare
så väl som samhällsaktör. En satsning för ökad kunskap inom samtliga
diskrimineringsgrunder skulle bidra till Ljungby kommuns mål om att inkludera
alla som lever i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle och ligga i
linje med de Globala målen 5 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet och 16
Fredliga och inkluderande samhällen.
Kommunstyrelsen föreslår att frågan om finansiering hänskjuts till
budgetberedningen.
I kontakt med motionären förtydligar hen att en prideparad och en pridefestival
ska ses som en del i ett aktivt arbete för ett tolerant samhälle. Motionären
förklarar att intentionen med motionen är att Ljungby kommun ska vara en aktiv
deltagare i det framtida pridearbete och inte enskilt arrangera varken parad eller
festival.
Prides ursprung och syfte har undersökts vilket visar att dagens parader ofta
frångår dess ursprungliga tanke om att stå upp för de som diskrimineras mest.
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Därför är fler kunskapsriktade insatser än en enbart parad och festival
nödvändiga.
Det har eftersökts hur kommunen i dagsläget arbetar för att särskilt nå ut till
personer inom HBTQAI+-spektret. I dagsläget finns inget särskilt arbetssätt
eller metod för att inkludera eller stärka individer som definierar sig inom detta
spektrum.
Integrationssamordnare har varit i kontakt med representant i styrgruppen för
Älmhult Pride som har beskrivit deras arbetssätt vilket visar att en kommun kan
vara en aktör i ett upprättande av en festival eller parad men att huvudansvaret
bör ligga på en förening.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 74,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen (Protokollet för Kommunstyrelsens arbetsutskott anger felaktigt att
beslutet var att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. I
beslutsordningen framgår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att
föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2019
Tjänsteskrivelse av integrationssamordnaren, 2019-01-29
Motionen, 2018-12-06
Yrkanden
Anne Karlsson (S), Paul Kowalski (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till
motionen.
Roland Johansson (ALT), Susanna Tingbratt (KD), Marcus Walldén (M) och
Lars-Ove Johansson (C) yrkar avslag till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlsson (S) med fleras yrkande.
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Roland
Johansson (ALT) med fleras yrkande.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Roland Johansson (ALT) med fleras yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden finner efter votering att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Roland Johansson (ALT) med fleras yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordföranden instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag till motionen och
NEJ för bifall till motionen.
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
Tommy Göransson MP
Conny Simonsson S
Kerstin Wiréhn V
Jan Lorentzson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT

JA
X
X
X
X
X
X
X

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X

Voteringen har utfallit med tio JA-röster, fyra NEJ-röster och en ledamot avstod.
Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå motionen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ks § 89

KS 2019/0153

040

Budgetuppföljning efter mars månad 2019
Beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Budgeten för 2019 tillskriver ett samlat resultat på 31,5 miljoner kronor.
Prognosen för 2019 är minus 27,8 miljoner kronor vilket innebär en
budgetavvikelse på 59,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på
förändrade prognoser för flera nämnder.
Beslutsunderlag
Kvartalsuppföljning mars 2019, 2019-05-06
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta att godkänna
redovisningen.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat att
godkänna redovisningen.
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Ks § 90

KS 2019/0151

040

Remissvar om utredningen Lite mer lika - Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun tillstyrker förslaget om
översynen av kostnadsutjämningen med ikraftträdande per den 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner
och landsting, SOU 2018;74. Utredningen går under namn
kostnadsutjämningsutredningen. Samtliga kommuner och landsting har fått
möjlighet att lämna yttrande över betänkandet. Yttrandena ska vara inlämnade
senast 17 maj 2019.
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning,
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/-avgift.
Utredarens uppdrag var att utreda och uppdatera kostnadsutjämningen. I
direktiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i
tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av
detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller
eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att analysera
möjligheterna att förenkla utjämningen. Förändringarna föreslås genomföras år
2020, vilket ställer krav på en snabb beredning i regeringskansliet.
Profilen i nuvarande utjämningssystem är att kostnadsutjämningen omfördelar
från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor
befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten
befolkning. Förslagen i utredningen förstärker nuvarande profil. De kommuner
som tagit emot relativt sett flest flyktingar och nyanlända får ett högre utfall med
utredningens förslag.
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende
av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte utjämna för
skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt
finansierad inom kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till
skillnad mot inkomstutjämningen. I huvudsak grundar sig utjämningen på
skillnader i befolkningens sammansättning och bebyggelsestruktur.
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Förändringar som föreslås från utredaren handlar sammanfattningsvis om
följande punkter:
Aktualitet. En rad kostnadsposter har inte uppdaterats alls sedan den förra
utredningen. Exempel finns på merkostnadsberäkningar som daterar sig till
nittiotalet. Uppdateringar är en av de viktigaste förklaringarna till de
sammanlagda effekterna av förslagen.
Socioekonomi. Utjämningen inom skolväsendet precis som i äldreomsorgen bör
ta hänsyn till skillnader i behov utöver det som går att avläsa i form av strikta
skillnader i kostnader. Det bör rimligen finnas fördyrade omständigheter när det
gäller att beskriva förskole- och grundskoleverksamhet i kommuner med
svagare socioekonomi. Utredaren föreslår att socioekonomi ska ingå i fler
delmodeller än tidigare och att det blir en tydligare socioekonomisk profil i
utjämningen.
Gles bebyggelse. Utredaren föreslår en rad uppdateringar av beräkningar av
merkostnader vid gles bebyggelse.
Växande och minskande befolkning. Merkostnadsersättningen för minskande
befolkning föreslås fördubblas och en ny ersättning för minskat antal barn 1-5 år
i förskolan införs.
Lön. Lönekompensationen ligger kvar men redovisas i respektive
verksamhetsmodell istället för i separat lönemodell.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förändringarna sammantaget bidrar
till att de ekonomiska förutsättningarna mellan kommunerna att tillhandahålla
likvärdig service ökar jämfört med nuvarande system.
Dialog har förts med övriga ekonomichefer i kommunerna i Kronobergs län.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 71,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att för Ljungby kommun tillstyrka
förslaget om översyn av kostnadsutjämningen med ikraftträdande per den 1
januari 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-04-16
PM yttrande över betänkandet, 2019-04-17
Presentation från SKL om utredningen Lite mer lika, 2019-03-27
Missiv till remiss, 2019-02-08
Utredningen Lite mer lika – SOU 2018:74
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Finansdepartementet
Ekonomichefen
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Intern Kontrollplan för år 2019
Beslut
Kommunledningsförvaltningen ska granska följande ämnesområden under år
2019:
•
•
•

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna och de kommunala
bolagen
Beslutsstödsystemet
Kommunens avtalstrohet

De interna kontrollerna ska genomföras utifrån den i tjänsteskrivelsen
presenterade instruktionen.
Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna
kontrollen i sin verksamhet. Intern kontroll syftar till att med en rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande uppnås:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

För att bestämma vad som ska granskas kan en risk- och väsentlighetsanalys
genomföras.
En risk- och väsentlighetsanalys är ett systematiskt arbetssätt där man analyserar
och prioriterar processer, rutiner och arbetsuppgifter. Utifrån analysen placeras
processerna, rutinerna och arbetsuppgifterna i en risk- och väsentlighetsmatris.
Vid denna prioritering används begreppen sannolikhet och väsentlighet.
Sannolikhet är ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. Med
väsentlighet avses vilka konsekvenser det får om händelsen inträffar.
Konsekvensen kan exempelvis vara ekonomisk, politisk eller påverka enskilda
medarbetare, politiker eller utomstående.
Avdelningscheferna inom kommunledningsförvaltningen har diskuterat
områden för lämpliga internkontroller och föreslagit följande områden:
•
•
•
Justerandes sign

Försäkringar
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över förvaltningar och kommunala
bolag
Sponsring
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•
•

Avtalstrohet
Beslutsstödssystem

Personalutskottet har 2019-03-05 beslutat om fyra internkontroller, beslutet
bifogas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 67,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att granska följande tre områden i intern
kontroll år 2019:
•
•
•

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna och de kommunala
bolagen
Beslutsstödsystemet
Kommunens avtalstrohet

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2019
Förutsättningar för intern kontroll 2019-04-10
Internkontrollplan för personalutskottet år 2019, 2019-03-05
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-04-04
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen (utskickad under sammanträdet), 2019-0404
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Skickas till
Samtliga avdelningar på kommunledningsförvaltningen
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Resultatbalansering för kommunstyrelsen
Beslut
Resultatbalanserade medel fördelas enligt följande (tkr):
KAA-ansvarig
Samordning extratjänster
Säkerhetsansvarig
Kommundirektör
Kansliavdelning
Ekonomiavdelning
Personalavdelning
Näringslivsavdelning
Service- och IT-avdelning
Utvecklingsavdelning
Kommunikationsavdelning
Buffert under kommunstyrelsen
Totalt

528
506
193
94
332
77
100
268
116
295
75
1 163
3 747

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om resultatbalansering per nämnd.
Resultatbalansering innebär att överskott och underskott från föregående år förs
över till årets budget. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag
till fördelning av kommunstyrelsens resultatbalanserade medel på 3 747 tkr.
Kommunledningsförvaltningen har gjort nedanstående bedömningar vad gäller
fördelning av överskottet. Huvudprincipen är att varje avdelning ska ta med sig
en tredjedel av överskott och underskott.
Kommunledningsförvaltningens budget för 2019 är underbalanserad vad gäller
kostnaden för tjänsten som KAA-ansvarig, en kostnad motsvarande 528 tkr. I
samband med beslut om kommunledningsförvaltningens budget beslutades att
finansiering under 2019 skulle göras med resultatbalanserade medel.
Kommunen fick under 2018 ett statsbidrag på 1 294 tkr för extratjänster.
Kommunstyrelsen beslutade att medlen skulle finansiera en samordnartjänst för
extratjänster. Tjänsten ligger från och med 2019 på socialförvaltningen.
Kostnaden ligger på 506 tkr för 2019.
För säkerhetsansvarig finns ett överskott på 193 tkr för 2018. Hela överskottet
föreslås resultatbalanseras eftersom överskottet beror på statsbidrag från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det finns en
återbetalningsskyldighet gentemot myndigheten om inte överskottet används.
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För övriga delar av kommunledningsförvaltningen föreslås att en tredjedel av
överskott och underskott förs över.
Resterande del av balanserat överskott, 1 163 tkr, föreslås läggas under
kommunstyrelsen som en buffert.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 69,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att fördela resultatbalanserade medel
enligt följande (tkr):
KAA-ansvarig
Samordning extratjänster
Säkerhetsansvarig
Kommundirektör
Kansliavdelning
Ekonomiavdelning
Personalavdelning
Näringslivsavdelning
Service- och IT-avdelning
Utvecklingsavdelning
Kommunikationsavdelning
Buffert under kommunstyrelsen
Totalt

528
506
193
94
332
77
100
268
116
295
75
1 163
3 747

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-04-23
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Samtliga avdelningar på kommunledningsförvaltningen
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Verkställande av beslut om besparing av administrativa
tjänster
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att budgetbeslutet om besparing administrativa
tjänster fördelas mellan nämnderna enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Totalt

335 714 kr
389 011 kr
54 396 kr
32 967 kr
397 802 kr
140 110 kr
1 350 000 kr

Besparingen görs från och med 2019-01-01 och ska genomföras genom minskad
administration.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2019 som antogs i kommunfullmäktige i juni 2018 beslutades att
antalet ekonomer och strateger ska minska med en vardera vilket beräknades ge
en besparing på 1 350 tkr. Kommunledningsförvaltningen fick samtidigt i
uppdrag att utreda möjlighet till centralisering av ekonomer, alternativt en ökad
samverkan mellan ekonomifunktionerna i de olika förvaltningarna.
Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2018 att inte göra någon
centralisering av ekonomerna.
När budgeten för 2019 beslutades på nytt i kommunfullmäktige i december 2018
ändrades uppdraget till att kostnaden för administrativa tjänster ska minska med
1 350 tkr. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda hur
besparingen skulle kunna genomföras på bästa sätt.
Besparingen på 1 350 tkr ska göras både på kort sikt och på lång sikt. På kort
sikt kan besparingen lösas genom att hålla inne vakanta tjänster eller genom att
tjänstemän väljer att arbeta deltid. På lång sikt behöver antalet tjänster minskas.
Kommunledningsförvaltningen begärde in förslag från övriga förvaltningar om
hur de skulle kunna bidra till att uppnå besparingen. Vi fick inte in några
konkreta förslag på besparingar som vi kunde gå vidare med.
Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att besparingen på 1 350 tkr
fördelas på samtliga förvaltningar i förhållande till hur många personer med
administrativ funktion som finns inom respektive nämnd
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Antal årsarbetare
administratörer

Besparing (kr)

Barn- och
utbildningsnämnden

61,1

335 714

Kommunstyrelsen

70,8

389 011

Kultur- och
fritidsnämnden

9,9

54 396

Miljö- och
byggnämnden

6,0

32 967

Socialnämnden

72,4

397 802

Tekniska nämnden

25,5

140 110

245,7

1 350 000

SUMMA

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 68,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att budgetbeslutet om besparing av
administrativa tjänster mellan nämnderna fördelas enligt nedanstående:
Barn- och utbildningsnämnden
335 714 kr
Kommunstyrelsen
389 011 kr
Kultur- och fritidsnämnden
54 396 kr
Miljö- och byggnämnden
32 967 kr
Socialnämnden
397 802 kr
Tekniska nämnden
140 110 kr
Totalt
1 350 000 kr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-04-08
Budgetbeslut från kommunfullmäktige
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Ändring av datum för delårsbokslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delårsbokslut ska göras efter juli månad, istället
för som tidigare juni månad.
Sammanfattning av ärendet
Fram till och med 2018-12-31 styrdes kommunens redovisning av den
kommunala redovisningslagen. Enligt lagen skulle delårsbokslut för hela
kommunkoncernen göras efter sex, sju eller åtta månader. Uppställning och
redovisningsprinciper ska i stora drag vara desamma som i årsredovisningen.
Delårsbokslutet ska revideras.
Från 2019-01-01 ersattes den kommunala redovisningslagen av lag om
kommunal bokföring och redovisning. I samband med den nya lagen gjordes
också förändringar i kommunallagen (KL 11:16) vad gäller delårsbokslut:
”Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret
som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och
revisorer.”
Ljungby kommun har under de senaste åren gjort delårsbokslut efter juni månad.
Budgetuppföljningar görs efter mars, juni och september månad. Det vanligaste
bland andra kommuner är att göra delårsbokslut efter augusti månad.
Fördelen med att använda juni månad är att den blir klar tidigt på året vilket gör
att det finns möjlighet att vidta åtgärder vid befarade underskott. Det blir bra
intervall med övriga budgetuppföljningar, efter mars och september månad.
Nackdelen med att använda juni månad är att arbetet med delårsbokslut och
budgetuppföljning ska göras under den vanligaste semestermånaden juli. Enligt
förändringen i kommunallagen måste delårsbokslutet tas upp i kommunstyrelsen
inom två månader, alltså senast 31 augusti. Med tanke på att delårsbokslutet ska
revideras och att kommunstyrelsen brukar ha möte andra veckan i månaden så är
det svårt att klara tidplanen. Idag görs delårsbokslut efter juni månad men det tas
upp i kommunstyrelsen i september.
Fördelen med att använda juli månad är att man kan använda samma tidplan
som idag för juni månad, alltså att ärendet hanteras i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i september, men få med en månads ytterligare utfall.
Förändringen av semesterlöneskulden är som minst efter juli månad. Efter juni
månad är det en kraftig ökning av semesterlöneskulden och efter augusti är det
en kraftig minskning. Nackdelen med att använda juli månad är att
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budgetuppföljningarna inte skulle följa tremånadersintervall, utan det skulle bli
mars, juli och september.
Fördelen med att använda augusti är att arbetet med delårsbokslutet görs efter
semesterperioden. Nackdelen är att delårsbokslutet inte beslutas förrän i oktober
i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vilket är väldigt sent om man ska
kunna vidta olika besparingsåtgärder. En annan nackdel är att det passar dåligt
ihop med övriga budgetuppföljningar som görs efter mars och september månad.
Om kommunstyrelsen väljer augusti månad måste även datum för övriga
budgetuppföljningar ändras.
Kommunledningsförvaltningen förordar att delårsbokslut görs efter juli månad
av följande skäl:
Det går att genomföra delårsbokslutet med en realistisk tidplan
Delårsbokslutet kommer att tas upp i kommunstyrelse och kommunfullmäktige i
september, vilket gör att det finns viss tid för att vidta åtgärder vid befarade
underskott
Förändringen av semesterlöneskuld är som minst efter juli
Övriga budgetuppföljningar, efter mars och september, behöver inte förändras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 70,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att besluta att delårsbokslut ska göras
efter juli månad, istället för som tidigare juni månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2019
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-04-08
Beslutsordning
Ordföranden 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
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Redovisning av sponsring
Beslut
Redovisning godkänns
Sammanfattning av ärendet
Näringslivschefen informerar om fördelning av sponsringsmedel.
Näringslivschefen redogör för hur stor del av budgeten som använts till
sponsring och hur medel har fördelats. För 2018 hade Ljungby kommun en
miljon kronor avsett för sponsring varav 770 tkr använts till sponsring.
Beslutsordning
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Kommunstyrelsen kan besluta att
godkänna redovisningen.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat att
godkänna redovisningen.
Skickas till
Näringslivschefen
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Redovisning av uppdrag att öka attraktiviteten mot
gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer
Beslut
1 Kommunledningsförvaltningen ska genomföra medborgardialoger med
samtliga målgrupper av unga vuxna i början av år 2020.
2 Kommunstyrelsen hänskjuter till budgetberedningen att hänskjuta att bevilja
medel i budgeten till arbetet för 2020 års utvecklingsarbete kring
omvärldsanalysens fokusområden.
3 Kommunstyrelsen föreslår att respektive nämnd arbetar vidare med
föreslagna aktiviteter.
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 fokusområden 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.
Utvecklingsarbetet med rekommendationen ”Öka attraktiviteten mot gruppen
unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer” påbörjades 2018.
Tjänstepersoner, representerade från alla förvaltningar, har under två
arbetsmöten gemensamt tagit fram förslag på olika aktiviteter för att invånare
och besökare ska märka av att vi har något unikt i Ljungby kommun.
Tjänstepersonernas underlag presenterades på det parlamentariska mötet den 31
maj 2018 och alla politiska partier fick prioritera aktiviteterna och lägga till nya
förslag.
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För att få ordentlig fart på utvecklingstempot avseende fokusområdena krävs
pengar, både för drift och investering. Men det krävs också ett annat sätt och
tänka och arbeta med fokusområdena ur ett beteendeperspektiv.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018 § 134 om ett flertal uppdrag
för att öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer. Just målgruppen unga vuxna är ett ytterst medvetet val då det
enligt forskning visar sig vara den gruppen som är mest benägen att flytta till
och från olika platser. Naturligtvis är utvecklandet av hela kommunen viktig
men de unga vuxna söker sig till miljöer där det händer saker och där de får
känslan av mycket människor som är i rörelse vilket innebär att satsningarna
framförallt bör vara i Ljungby stad.
Uppdragen är påbörjade och en del är avslutade. Beskrivning hur de olika
uppdragen genomförts redovisas i bilagan ”Beskrivning av uppdragen att öka
attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer”.
Många av förslagen ligger i linje med ÖP-arbetet och de globala målen (mål nr.
6 och 3)
Nedanstående aktiviteter föreslås att tas med i budgeten för år 2020 och att
respektive nämnd arbetar vidare med förslagen:
Kommunikation
Kommunledningsförvaltningen startar ett konto på instagram med
syfte att visa upp Ljungby som ort att leva och bo på.
Centrumprojekt
Tekniska nämnden föreslås att utöka centrumprojektet till att även
omfatta Storgatan från Ljungby kyrka till korsningen vid
Hångersvägen. (Konsultkostnad)
Utformning av Storgatan till Hångersvägen
Tekniska nämnden föreslås att ta fram skissförslag och beräknad
utgift för ny utformning av Storgatan från Ljungby kyrka till
korsningen vid Hångersvägen. (Konsultkostnad)
Belysning av Järnvägsparken och Järnvägsbron
Tekniska nämnden föreslås belysa Järnvägsparken samt
Järnvägsbron. (Investeringskostnad och drift)
Konstprogram
Kultur och fritidsnämnden föreslås att i samarbete med Statens
konstråd ta fram konstprogram för Storgatan och angränsande
stadsrum/ å-rum. (Konsultkostnad)
Sammanhängande gångstråk med bryggor
Tekniska nämnden föreslås ta fram idéförslag och beräknad utgift
till sammanhängande gångstråk med till exempel bryggor, trappor,
trädäck mellan Ljungsäterbron och Tomtebobron på västra sidan
ån. (Konsultkostnad)
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Mötesplatser vid ån Lagaån
Tekniska nämnden föreslås ta fram idéförslag och beräknad utgift
till utformning av nya grill/ aktivitetsplatser vid Replösabron,
Tomtebobron och Ljungsäterbron. Projektet ses i sammanhang
med planer om gångstråk längs ån mellan Tomtebobron och
Ljungsäterbron. (Konsultkostnad)
Medborgardialoger
Kommunledningsförvaltningen genomför medborgardialoger med
målgruppen unga vuxna i början av år 2020. (Kostnad 7000 kr)
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 76,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt följande:
1 Kommunledningsförvaltningen ska genomföra medborgardialoger med
målgruppen unga vuxna i början av år 2020.
2 Kommunstyrelsen hänskjuter till budgetberedningen att bevilja 2 miljoner
kronor i budgeten till arbetet för 2020 års utvecklingsarbete kring
omvärldsanalysens fokusområden.
3 Kommunstyrelsen föreslår att respektive nämnd arbetar vidare med
föreslagna aktiviteter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2019
Tjänsteskrivelse av kommunstrateger, 2019-04-12
Beskrivning av uppdragen att öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och
etablera lockande levnadsmiljöer, 2019-04-12
Tjänsteskrivelse av kommunstrateger, 2019-01-31
Kommunstyrelsen § 134/2018
Tjänsteskrivelse av kommunstrateger, 2018-06-19
Parlamentariskt möte: Öka attraktiviteten för unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer, 2018-05-31
Omvärldsanalys, 2017-10-04
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att medborgardialogen utökas till att inkludera samtal
med fler kategorier av ungdomar förutom CIL-studenter.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att ändra formuleringen gällande punkt 2 från
”bevilja två miljoner” till ”hänskjuta att bevilja medel”
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons (M) yrkande.
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Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons (S) yrkande.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Anne Karlssons (S) yrkande.
Skickas till
Samtliga nämnder
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Svar på motion om att införa lärarassistenter
Beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 1 bifalls.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 2 avslås.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna Emma Johansson Gauffin och Magnus Carlsson föreslår i
en motion den 14 januari 2019 att Ljungby kommun inför lärarassistenter för att
underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljö och höja skolresultat.
De närmaste åren kommer skolan att stå inför allt större utmaningar vad gäller
att rekrytera personal. Bristen på behörig personal, som redan idag är kännbar,
kommer att öka. En del i att underlätta rekrytering skulle kunna vara att förbättra
arbetsmiljön för kommunens lärare så att de stannar kvar och rekommenderar
Ljungby kommun som arbetsplats. Det vore också en god idé att använda den
behöriga personal som finns så effektivt som möjligt. Ett sätt att åstadkomma
båda dessa saker är att anställa lärarassistenter. Det skulle kunna leda till att man
renodlar lärarnas pedagogiska arbete och att de får en minskad arbetsbelastning.
Detta skulle alltså både kunna underlätta rekrytering och göra att befintlig
personal vill arbeta kvar men det skulle också leda till att lärare kan lägga ett
större fokus på undervisning. Det kan leda till att kvaliteten på undervisningen
höjs och resultaten för kommunens elever blir bättre. Viktigt är att den
pedagogiska personalen har stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de vill bli
avlastade med på varje arbetsplats samt att införande av lärarassistenter inte
innebär att lärare får mer undervisning och fler arbetsuppgifter. Då skulle en stor
del av vitsen gå förlorad. Det är mycket möjligt att detta kan delfinansieras med
statsbidrag.
Motionärerna yrkar därför att:
1. Ljungby kommun utreder införande av lärarassistenter i grundskola och
gymnasieskola.
2. frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen
I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen att i
nuläget behöver man rekrytera cirka 70 lärartjänster. Behovet kommer att öka då
Ljungby kommun växer och det blir fler barn och elever i framtiden. Det finns
svårigheter i att rekrytera behöriga lärare då det saknas tillräckligt många
utbildade, prognoser nationellt visar att det glappet kommer att öka de närmaste
åren.
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Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 april 2019, § 46, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla yrkande 1 och avslå yrkande 2.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 46/2019
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-15
Motion, 2019-01-14
Yrkanden
Markus Walldén (M) och Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut.
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsordning
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marcus
Walldén (M) med fleras yrkande.
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons (S) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Marcus Walldén (M) med fleras yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden finner efter votering att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Marcus Walldén (M) med fleras yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordföranden instruerar ledamöterna att rösta JA för att bifalla Marcus Walldén
(M) med fleras yrkande och NEJ för bifall till Anne Karlssons (S) yrkande.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Rut Björkström KD
Susanna Tingbratt KD
Anne Karlsson S
Paul Kowalski S
Tommy Göransson MP
Conny Simonsson S
Kerstin Wiréhn V
Jan Lorentzson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT

JA
x
x
x
x
x
x
x

NEJ

AVSTÅR

x
x
x
x
x
x
x
x

Voteringen har utfallit med elva JA-röster och fyra NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med Marcus Walldén (M) med
fleras yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-05-14

32(48)

Kommunstyrelsen

Ks § 98

Redovisning av Socialnämnden om åtgärder för att nå
budget i balans
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och bjuder in Socialnämnden för ny
rapport om det ekonomiska läget i augusti 2019.
Sammanfattning av ärendet
I kvartalsuppföljningen efter mars månad framgår att Socialnämndens
prognostiserade resultat för 2019 är minus 48,6 miljoner kronor. Med anledning
av detta har Kommunstyrelsen kallat Socialnämnden för att redogöra om
åtgärder som ska generera budget i balans.
Socialnämndens ordförande redogör för situationen i och med det
prognostiserade underskottet. Delar av underskottet i förhållande till budget
planerar socialnämnden att eliminera under 2019. Efter 2019 kommer arbetet för
att nå budget i balans vara på god väg.
Den tillförordnade socialchefen presenterar en handlingsplan för att nå budget i
balans. Handlingsplanen presenteras för Socialnämndens arbetsutskott onsdagen
den 15 maj 2019.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att socialnämndens kommer åter i augusti för att
redogöra för hur arbetet med åtgärder fortgår.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons (M) yrkande.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Skickas till
Socialnämnden
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Redovisning av Tekniska nämnden om åtgärder för att nå
budget i balans
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
I kvartalsuppföljningen efter mars månad framgår att tekniska nämndens
prognostiserade resultat för 2019 är minus 12,5 miljoner kronor. Med anledning
av detta har kommunstyrelsen kallat tekniska nämnden för att redogöra om
åtgärder för att nå budget i balans.
Tekniska nämndens ordförande redogör för situationen i och med det
prognostiserade underskottet. Tekniska förvaltningen kommer på kommande
möte med tekniska nämnden föreslå flera åtgärder som kommer förbättra
tekniska nämndens prognostiserade resultat. Tekniska nämnden bedömer att en
viktig anledning till underskottet är ett undermåligt internhyressystem som gör
att fastighetsavdelningen betalar för andra nämnders kostnader.
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Programfas för Regnbågens förskola
Beslut
Programarbetet godkänns. Projektering och upphandling kan genomföras under
förutsättning att tekniska nämnden godkänt programarbetet.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har bedömt att Regnbågens nuvarande lokaler behöver
ersättas. En behovsanalys och förstudie har genomförts och beslut om att
påbörja programfasen har tagits.
Den panerade förskolan kommer att vara dimensionerad för 120 barn fördelat på
åtta avdelningar. Tillagningskök kommer att finnas på förskolan.
Byggnaden kommer att uppföras i två plan. Denna form torde minska framtida
drift- och energikostnader samt minska tak- och grundläggningsareorna.
Däremot krävs det något större kommunikationsytor med anledning av trappor
och hissinstallation. Därför kommer riktvärdet på 11 m2 per barn enligt antagen
lokalförsörjningsstrategi att öka något. Enligt lokalförsörjningsstrategin skall det
även finnas en överkapacitet med 5 % i tätorten, detta uppfylles genom en
lokalökning med 5 %, vilket i framtiden kommer att ge en mycket flexibel
verksamhet med möjlighet att tidvis ta emot fler barn på förskolan. Den totala
byggnadsytan beräknas därför bli ca 1550 m2 BTA.
Nuvarande budget för förskolan är upptagen till 36,5 mnkr. Nyligen avslutad
upphandling för Klövervägens förskola pekar på att budgetkostnaden måste öka
till ca 50 mnkr. Engångskostnader härutöver består av rivning av befintlig
byggnad ca 2 mnkr och omläggning av VA-ledningar ca 1 mnkr. Den totala
projektkostnaden blir därmed ca 53 mnkr. Äskande av tilläggsbudget sker i
samband med upphandling.
För att undvika uppställning av moduler för Harabergsgatans förskola måste
Regnbågens förskola vara klar 2020-12-31.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att ärendet är i linje med
kommunens vision. Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens
innehåll. Byggnaden kommer att förses med solceller på tak och ersätter en
gammal förskola med hög energiförbrukning. Detta gör att den totala
miljöpåverkan minskar.
Ett programarbete har utförts tillsammans med tekniska förvaltning. Arbetet har
kartlagt alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer.
Programhandlingarna utgör underlag för investeringsbeslut och beslut om
projektering för upphandling.
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Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 april 2019, § 47, och
beslutade att godkänna programarbetet och att projektering och upphandling
genomförs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 79,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att godkänna programarbetet samt
besluta att genomföra projektering och upphandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2019
Barn- och utbildningsnämnden § 47/2019
Tjänsteskrivelse till barn- och utbildningsnämnden, 2019-04-08
Beskrivning av programarbetet, 2019-04-04
Funktionsprogram, 2019-04-04
Översiktligt tekniskt program, 2019-04-04
Beslutsordning
Ordföranden 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
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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Ställningstagande om konsultuppdrag gällande
återvinningscentral i Lidhult
Beslut
Ärendet avslutas utan åtgärd.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslut om budget 2019, § 169/2019, får tekniska
nämnden i uppdrag att utreda möjligheten till miljögård i Lidhult.
Uppdraget kom till som ett förslag till sysselsättning och finansiering för de
kombibrandmän som behövs för att upprätthålla säkerheten i området. Det
skulle även vara positivt för kommuninvånarna i och runt Lidhult att fa tillgång
till en återvinningscentral.
Att öppna en ny återvinningscentral innebär att flera aspekter måste beaktas. Det
ska vara enkelt att lämna sitt avfall och förstå hur det ska sorteras.
Återvinningscentralen ska vara utformad så att kraven uppfylls för exempelvis
säkerheten för besökarna, tillgänglighet, arbetsmiljö, hur återvinningscentralen
ska skötas och städas, brandsäkerhet och olycksförebyggande åtgärder. Man
måste även ta hänsyn till trafikflöden och vägar för både persontrafik och
lastbilstrafik. En återvinningscentral ska vara långsiktig kostnadseffektiv,
beroende på kundunderlag och transportsynpunkt för avfallet.
Förslaget i kommunfullmäktiges beslut är att en nedlagd lokal inne i en större
industrifastighet ska användas som återvinningscentral. Vid platsbesök i oktober
2018, ihop med räddningstjänsten och Lidhults samhällsförening, stod det klart
att lokalen inte är lämplig. Lokalen är för liten, har för lågt i tak och ingen
ventilation syntes. Det saknas in1 ut fartsväg, grind och staket. Placeringen
möjliggör inga möjligheter för framtida expansion.
Under platsbesöket undersöktes andra möjliga lokaliseringar.
Läge 1 är en asfalterad yta precis innanför utfartsgrinden på den större
industrifastighetens tomt, mot idrottsplatsen.
Läge 2 är en igenvuxen fotbollsplan vid idrottsplatsen.
Att öppna en återvinningscentral kräver också att det finns ett antal
myndighetsbeslut, exempelvis att verksamheten ligger där detaljplanen anvisar,
att det finns bygglov, att verksamheten har tillstånd enligt miljöbalken, att det
finns tillstånd för brandfarlig vara och kameraövervakning. Byggnader ska vara
utförda enligt arbetsmiljöverkets regler och övriga regler för vissa avfall, ex
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farligt avfall. Personal som arbetar på en återvinningsstation måste också vara
utbildad i bl.a. omhändertagande av farligt avfall.
Förvaltningen bedömer att befintlig föreslagen lokal inte kan användas.
Förvaltningen vet att frågan tidigare har diskuterats men blivit nedlagd på grund
av för få besökare och ekonomi. Förvaltningen bedömer att en vidare utredning
kan genomföras för att titta på förutsättningarna för en återvinningscentral.
Förvaltningen har även förslag på att i samma utredning titta på en mobil
återvinningscentral. En lastbil som anpassats som en rullande
återvinningscentral. Detta skulle det göra möjligt för fler orter att få tillgång till
att lämna sitt avfall fastighetsnära. Förvaltningen bedömer att en ny
återvinningscentral eller mobil lösning kräver en investering i storleksordningen
av miljontals kronor i investering. Förvaltningen har hög arbetsbelastning och
kan inte själva utföra en utredning utan måste lämna ut uppdraget till extern
konsult.
Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 9 april 2019, § 29, och
beslutade att till kommunstyrelsen skicka tjänsteskrivelsen från tekniska
förvaltningen avseende återvinningscentral i Lidhult.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 72,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen att avsluta ärendet utan åtgärd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2019
Tekniska nämndens arbetsutskott § 29/2019
Tjänsteskrivelse av tekniska förvaltningen, 2018-11-22
Yrkanden
Jan Lorentzsson (SD), Roland Johansson (ALT), Krister Samuelsson (SD),
Tommy Göransson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzson (SD) med fleras yrkande.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Jan Lorentzson (SD) med fleras yrkande.
Skickas till
Tekniska nämnden
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Avtal om cykelväg och VA-ledningar mellan MjälenLjungby och Mjälen-Tannåker
Beslut
Återremiss till Tekniska nämnden om att avtalets juridiska delar ska utredas av
jurist samt att kostnadsfördelningen mellan kommun och trafikverket ska
undersökas (avseende procentuell fördelning och ungefärlig kostnad i kronor).
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har beslutat om verksamhetsområden utmed Bolmens östra
strand och planerar för en överföringsledning från Ljungby ut till
verksamhetsområdena. I samband med planeringen av överföringsledningen har
kommunen getts möjlighet att även anlägga en cykelväg ovanpå
överföringsledningen. Det nu aktuella avtalet är förslaget från Trafikverket om
den aktuella cykelvägen.
Avtalet syftar till att reglera ansvar och ekonomisk fördelning mellan parterna
vid planering och projektering av gcm-vägen (gång-, cykel- och mopedväg) och
va-ledningarna (vatten- och avloppsledningar) mellan Mjälen och Tannåker. Det
skall också ange de grundläggande principerna för byggnation och framtida
ansvar för drift och underhåll.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 23 april, § 48–49, och beslutade
förslå kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan
kommunen och Trafikverket. Genom avtalet regleras ansvar och ekonomisk
fördelning mellan parterna vid planering och projektering av GCM-vägen (gång, cykel- och mopedväg) och VA-ledningarna mellan Ljungby och Mjälen samt
mellan Mjälen och Tannåker. Avtalet skall också ange de grundläggande
principerna för byggnation och framtida ansvar för drift och underhåll.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 48/2019
Tekniska nämnden § 49/2019
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen om etapp Ljungby-Mjälen, 201904-01
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen om etapp Mjälen-Tannåker, 201904-01
Medfinansieringsavtal om etapp Ljungby-Mjälen, 2019-05-03
Medfinansieringsavtal om etapp Mjälen-Tannåker 2019-05-03
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Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C), Paul Kowalski och Kerstin Wirehn (V) yrkar
återremiss till tekniska nämnden om att avtalet juridiska bitar ska utredas av
jurist samt att kostnadsfördelningen mellan kommun och trafikverket ska
undersökas.
Tommy Göransson (MP), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzon (SD)
yrkar avslag till tekniska nämndens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet Lars-Ove
Johansson (C) med fleras yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Lars-Ove Johansson (C) yrkande.
Skickas till
Tekniska nämnden
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Delegation till kommunstyrelsens ordförande att besluta
om förättningar för förtroendevalda i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande får på delegation besluta om förrättningar för
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsens personalutskott enligt arvodesreglementet § 6.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige reviderade den 17 december 2018, § 164,
arvodesreglementet. En av förändringarna var att respektive nämnd, styrelse,
fullmäktige eller utskott ska besluta om förrättningen innan en förrättning sker.
Det finns inget hinder mot att beslut om förrättningar delegeras från
kommunstyrelsen till ordförande eller ledamot som kommunstyrelsen finner
lämplig. Om varje kurs, konferens, företagsbesök med mera ska gå upp för
separata beslut till kommunstyrelsen skulle det ta upp värdefull tid från
kommunstyrelsens dagordning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens ordförande
får delegation att besluta om förrättningar för ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens
personalutskott. Kommunstyrelsens ordförande har sin arbetsplats i
kommunhuset och är den mest tillgängliga förtroendevalda för att fatta denna
typen av beslut.
Det är dock mycket viktigt att besluten om förrättning dokumenteras för att
kunna anmälas till kommunstyrelsen och bevaras. Om kommunstyrelsen
beslutar om denna delegation kommer kommunledningsförvaltningen att ta med
det till kommande revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 87,
och beslutade föreslå Kommunstyrelsen att kommunstyrelsens ordförande får på
delegation besluta om förrättningar för ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens
personalutskott enligt arvodesreglementet § 6.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-04-11
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kansliavdelningen
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Budgethantering för fokusområden
Beslut
Finansiering för aktiviteter som är kopplade till kommunens arbete med
fokusområde tas i första hand ur nämndens budgetmedel och i andra hand äskar
nämnden medel för aktiviteten i budget för kommande år (budgetberedningen).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2018, § 41, att Ljungby kommun
ska ha tre fokusområden:
•
•
•

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

År 2017 beställde kommunen en omvärldsanalys från ett tjänsteföretag. I
omvärldsanalysen framgår att Ljungby kommun har tio områden som
kommunen särskiljer sig från andra inom och som kommunen särskilt bör lyfta
fram. De tio områdena prioriterades av de förtroendevalda och de tre
ovanstående områdena blev i slutändan fokusområden för Ljungby kommun.
I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen om aktiviteter för fokusområdet
muntligt berättande. I september beslutade kommunstyrelsen om aktiviteter för
att arbeta med fokusområdet för unga vuxna och i april 2019 beslutades om
aktiviteter för fokusområde vatten. Aktiviteterna inom de olika fokusområdena
har fördelats ut på flera nämnder och kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens
beslut den 13 februari 2018, § 41, saknas dock beslut om finansiering av detta
arbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 30 april 2019, § 88,
och beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta att budget för aktiviteter som är
kopplade till fokusområdena i första hand hanteras inom respektive nämnds
befintliga budget i den mån det är möjligt. Bedömer nämnden att en eller flera
aktiviteter inte ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade budgeten
skickar nämnden ett äskande till budgetberedningen som tar med det till arbetet
med kommande budget och flerårsplan.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2019
Tjänsteskrivelse av kommundirektör, 2019-04-24
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen

Ks § 105

KS 2019/0015

101

Val av kontaktpolitiker och kontakttjänsteperson till
Sveriges Ekokommuner
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Kent Danielsson (C) som ordinarie och Lars-Ove
Johansson (C) som ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2019
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att Carolin Holmqvist-Henrysson (S) väljs som
ersättare till Kent Danielsson (C).
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons (S) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Sveriges Ekokommuner
Valda representanter

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-05-14

45(48)

Kommunstyrelsen
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KS 2019/0015

101

Val av ombud till årsmötet för Sustainable Småland
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Magnus Gunnarsson (M) som ordinarie ombud och
Anne Karlsson (S) som ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2019
Beslutsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Valda representanter
Sustainable Småland
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KS 2019/0015

101

Val av ombud till föreningsstämman för Energikontor
Sydost
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Hanna Svahnström, miljöstrateg, som ordinarie ombud
och Beatrice Schmidt, utvecklingschef, som ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2019
Beslutsordning
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner genom acklamation att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Miljöstrateg
Utvecklingschef
Energikontor Sydost
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Kommunstyrelsen

Ks § 108

Kommunstyrelsen rapporterar från företagsbesöken och
råden
Information
Roland Johansson (ALT) uppmärksammar skadegörelser som skett i kommunen
senaste tiden.
Anne Karlsson (S) tycker att frågan kring skadegörelser borde tas upp på
sammanträden för BRÅ.
Magnus Gunnarsson (M) rapporterar från föreningen Europakorridoren som
inom en snar framtid kommer nominera en ny ordförande när nuvarande
ordföranden inte kandiderar igen.
Anne Karlsson (S) Rapporterade om att Tillgänglighetsrådet, den 25 maj 2019
hålls en utbildning om nationellt mål för funktionshinderpolitiken.
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Kommunstyrelsen

Ks § 109

Redovisning av meddelanden
Beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående ärenden meddelades kommunstyrelsen:
1. Årsredovisning och revisionsberättelse från Samordningsförbundet
Sunnerbo
2. Styrelseprotokoll från Ljungbybostäder AB 2019-03-29 inklusive
årsredovisning
3. Styrelseprotokoll från Ljungby Energi AB 2019-04-08
4. Styrelseprotokoll från Ljungby Energinät AB 2019-04-08
5. Verksamhetsberättelse Ljungby Fairtrade City 2018
6. Brev från Inera AB:s medarbetare och svar från valberedningen
7. Dagordning för årsstämman för Kommunassurans Syd försäkring AB
8. Socialnämnden § 32/2019 – Överlämnande av förslag till budget för år
2020
9. Barn- och utbildningsnämnden § 50/2019 – Överlämnande av förslag till
budget för år 2020
10. Tekniska nämnden § 51/2019 – Överlämnande av förslag till budget för
år 2020
11. Beslut från Länsstyrelsen om borgerlig vigselförättare
Beslutsunderlag
Redovisning av meddelanden, 2019-04-10
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