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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 4 juni kl. 08.30 – 16.20
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby
Sammanträdet ajournerades kl. 13.15-14.00

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande (inte §§ 123-124)
Carl-Gustav Arvidsson (L), ersättare för Magnus Gunnarsson (M) §§ 123-124
Lars-Ove Johansson (C) (inte § 120)
Carl-Gustav Arvidsson (L), ersättare för Lars-Ove Johansson (C) § 120
Anne Karlsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Marcus Walldén (M) (inte § 112)
Carl-Gustav Arvidsson (L), ersättare för M Walldén (M) § 112
Anneli Ahlqvist (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Paul Kowalski (S) (inte §§ 123-124)
Tommy Göransson (MP) ersättare för Emma Johansson Gauffin (S)
Conny Simonsson (S) §§ 110-118 kl 8.00-13.15
Margaretha Andersson (S), ersättare för Conny Simonsson §§ 119-130 kl
14.00- 16.20
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Krister Salomonsson (SD)
Roland Johansson (ALT)
Jonna Nielsen (ALT), ersättare för Roland Johansson (ALT) § 120

Övriga
deltagande

Henrik Pettersson (SD), ej tjänstgörande ersättare
Rut Björkström (KD), ej tjänstgörande ersättare
Jonna Nielsen (ALT), ej tjänstgörande ersättare
Carl-Gustav Arvidsson (L), ej tjänstgörande ersättare
Margaretha Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Jönsson, kommundirektör
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Fredrik Ottosson, kommunstrateg, § 111
Micael Holmstrand, brandinspektör, § 112
Anna E Andersson, miljöchef, § 113-114
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 115-116
Tom Grundell, fastighetschef, § 115
Charlotte Scherling, ekonom, § 117
Pia Davidsson, VA-chef, § 118
Sonja Edén, teknisk chef, § 118
Åke Aringer, projektledare, § 118
Emelie Olsson, kultursekreterare, § 119
Johan Håkansson, planarkitekt, § 119
Ulla Hansson, ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 120
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Bo Ederström, ordförande socialnämnden, § 120
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef, §
Jennie Ronefors, folkhälso- och friskvårdssamordnare, §
Lise-Lotte Bergström, personalchef, §§ 129
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef § 129
Katrin Nilsson, kanslichef § 129
Peter Fornander, arbetsmarknadssamordnare, § 129
Maria Nilsson Schön, jobbkoordinator, § 129
Åhörare

2

Justerare

Marcus Walldén

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 5 juni 2019 kl 12.00

Paragrafer

110-130

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson (inte §§ 123-124)

Justerare

Marcus Walldén (inte § 112)
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Lars-Ove Johansson § 112

Lars-Ove Johansson §§ 123-124

Lars-Ove Johansson § 112
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

4 juni 2019

Protokollet publicerat

11 juni 2019

Överklagningstid

12 juni – 3 juli 2019

Protokollet
avpublicerat

4 juli 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo
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Kf § 110

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att göra följande ändringar i dagordningen:
1. Valärende, ny ersättare till kommunstyrelsens personalutskott, läggs till
dagordningen.
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Kf § 111

KS 2019/0222

620

Svar på erbjudande om sommarlovskort från Region
Kronoberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka ja till Region Kronobergs trafiknämnds
erbjudande om sommarlovskort för ungdomar födda år 2001-2006.
Eftersom Ljungby kommun bara kan returnera ett begränsat antal kort beställs
endast 300 kort, vilket kan utökas om behovet finns.
Sommarlovskorten finansieras med resultatbalanserade medel om maximalt
475 000 kronor.
Ungdomar som vill nyttja sommarlovskorten måste aktivt ansöka om ett kort via
e-tjänst.
Sammanfattning av ärendet
Trafiknämnden i Region Kronoberg har erbjudit kommunerna i länet att köpa in
sommarlovskort till ungdomar för sommaren 2019.
Sommaren 2018 genomfördes en satsning med gratis sommarlovskort till
ungdomar med bidrag från staten (7,3 mkr). Satsningen innebar ökade
möjligheter för ungdomarna att ta sig till sommarjobb och fritidsaktiveter. Enligt
länstrafikens beräkningar ökade ungdomarnas resande med 94 procent under
2018 jämfört med 2017.
I år utgår inte statligt stöd som förra året. Efter önskemål från Alvesta kommun
har länstrafiken däremot tagit fram ett erbjudande till kommunerna om att köpa
sommarlovskort till ungdomar boende i kommunen. På detta sätt skulle
satsningen även kunna ske i år men med kommunerna som finansiärer.
Erbjudandet gäller ungdomar som är folkbokförda i den egna kommunen och
födda 2001 – 2006. Det är upp till kommunen att distribuera korten till
ungdomarna. Sommarlovskortet gäller resor inom Kronobergs län med
Öresundståg och Krösatåg samt i busstrafiken under perioden 17 juni – 17
augusti. Kortet gäller inte för resor med färdtjänst, vilket innebär att ungdomar
som inte kan använda sig av den allmänna kollektivtrafiken utan av färdtjänsten
ställs utanför.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

7(44)

Kommunstyrelsen

Korten kostar 250 kronor exklusive moms per kort. En beräkning har gjorts på
kostnaden för kort till alla i målgruppen och totalkostnaden uppskattas då till
475 000 kronor.
Det finns inga medel avsatta för inköp av sommarlovskort. Om beslut tas att ta
del av erbjudandet behöver medel tas från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter alternativt från kommunstyrelsens resultatbalanserade
medel.
Kommunledningsförvaltningen anser att införandet av gratis sommarlovskort är
positivt men att kostnaden för detta inte ska belasta Ljungby kommun. Detta då
det är Region Kronoberg som är ansvarig för den allmänna kollektivtrafiken i
länet. Vidare skulle ett antagande av erbjudandet om sommarlovskort medföra
en ökning av kommunens kostnader i ett besvärligt ekonomiskt läge.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är därför att kommunstyrelsen
tackar nej till erbjudandet.
Skulle kommunstyrelsen inte besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och istället tacka ja
erbjudandet från Region Kronoberg förordas att kort beställs och skickas ut till
samtliga i målgruppen. Detta då ett förfarande med utkvittering av kort skulle
vara alltför administrativt komplicerat och innebära risker för att alla som skulle
vilja ha kort inte får ut det.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 maj 2019 att:
1. Kommunstyrelsen tackar ja till trafiknämndens erbjudande om
sommarlovskort under förutsättning att Ljungby kommun kan returnera
oanvända sommarlovskort till Region Kronoberg utan att Ljungby kommun
debiteras för korten. Sommarlovskorten finansieras genom
Kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter eller genom
resultatbalanserade medel.
2 Ungdomar som vill nyttja sommarlovskorten betalar 50 kronor i avgift. När
denna avgift betalats så bedöms kortet som nyttjat och kan inte längre
returneras till Region Kronoberg.
Beslutsunderlag
Trafiknämnden beslut, § 41/2019
Erbjudande från Region Kronoberg, 2019-04-26
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
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Kommunstyrelsen beslutar att tacka ja till Region Kronobergs trafiknämnds
erbjudande om sommarlovskort för ungdomar födda år 2001-2006.
Eftersom Ljungby kommun bara kan returnera ett begränsat antal kort beställs
endast 300 kort, vilket kan utökas om behovet finns.
Sommarlovskorten finansieras med resultatbalanserade medel om maximalt
475 000 kronor.
Ungdomar som vill nyttja sommarlovskorten måste aktivt ansöka om ett kort via
e-tjänst.
Kerstin Wiréhn (V) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans förslag och finner
att de gör så.
Skickas till
Region Kronoberg, trafiknämnden
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Kf § 112

Ks2019/0212

436

Höjning av taxor inom räddningstjänsten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om höjning av
taxorna inom räddningstjänsten att från och med den 1 juli 2019 vara:
1. Taxa för återställning av automatiska brandlarm, som visar sig vara utlösta av annan anledning än brand - 5 830 kr.
2. Taxa för återställning av fellarm från brandlarmanläggning - 2 500 kr.
3. Taxa för nyanslutning till automatisk brandlarmanläggning - 2 000 kr.
4. Taxa för årlig service av automatisk brandlarmanläggning – 1500 kr.
5. Taxa för brandtillsyn:
a. Grundbelopp - 1 925 kr.
b. Timdebitering per påbörjad halvtimme - 1 480 kr.
Jäv

Marcus Walldén (M) deltar inte i ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten har gått igenom samtliga taxor under början av år 2019
och föreslår att flera av taxorna höjs från och med den 1 juli 2019. Taxorna
har jämförts med taxor inom räddningstjänster i andra kommuner i länet.
Senast taxorna höjdes var år 2016.
1. Taxa för återställning av automatiska brandlarm, som visar sig vara utlösta av annan anledning än brand, föreslås höjas från 5 000 kronor till
5830 kr.
2. Taxa för återställning av fellarm från brandlarmanläggning föreslås
höjas från 2300 kr till 2 500 kr.
Taxa för nyanslutning till automatisk brandlarmanläggning föreslås höjas
från 1 800 kr till 2 000 kr.
3. Taxa för årlig service av automatisk brandlarmanläggning föreslås
höjas från 1 200 kr till 1 500 kr.
4. Taxa för brandtillsyn: grundbeloppet föreslås höjas från 1 850 kr till
1 925 kr. Timdebitering per påbörjad halvtimme föreslås höjas från
1 450 kr till 1 480 kr.
Tekniska nämnden föreslår den 23 april 2019 att kommunfullmäktige beslutar
att höja taxorna enligt förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -02-05
Tekniska nämndens förslag till beslut 2019-04-23
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Kf § 113

Ks2019/0194

406

Ny taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt
strålskyddslagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för
Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen enligt miljö- och
byggnämndens förslag daterat 2019-04-04.
Taxan börjar gälla den 1 juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa, antagen av
kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 88 med efterföljande
revideringar, att gälla.
Sammanfattning av ärendet
En ny strålskyddslag (2018:396) började gälla den l juni 2018. Den nya
lagen ersätter den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Lagen syftar till att
skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning.
Miljö- och byggnämnden föreslår den 24 april 2019 att kommunfullmäktige
antar ny taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen. Taxan börjar
gälla från den 1 juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa antagen av
kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 88 med efterföljande
revideringar att gälla.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen anser att förslag till taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen, daterad den 4 april 2019, ska antas av
kommunfullmäktige för att få kostnadstäckning för prövning och tillsyn.
Motivering
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kapitlet 5 §
kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse: " Kommuner och
landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För
tjänster och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter
endast tas ut om det följer av lag eller annan förrättning".
Avgift för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen finns i 8 kapitlet 14
§ strålskyddsförordningen (2018:50 6). En kommun får meddela föreskrifter
om avgifter för den tillsyn som den kommunal nämnden utövar.
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2019-04-24 § 63
Förslag till taxa daterad 2019-04-04
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Kf § 114

Ks2019/0195

406

Ny taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen om
tobak och liknande produkter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ny taxa för Ljungby
kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, enligt miljö- och
byggnämndens förslag daterat 2019-04-04.
Taxan föreslås börja gälla den 1 juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa för
tillsyn enligt tobakslagen antagen av kommunfullmäktige den 29 september
2014 § 85 samt taxa för tillsyn enligt lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 98 att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018: 2088)
om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehål1are (2017:425). Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker
och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter
samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för
Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Taxan
börjar gälla från den 1 juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa för tillsyn enligt
tobakslagen antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 85 samt
taxa för tillsyn enligt lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare antagen av
kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 98 att gälla.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Miljö- och byggförvaltningen anser att förslag till taxa för tillsyn enligt lagen
om tobak och liknande produkter, daterad den 4 april 20 l9, ska antas av
kommunfullmäktige för att få kostnadstäckning för prövning och tillsyn i
samband med att den nya lag n träder i kraft den 1 juli 2019.
Motivering
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kapitlet 5
kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse: " Kommuner och
landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För
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tjänster och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter
endast tas ut om det följer av lag eller annan förrättning".
Enligt lagen (20 1 8:2088) om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut
en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kapitlet 1 §
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2019-04-24 § 62
Förslag till taxa daterat 2019-04-04
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Kf § 115

KS 2019/0199

012

Fastställande av verksamhetsplan för
investeringsprocessen om verksamhetsfastigheter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan för
investeringsprocess om verksamhetsfastigheter.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har haft en investeringsprocess sedan 2011, där
investeringarna ska beslutas i olika steg, från idéfas till projektavslut. Det har
funnits behov av att ha en politiskt beslutad investeringsprocess för att få mer
tyngd i dokumentet och för att få en bättre förankring. Det har även funnits
behov av att förenkla och förtydliga delar i processen.
Kommunledningsförvaltningen har därför utarbetat ett förslag till
verksamhetsplan för investeringsprocessen om verksamhetsfastigheter.
Det är ett omfattande arbete att hantera en investering från behovsanalys fram
till projektavslut och därför gäller processen enbart för investeringar som
beräknas överstiga 5 miljoner kr. Tanken med att investeringarna genomgår en
lång process är att de ska vara ordentligt förankrade och genomarbetade så att
det blir mindre budgetavvikelser och färre tilläggsarbeten i genomförandefasen.
Ett tecken på att nuvarande process inte har fungerat som det har varit tänkt är
att det har varit många tilläggsanslag för investeringar, för tillägg som
egentligen borde ha hanterats tidigare i investeringsprocessen. Tilläggsanslagen
innebär fördyringar av projekt, vilka borde ha varit med tidigare i
beslutsprocessen.
Arbetsgruppen som har arbetat med förslaget till verksamhetsplan har haft som
mål att förenkla och förtydliga delarna i processen. Nuvarande idéfas byter
namn till behovsanalys, för att tydligare spegla arbetet som ska göras i den
fasen.
Ett problem med nuvarande process är att verksamhetsnämnderna inte alltid har
haft kompetensen att utreda och ta fram sina investeringsbehov genom de olika
faserna. Därför kommer fastighetsavdelningen att ta ett större ansvar för
förstudie och programfas i det nya förslaget till verksamhetsplan.
En annan förändring jämfört med nuvarande process är att utgifterna i
programfasen ska bokföras som investering istället för som tidigare drift. I
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budgeten för 2019 och framåt finns medel under kommunstyrelsen för utgifter i
programfasen.
Den föreslagna verksamhetsplanen gäller enbart verksamhetsfastigheter, alltså
fastigheter som används inom kommunens verksamheter, exempelvis skolor och
äldreboenden. En egen investeringsprocess kommer att tas fram för gata-, parkoch VA-investeringar.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att förslaget på
verksamhetsplan för investeringsprocessen om verksamhetsfastigheter fastställs.
Tekniska nämnden yttrade sig i ärendet den 23 april 2019, § 46. Miljö- och
byggförvaltningen yttrade sig i ärendet den 14 mars 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 maj 2019 att kommunstyrelsen
beslutar fastställa Verksamhetsplan för investeringsprocess om
verksamhetsfastigheter.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Förslag till verksamhetsplan för investeringsprocessen för
verksamhetsfastigheter 2019-05-13
Yttrande från tekniska nämnden § 46/2019
Yttrande från miljö- och byggförvaltningen 2019-03-14
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C), Marcus Walldén (M) och Conny Simonsson (S) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och
tekniska nämnden.
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Kf § 116

KS 2019/0150

040

Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som Ljungbybostäder AB,
Ljungby Energi AB, och Ljungby Holding AB har bedrivit under 2018 har varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning av om de kommunala
bolagen har uppfyllt verksamhetsmål och ekonomiska krav genom bolagens
rapportering i årsredovisningarna för 2018.
Ljungbybostäder AB har i sin årsredovisning redovisat hur man har uppfyllt
verksamhetsmål och ekonomiska krav. Verksamhetsmålen gäller följande
frågor:
•

Ljungbybostäder ska bygga minst 100 nya boenden inom en
fyraårsperiod,
• att motverka segregation,
• verka för en god tillgänglighet och en
• verka för en bra miljö
• ha en positiv hållning vad gäller medinflytande för hyresgäster
• medverka i brottsförebyggande åtgärder
Det ekonomiska kravet i ägardirektivet är att soliditeten ska vara minst 20
procent. Den faktiska soliditeten låg på 23,5 % i bokslut 2018, vilket var en
ökning med 1,8 procentenheter. Den årliga avkastningen ska uppgå till minst 5
% av bolagets justerade egna kapital, utfallet låg på 5,7%.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att både verksamhetsmål och
ekonomiska krav för Ljungbybostäder AB är uppfyllda.
Verksamhetsmålen för Ljungby Energi är följande:
• 95% av fastigheterna inom Ljungby kommun ska ha erbjudits bredband
senast 2020-12-31
• Man ska arbeta för nöjda kunder, hög tillgänglighet, uthålligt låga priser,
god lönsamhet, miljövänliga energilösningar och lokal förankring.
Det ekonomiska kravet är minst 40% soliditet och avkastningskrav på 12% av
bolagets justerade egna kapital. Båda delar uppfylls med god marginal.
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att både verksamhetsmål och
ekonomiska krav för Ljungby Energi AB är uppfyllda.
Målet för Ljungby Utveckling AB var att de lokaler som finns i bolaget ska
förvaltas på affärsmässiga grunder. Det ekonomiska kravet var att soliditeten
skulle vara minst 5 % med ett långsiktigt mål på 15 %. Målet är uppnått
eftersom soliditeten ligger på 13 %. Kommunledningsförvaltningen bedömer att
både mål och ekonomiska krav för Ljungby Utveckling AB är uppfyllda.
Målet för Ljungby Holding AB är att verka för att alla bolag i
kommunkoncernen samarbetar i syfte att gagna kommunnyttan, minska
kostnader och effektivisera verksamheten. Det ekonomiska kravet är att
soliditeten i Ljungby Holding AB, såväl i moderbolaget som i koncernen som
helhet, ska uppgå till minst 10 procent, med ett långsiktigt mål att nå 20 procent.
Det ekonomiska kravet uppnås. Soliditeten i moderbolaget låg på 20 % och i
koncernbolaget på 18 %. Kommunledningsförvaltningen bedömer att både mål
och ekonomiska krav för Ljungby Holding AB är uppfyllda.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen
bedömer att den verksamhet som Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB,
Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB har bedrivit under 2018 har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-05-13
Årsredovisning 2018 Ljungbybostäder AB
Årsredovisning 2018 Ljungby Energi AB
Årsredovisning 2018 Ljungby Utveckling AB
Årsredovisning 2018 Ljungby Holding AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21
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Kf § 117

KS 2019/0140

012

Instruktion till ombud vid extrastämmor för de kommunala
bolagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt
till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan,
att företräda samtliga aktier vid 2019 års extrastämmor i Ljungby Holding AB
med dotter- och dotterbolag.
Kommunfullmäktige föreslås även besluta att instruera stämmoombudet att, i
samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid extrastämmorna fatta
beslut om att:
-

Ljungby Energi AB ska ge koncernbidrag till Ljungby Holding AB
på totalt 22 558 353 kronor.
Ljungbybostäder AB ska ge koncernbidrag till Ljungby Holding AB
på totalt 1 437 000 kronor.
Ljungby Holding AB ska ge utdelning till Ljungby kommun på
11 400 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
I tidigare ärende om instruktion till ombudet fanns instruktioner angående
bolagens årsredovisningar och verksamhet 2018, dock saknades instruktion om
koncernbidrag och utdelning.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att Kommunfullmäktige
beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp
Stångaberg 1, 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2019 års
extrastämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag. I
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut ingår även att
Kommunfullmäktige beslutar att instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag
inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid extrastämmorna fatta beslut om att:
- Ljungby Energi AB ska ge koncernbidrag till Ljungby Holding AB
på totalt 22 558 353 kronor.
- Ljungbybostäder AB ska ge koncernbidrag till Ljungby Holding AB
på totalt 1 437 000 kronor.
- Ljungby Holding AB ska ge utdelning till Ljungby kommun på
11 400 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, § 58/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21
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Kf § 118

Ks2019/0219

250

Avtal med Trafikverket om ansvars- och ekonomisk
fördelning för GCM-väg och VA-ledningar mellan Ljungby
och Mjälen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet,
instämplat hos Ljungby kommunstyrelse 2019-05-03, mellan Ljungby kommun
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 (vatten- och avloppsledningar) mellan Ljungby och Mjälen.
Avtalet anger också de grundläggande principerna för byggnation och framtida
ansvar för drift och underhåll.
Reservationer
Roland Johansson (ALT), Tommy Göransson (MP), Krister Salomonsson (SD)
och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen skriver att det upprättade avtalet med Trafikverket syftar
till att reglera ansvar och ekonomisk fördelning mellan parterna vid planering
och projektering av GCM-vägen och VA-ledningarna mellan Ljungby och
Mjälen. Det ska också ange de grundläggande principerna för byggnation och
framtida ansvar för drift och underhåll. Ett separat avtal avses upprättas innan
upphandling av entreprenör sker då bättre underlag för kostnadsberäkningen
föreligger.
En grundläggande tanke för projektet är att samordna byggnation av de
kommunala vatten-och avloppsledningarna med en utbyggnad av GCM-vägen
på sträckan, för bästa ekonomi och samhällsnytta. Ledningarna säkerställs med
ledningsrätt och för GCM-vägen upprättas vägplan. I avtalet har också tagits in
en utredning om en eventuell vägförbättring vid Värmsjö mosse på grund av de
där förekommande översvämningarna över väg 555.
I korthet innebär kostnadsfördelningen att kommunen ska betala konsultkostnaderna för projekteringen av såväl GCM-vägen som VA-ledningarna vari
upprättandet av vägplan och förfrågningsunderlag för totalentreprenaden ingår.
Trafikverket bekostar utredningen av förhållandena vid Värmsjö mosse. Vid
byggnationen fördelas kostnaderna lika mellan parterna avseende GCM-vägen
medan kommunen bekostar VA-ledningarnas byggnation i sin helhet. För
anläggningarnas framtida drift och underhåll överenskommes att Trafikverket
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blir väghållare för GCM-vägen och sköter och bekostar därmed GCM-vägens
framtida drift och underhåll samt eventuell förnyelse. Initialt kommer vägen inte
att vinterväghållas. Kommunen kommer att vara ägare av ledningsnätet.
Kommunen kommer därmed att sköta och bekosta framtida drift och underhåll
därav jämte eventuell förnyelse.
Avtalet är villkorat av Ljungby kommunstyrelses godkännande.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 9 april 2019 att kommunstyrelsen
godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan kommunen och
Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutade 14 maj 2019 att återremittera ärendet till tekniska
nämnden för undersökning av kostnadsfördelning mellan Ljungby kommun och
Trafikverket samt för utredning av avtalets juridiska konsekvenser.
Under tekniska nämndens sammanträde den 28 maj 2019 redogörs för avtalets
samtliga paragrafer inklusive fördelning av uppskattade kostnader mellan
Trafikverket och Ljungby kommun. Även yttrande från jurist redovisas.
Tekniska nämnden föreslår den 28 maj 2019 att kommunstyrelsen godkänner
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 (vatten- och avloppsledningar) mellan Ljungby och Mjälen.
Avtalet anger också de grundläggande principerna för byggnation och framtida
ansvar för drift och underhåll.
Frågan om finansiering hänskjuts till kommande budgetberedning.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut § 62-63/2019
Mejlkonversation med advokat 2019-05-27
Kommunstyrelsens beslut om återremiss § 102/2019
Tekniska nämndens förslag § 48/2019
Yrkanden
Conny Simonsson (S), Lars-Ove Johansson (M), Marcus Walldén (M), Susanna
Tingbratt (KD), Ann-Charlotte Wiesel (M), Jan Sahlin (M) och Anneli Ahlqvist
(C) yrkar bifall till avtalet.
Roland Johansson (ALT), Jan Lorentzson (SD), Krister Salomonsson (SD) och
Tommy Göransson (MP) yrkar avslag på avtalet.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet med
Trafikverket enligt Conny Simonssons (S) med flera yrkande eller att avslå, det
vill säga att inte godkänna, avtalet enligt Roland Johanssons (ALT) med flera
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet
med Trafikverket.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att godkänna avtalet och
Nej-röst för att inte godkänna avtalet.
Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 4 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att
rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att godkänna avtalet med
Trafikverket.
Omröstningsresultat

FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI
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

Skickas till
Trafikverket
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870

Antagande av kulturmiljöprogram för Ljungby kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till nytt
kulturmiljöprogram för Ljungby kommun.
Därmed upphör tidigare framtagna kulturmiljöprogram för hela kommunen
1991 respektive för Ljungby centrum 2002, att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 17 augusti 2017 i uppdrag åt miljö- och
byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett
kommunomfattande kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter
tidigare framtagna kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för
Ljungby centrum 2002.
Kulturmiljöprogrammet ska fungera som underlag för beslut som påverkar
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, främst kopplade till detaljoch översiktsplaner samt vid bygglovsprövning. Kulturmiljöprogrammet ska
kunna användas för att förbättra kunskapen och informationen om kommunens
kulturmiljöer och hur dess värden kan bevaras, vårdas och utvecklas. För att
kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett styrande dokument för
samhällsplaneringen hanteras det som en fördjupning av översiktsplanen.
Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrade och behöver uppdateras så att det
tas ett helhetsgrepp på kulturmiljöer i hela kommunen, olika typer av
bebyggelsemiljöer och ett större fokus på helhetsmiljöer. Modernare bebyggelse
från 50-talet och framåt saknas. Vidare är gällande kulturmiljöunderlag
bristfälligt på riktlinjer för hur värdefull bebyggelse kan skyddas och utvecklas.
Möjligheten att redovisa kulturmiljöunderlagen digitalt efterfrågas också.
Länsstyrelsen beslutade den 12 mars 2018 att bevilja bidrag om sammanlagt
300 000 kr till framtagandet av kulturmiljöprogram för Ljungby kommun. Som
villkor till beslutet ställer länsstyrelsen att kulturmiljöprogrammet ska antas
officiellt.
KMV Forum AB vann upphandlingen för projektledande antikvarie till
framtagandet av programmet och har tillsammans med kommunen tagit fram
samrådsförslaget till kulturmiljöprogrammet.
36 områden ingår i Ljungby kommuns förslag till kulturmiljöprogram. Varje
område beskrivs på två siduppslag med en kort historisk bakgrund, varför
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området är viktigt att bevara, vilka karaktärsdrag och kvalitéer som utmärker
miljön, riktlinjer för framtida utveckling samt relevant lagskydd. Åtta av
områdena innehåller sådana värden att de även utgör riksintressen. Grovt sett
kan kulturmiljöerna anses spegla fyra teman av vilka var och ett bidrar till
kommunens kulturmiljöprofil; odlingslandskapet och bebyggelsen,
fornlämningarna, kommunikationerna samt industrierna och tätorterna.
Eftersom Ljungby kommuns immateriella kulturvärden utgör en viktig del i
kommunens identitet omfattar kulturmiljöprogrammet även en utvald sägen från
några av de kulturmiljöer som är upptagna i kulturmiljöprogrammet.
I projektuppdraget anges att det färdiga kulturmiljöprogrammet ska
kommuniceras och spridas. En rutin för hur kommunens kulturmiljöarbete kan
få tydligare styrning och samordning ska också tas fram, för både löpande och
långsiktigt arbete. I projektet ingår även att ta fram en åtgärdsinriktad
handlingsplan och undersöka behovet av en långsiktig strategi för
kulturmiljöarbetet. Efter att kulturmiljöprogrammet är antaget är det viktigt att
arbetet fortsätter enligt projektuppdraget. Objekt som enligt
kulturmiljöprogrammet kan vara aktuella för eventuellt lagskydd bör hanteras i
handlingsplan. Ansvaret för att det fortsatta arbetet efter
kulturmiljöprogrammets antagande prioriteras och genomförs ligger på
kommunstyrelsen.
Dialog kring kulturmiljöprogrammet har genomförts i samband med
översiktsplanens dialogturné våren 2018, då det samlades in förslag från
kommuninvånarna på kulturmiljöer som man ansåg att kulturmiljöprogrammet
skulle behandla. Samråd för kulturmiljöprogrammet skedde 11 december – 11
januari 2019. Samrådet inleddes kvällstid med ett informationsmöte på
Tingshuset den 11 december. Ljungby kommun beviljades bidrag från Region
Kronoberg för att kunna anlita Sagobygden till att moderera under kvällen samt
inspirera publiken med olika sägner om de utpekade områdena i
kulturmiljöprogrammet. Efter samrådet framkom att några remissinstanser inte
fått ta del av programmet och därför har ett extra samråd ägt rum fram till den
26 april 2019. Kulturmiljöprogrammet har reviderats inför antagande utifrån
inkomna synpunkter. I samrådsredogörelsen beskrivs synpunkterna mer
detaljerat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 maj 2019 att
kommunfullmäktige antar förslaget på kulturmiljöprogram för Ljungby
kommun.
Miljö- och byggförvaltningen yttrade sig i ärendet den 13 februari 2019, § 18
och kultur- och fritidsnämnden yttrade sig i ärendet den 27 februari 2019, § 22.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande, § 22/2019
Miljö- och byggförvaltningens yttrande, § 18/2019
Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-05-08
Samrådsredogörelse
Förslag på kulturmiljöprogram
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21
Yrkanden
Marcus Walldén (M) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till förslaget till
kulturmiljöprogram.
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Kf § 120

Utdelning av medel ur Dahlinfonden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut medel ur Dahlin-fonden enligt följande:

Förening
Berga församling
Berga
hembygdsförening
Berga PRO

Berga
skytteförening
Berga ungdomsskytteförening

Berga väntjänst

Bergabygdens
folkdansare
Dörarps IF

Feringe flygklubb

Guddarps IF

Hörda Byförening

Justerandes sign

Musikvecka 34 2019. Konserter varje kväll! En
behjärtansvärd insamling bestäms för ett ändamål.
Uppträdande, underhållning, kostnader för sommarjobbande ungdomar, underhåll av byggnader samt
digitalisering av vårt arkiv.
Motionsaktiviteter såsom boule, bowling och utomhusaktiviteter. Utflykter, studiebesök och studier.
Föredrag och musikunderhållning vid sammankomster samt omkostnader för sånggruppen och
hyra av lokal för medlemsmöten.
Takbyte och målning av skyttepaviljongen.

50 000 kr

Beslut om
utdelning
30 000 kr

60 000 kr

35 000 kr

40 000 kr

15 000 kr

75 750 kr

20 000 kr

2019 vill vi satsa på att bibehålla dom yngre genom
att köpa juniorvapen samt att kunna fortsätta med
att vi inte tar betalt för ammunition och övrig
utrustning. Alla ska kunna/ha råd att vara delaktiga i
föreningen.
Utflykter, bingospel, våffelcafé, utevistelse på
sommaren, besök för pratstunder, musikunderhållning kaffe med hembakat, medhjälp vid
marknad på Åbrinken besök för pratstunder.
Hyror, bensinpengar till uppvisningar, mat vid
midsommar, godispåsar till Knutsdans, Svenska
Folkdansringen. Uppmuntran till spelmän.
Rusta upp tennisbanan med ett nytt gruslager och
nya linjer. Avslutning på träningssäsongen för
ungdomarna. Föreningslokalen "Tallåsen behöver
nytt golv, markis och ett utegolv. Språkcafé och
målarträffar i klubbstugan.
För 2 år sedan infördes nya EU‐regler för skyltning
till flygplatser utan reguljär flygtrafik och då
plockade Trafikverket ned alla skyltar till Feringe
Flygplats. Efter sommaren 2018 med brandflyg,
märktes vikten av att ha ordentlig skyltning.
Nytt golv i klubbstugan, renovering domarrum,
digitala lås, ombyggnad för inbrottssäkring,
stängsel, bollfångarnät, fiber, bord/stolar till
klubbstugan, diskmaskin, grill.
Skyltar till Hörda bys fägata räknas som en av
Sveriges absolut längsta. Utrustning och anpassning
av lokalerna med bl.a. hörslinga och ljudutrustning.
Fira 150 års-jubileét av Laga skifte med olika

142 000 kr

35 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

20 000 kr

15 000 kr

119 000 kr

35 000 kr

58 000 kr

25 000 kr

349 000 kr

80 000 kr

46 000 kr

20 000 kr

Aktivitet

Ansökt
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IOGT-NTO:s
juniorer
IOGT-NTO
Logen 4669 Fram

Kaffestugans
Vänner

Kvänarp Södergårds vägförening
Lagans AIK

Lagans
Fritidsgrupp

Lagans golfklubb

Lagans
innebandyklubb

Lagans
missionskyrka
Lagans
Rödakorskrets

Lagans
samhällsförening

Justerandes sign

arrangemang, föreläsningar, guidningar och
aktiviteter.
Få fler medlemmar och förhoppningsvis att de
skjuter upp sin alkoholdebut, Informera om våra
grundsatser nykterhet, demokrati, solidaritet.
Öppna arrangemang t.ex. våffelcafé, utomhusuppträdande sommartid. Underhåll/renovering av
lokalen, installation av hörslinga, färg, luftvärmepump till källaren.
Fortsätta med att renovera taket som läcker och
utgör en risk att vistas i huset. Ta bort teglet och
plåttaket och lägga ett nytt tidstypiskt tak. Även
professionell hjälp av en firma. Övrigt underhåll
som el, vatten, försäkring och skatt.
Bidrag till grus för vägnätet och parkeringsplats vid
badplats.
Bild‐ och ljudanläggning för att kunna hålla
utbildningar. Skapa en samlingsplats utomhus.
Arrangera familjeaktiviteter som Fotbollens dag och
Tomtesmyg. Bussresa för alla klubbens ungdomar.
Ungdomsmatchställ samt diverse idrottsmateriel.
Aktiviteter för ungdomar i Lagan ex.vis.
övernattningar, paintball/gocart lasergame, ridning,
bio, sommarresor m.m. Resor, mat, logi, material
och personalkostnader. I framtiden vill vi erbjuda
aktiviteter året runt och önskar därför pengarna till
att köpa in material, t.ex. kanoter, flytvästar m.m.
Utveckla träningsmöjligheterna kring klubbhuset
under säsong samt möjlighet att träna och spela golf
under vinterperioden. Investera i golfbilar.
Arrangera Golfens dag. Prova på golf, utrustning att
låna ut. Utveckla junioraktiviteterna genom att köpa
in träningshjälpmedel. Erbjuda juniorerna träningsläger på hemmaplan och annan ort. Vinteraktiviteter
på golfbanan, skidspår, motionsspår, golfskidskytte.
Utveckla vårt miljöarbete genom att skaffa laddstolpar för el/hybridbilar. Solceller!
Handledning och ledarskap för medlemmar med
funktionshinder, resekostnader ungdomsmatcher
bortaplan, resor och matcharrangemang för
medlemmar med funktionshinder, resekostnader
matcher bortaplan juniorlag och utvecklingslag,
inköp material för matcharrangemang div. 1,
förbrukningsmaterial ungdomslag, matchkläder
ungdomslag kostnader för att uppfylla Svenska
innebandyförbundets krav på matcharrangemang.
Anordna föreläsningar med kvalité och kunna bjuda
in skola och företag. Anordna sång och musikkvällar. Ny belysning för estraden.
Kolonivistelse för skolbarn på västkusten, barnolycksfallskurser, HLR‐utbildning, uppvaktning av
äldre, samkväm för seniorer, Åbrinken förtäring och
underhållning, detta även vid årsmöte, uppmuntran
till frivilliga på Kupan.
Arrangemang som, Årets Laganbo, Byakmpen,
våffelcafe´ för nyanlända och Lagan-bor. Publikevenemang, drift, underhåll och fiberinstallation,
tilläggsisolering av bjälklagret i Stationshuset.

36 000 kr

-

50 000 kr

20 000 kr

312 000 kr

30 000 kr

10 000 kr

-

179 200 kr

80 000 kr

120 000 kr

60 000 kr

795 000 kr

80 000 kr

194 000 kr

140 000 kr

125 000 kr

20 000 kr

55 000 kr

100 000 kr

45 000 kr

30 000 kr
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Lagans tennisklubb

Pingstförsamlingen
Bergadalskyrkan
Puls i Lagan

Slussen i Lagan
Sommarhemmet i
Lagan

SPF Seniorerna
Berga
Torlarps
Byförening

Vittaryd-Dörarps
församlingar
Vittaryd-Dörarps
hembygdsförening

Vittaryds
föräldraförening

Vittaryds scoutkår

Vittaryds sockenråd

Össlövs
bystugeförening
Justerandes sign

Inköp av bevattningsutrustning för att för färbättra
kvalitén på banorna. Pengar till vår tennisskola som
arrangeras två veckor under sommarlovet. Firandet
av föreningens 60 årsdag.
Tältmöten i Kvänarp under 4 veckohelger i augusti.
8 café-möten i vår kyrka. Musiker och sångare. till
framträdanden. Fjärrvärmeinstallation i kyrkan.
Utrustning för att kunna tillgodose behoven för
träning, men även på grund av naturligt slitage. Nya
mattor, gummiband, vikter samt utrustning till
yoga-klasser. Reservdelar och service till Kangoo
Jump skor. Utbildning och fortbildning av ledare.
Träningsresa för medlemmar.
Fortsätta att laga vårt läckande tak på fastigheten
vid Ringvägen 1 i Lagan.
Sommararrangemang med artister med ett varierat
sång‐ och musikprogram bokade till lördagskvällar
maj‐augusti. Byta ut slitna bord i serveringslokalen
samt utemöbler och växter. Infarten till Sundets
entré behöver göras om med bl.a. ny plattläggning
för att underlätta för rörelsehindrade.
Underhållning och föreläsare på medlemsmöten.
Lokalhyra, utbildning, medlemsvård, föreningsutbyte.
Eftersom vi är en växande by i antal vill man ge
barnen förutsättningar att kunna gå till skolan på
ett säkert sätt. Ordna busshållplatser med busskurer
och belysning på två platser i byn där barn väntar på
skolskjuts.
Arvode för medverkande och andra omkostnader
för musikevenemang i Vittaryds och Dörarps kyrkor
under sommarkvällar.
Nytt möblemang och ett nytt tegeltak på Alebostugan. Arrangemang: Valborgsmässofirande med
servering och fyrverkerier. Vidösternsimmet som
fortsätter att växa. Återställande av campingområdet efter vildsvinsskador för att kunna fortsätta
med lägerverksamhet.
Aktiviteter för barnen, föräldrarna och personalen.
En familjedag för förskolans och skolans familjer
med diverse aktiviteter och underhållning.
Friluftsaktivitet som, en vinterdag i Myrebobacken.
Odlingsmöjligheter för förskolan. Aktiviteter eller
material som barnen kan tillgodose sig under eller
utanför skoltid, ex. teater‐ och sagobesök till
förskolan.
Scouternas idé är att göra barn ”redo för livet”
genom utmaningar & äventyr. Inköp av kanotsläp
för att lättare kunna transportera kanoterna till &
från åar/sjöar där vi önskar paddla. Fortsätta bygget
av vindskydd. Bidrag till lägerverksamhet.
Marknadsföring loppisrally, ombyggnation av
Vikingavallen till ett allaktivitetshus samt att
handikappanpassa byggnaden, anläggning av
Ljungby kommuns första RC bana, återskapa
elljusslingan som "Gudrun" förstörde.
Kultur‐ och studieresa till Östra Vätter-branterna
och Huskvarna musem. Montera ljudabsorbenter för
att förbättra inomhusmiljön samt minska ljudnivå

85 000 kr

20 000 kr

140 000 kr

20 000 kr

75 000 kr

35 000 kr

300 000 kr

100 000 kr

185 000 kr

50 000 kr

43 000 kr

15 000 kr

27 000 kr

20 000 kr

40 000 kr

20 000 kr

300 000 kr

50 000 kr

53 000 kr

20 000 kr

75 000 kr

20 000 kr

540 000 kr

30 000 kr

35 000 kr

15 000 kr
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och elförbrukning, ny ytter- och altandörr samt
fortsätta renoveringen av toaletten.
TOTALT

4 858 950 kr

1 255 000 kr

Jäv
Lars-Ove Johansson (C) och Roland Johansson (ALT) deltar inte i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året.
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig
till kommunstyrelsen om inkomna ansökningar.
För 2019 finns 1 472 100 kronor att utdela ur fondens avkastning, varav
minst 1 175 250 kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 4 858 950
kronor. Medlen ska enligt principer som fastställts av kommunfullmäktige
fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska
område enligt följande:
1/7 av medlen, cirka 210 300 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan. 1/7 av
medlen, cirka 210 300 kronor, utdelas till kulturändamål. 5/7 av medlen,
cirka 1 051 500 kronor, utdelas till sociala ändamål.
Presidierna i kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden lämnar ett
gemensamt förslag för fördelning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut § 43/2019
Socialnämndens förslag till beslut § 33/2019
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-27
Yrkanden
Marcus Walldén (M) yrkar bifall till socialnämndens och kultur- och
fritidsnämndens förslag till beslut.
Skickas till
Samtliga som har ansökt om medel

Justerandes sign
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Kf § 121

KS 2019/0152

041

Budget 2020 med plan för 2021–2024
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om budget 2020
med plan för 2021-2024 enligt alliansens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Alliansen, Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna har lämnat varsitt
förslag till budget. Förslagen presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott
den 21 maj 2019.
Alliansens förslag till budget har förhandlats med de fackliga organisationerna
den 3 juni 2019.
Beslutsunderlag
Alliansens förslag till budget
Socialdemokraternas förslag till budget
Sverigedemokraternas förslag till budget
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag § 94/2019
Minnesanteckningar från Centrala Samverkansgruppen 2019-06-03
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M), Lars-Ove Johansson (C) och Susanna Tingbratt (KD)
yrkar bifall till alliansens förslag till budget.
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.
Jan Lorentxson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget.
Kerstin Wiréhn (V) lämnar följande budgetförslag, utifrån alliansens budget:
Besparingar:
1. En rektorstjänst -700 tkr
2. Politiska arvoden – 1 300 tkr
3. EU-fonden – 400 tkr
Satsningar:
4.
5.
6.
7.
Justerandes sign

Återbruket + 550 tkr
Fritidsbanken + 300 tkr
Integrationssamordnare + 600 tkr
Fairtrade + 160 tkr
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8. Förskollärare + 2,5 mkr
9. Gratis bad för pensionärer + 300 tkr
10. Gratis bad för alla på Kronoskogsbadet + 135 tkr
11. Kulturskolan + 600 tkr
12. Lokal 16 + 500 tkr
13. Bibliotek i Ryssby + 233 tkr
14. Socialnämnd + 15 mkr
15. Ledningsförnyelse + 10 mkr
16. Ta bort budget för överföringsledningen (12 mkr år 2020, 46
mkr år 2021, 49 mkr år 2022, 10 mkr år 2023 och 10 mkr år
2024).
Tommy Göransson (MP) yrkar följande:
1. Stryk kostnader för projektering GC-väg och VA Hovdinge Tannåker –
1 000 000 kr per år.
2. Investeringsbudget + 10 mkr per år ledningsförnyelse 5 x 10 mkr=50
mkr (som Vänsterpartiets yrkande nr 15)
3. VA-plan nya verksamhetsområden stryk 2019-2024 127 000 000 kr (som
Vänsterpartiets yrkande nr 16).
Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar om budget 2020 med
plan för 2021-2024 enligt alliansens förslag, Socialdemokraternas
förslag eller Sverigedemokraternas förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Alliansen förslag är huvudförslag.
För att ta fram ett motförslag ställs Socialdemokraternas förslag mot
Sverigedemokraternas förslag.
Omröstningsordningen är
Ja-röst för Socialdemokraternas förslag och
Nej-röst för Sverigedemokraternas förslag.
Omröstningen resulterar i 4 ja-röster och 3 nej-röster. 8 ledamöter avstår
från att rösta. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att ställa
Socialdemokraternas förslag som motförslag till huvudförslaget.

FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI
Justerandes sign

JA

NEJ

AVSTÅR
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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
Margaretha Andersson S
Kerstin Wiréhn V
Jan Lorentzson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT

X
X
X
X
X
X
X

Därefter ställs alliansens förslag mot Socialdemokraternas förslag med följande
omröstningsordning:
Ja-röst för alliansens förslag och
Nej-röst för Socialdemokraternas förslag.
Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 5 nej-röster. Tre ledamöter avstår från
att rösta. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att besluta om budget enligt alliansens förslag.

FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI
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
Margaretha Andersson S
Kerstin Wiréhn V
Justerandes sign

JA
X
X
X
X
X
X
X

NEJ

X
X
X
X
X

AVSTÅR
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Jan Lorentzson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT

-

Därefter ställer ordföranden Vänsterpartiets yrkanden som inte har fallit under
beslutsordning 1 mot alliansens förslag:
2. Rektorstjänst - Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
alliansens förslag.
3. EU-medel – Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
alliansens förslag.
4. Fritidsbanken – Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
alliansens förslag.
Votering begärs och omröstning genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för alliansen och
Nej-röst för Vänsterpartiets yrkande.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 5 nej-röster. Två ledamöter
avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt
alliansens förslag.

FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI
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
Margaretha Andersson S
Kerstin Wiréhn V
Jan Lorentzson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT
X

Justerandes sign

JA
x
X
X
X
X
X
X

NEJ

X
X
X
X
X
-

AVSTÅR
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5. Lokal 16 – Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
alliansens förslag.
6. Bibliotek i Ryssby – Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt alliansens förslag.
7. 15 mkr till socialnämnden, villkorat skattehöjning i november –
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens
förslag.
8. Investeringar VA ledningsförnyelse ökning + 10 = 16 mkr - Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.
9. Överföringsledningen – Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt alliansens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för alliansens förslag och
Nej-röst för Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag.
Omröstningen resulterar i 10 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt alliansens förslag.

FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI
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
Margaretha Andersson S
Kerstin Wiréhn V
Jan Lorentzson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT

JA
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NEJ

AVSTÅR

X

X
X
X
X
X

Miljöpartiets yrkanden nr 2 och 3 föll i beslutsordning och 8 och 9.
10. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Miljöpartiets
yrkande nr 1 om gång och cykelväg och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt alliansens förslag.
Justerandes sign
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Kf § 122

Ks2018/0097

822

Svar på motion om utredning av Ringbadet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion år 2018 att kommunen ska utreda
kostnaderna för att renovera och utveckla Ringbadet i Lagan.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande att tekniska
förvaltningen under hösten 2017 beställde en statusinventering av Ringbadet och
tillhörande byggnader. Utredningen skulle innehålla en kostnadsbedömning över
akuta åtgärder, åtgärder inom 3 år, åtgärder inom 5 år och åtgärder inom 10 år.
Pehrsco AB har gjort inventeringen och den redovisades av fastighetsförvaltaren
på presidiemötet 2018-05-14 med kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljöoch byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
År 2018 har det totalt investerats 888 000 kr för renovering av anläggningen och
inköp av bottensug till bassängerna. För 2019 meddelar fastighetsavdelningen
att fastigheten kommer att målas om, vissa fönsterbyten kommer att göras och
plaskdammen ska målas för en summa på totalt 380 000 kr.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 24 april 2019 att kommunfullmäktige
beslutar att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens förslag § 44/2019
Motionen

Justerandes sign
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Kf § 123

KS 2019/0220

041

Årsredovisning för kommunalförbundet Sydarkivera för år
2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad
årsredovisning för kommunalförbundet Sydarkivera för år 2018.
Jäv
Magnus Gunnarsson (M) och Paul Kowalski (S) deltar inte i ärendet på grund av
jäv.
Sammanfattning av ärendet
I kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning framgår att
kommunalförbundets årsresultat blev 2,7 miljoner kronor. Årsredovisningen
blev den 5 april 2019 § 12, fastställd av förbundsfullmäktige.
Kommunalförbundets revisorer har bedömt att årsredovisningen i allt väsentligt
är rättvisande. Revisorerna har därför tillstyrkt att årsredovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 maj 2019 att
kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2018.
Beslutsunderlag
Förbundsfullmäktiges beslut, § 19/2019
Årsredovisning 2018, 2019-02-26
Revisionsberättelse 2018, 2019-03-22
Revisionsrapport, 2019-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21

Justerandes sign
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Kf § 124

KS 2019/0220

041

Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Sydarkiveras
förbundsstyrelse för år 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Sydarkiveras förbundsstyrelse för år 2018.
Jäv
Magnus Gunnarsson (M) och Paul Kowalski (S) deltar inte i ärendet på grund av
jäv.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i kommunalförbundet Sydarkivera har tillstyrkt att
förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 maj 2019 att
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Sydarkiveras förbundsstyrelse för
år 2018.

Beslutsunderlag
Förbundsfullmäktiges beslut, § 19/2019
Årsredovisning 2018, 2019-02-26
Revisionsberättelse 2018, 2019-03-22
Revisionsrapport, 2019-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21

Justerandes sign
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Kf § 125

Ks2019/0211

024

Tolkning av arvodesreglementet om reseersättning för
cykel
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer att enligt nu gällande arvodesreglemente har
förtroendevalda inte möjlighet att få ersättning för resor med cykel eller elcykel.
Jäv
Tommy Göransson (MP) deltar inte i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
En förtroendevald har lämnat in yrkande om att få reseersättning till och från
sammanträde för resor med cykel/elcykel.
Kommunledningsförvaltningen skriver att i kommunallagen (4 kap. 16 §)
regleras kommunfullmäktiges möjlighet att besluta att förtroendevalda ska få
reseersättning för kostnader som föranleds av uppdraget. Bestämmelser om
förtroendevaldas möjlighet att få ersättning för resor med cykel/elcykel finns i
arvodesreglementet som kommunfullmäktige senast reviderat den 17 december
2018, § 164. Enligt arvodesreglementet (§ 13) ska tolkningar av
arvodesreglementet beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska då ta
ställning till yrkanden från förtroendevalda utifrån arvodesreglementet. I
arvodesreglementet anges följande (§ 12) ”Förtroendevald har rätt till ersättning
för resekostnad och traktamente enligt samma regler som gäller för kommunens
arbetstagare.”
Kommunens arbetstagares möjlighet att få ersättning för resor regleras i
kollektivavtalet BIA. Enligt BIA har kommunens arbetstagare inte rätt att få
ersättning för resor med cykel/elcykel. Det finns inte heller något annat avtal
som reglerar att kommunens arbetstagare har rätt till resor med cykel/elcykel.
Eftersom kommunens arbetstagare inte har rätt till ersättning för resor med
cykel/elcykel så har inte heller förtroendevalda i Ljungby kommun rätt till
ersättning för resor med cykel/elcykel. Kommunledningsförvaltningen föreslår
att kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att
tolkningen av arvodesreglementet är att förtroendevalda inte har rätt till
ersättning för resor med cykel/elcykel utifrån det nu gällande
arvodesreglementet.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 14 maj 2019 att
kommunstyrelsen fastställer att enligt nu gällande arvodesreglemente har
förtroendevalda inte möjlighet att få ersättning för resor med cykel eller elcykel.
Beslutsunderlag
Yrkande från förtroendevald om ersättning för resor med cykel, 2019-04-24
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-07
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut § 26/2019
Skickas till
Berörd förtroendevald

Justerandes sign
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Kf § 126

KS 2019/0023

020

Svar på motion om arbetsgivarens rutiner då medarbetare
blir förtalade på sociala medier
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion yrkar Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) att Ljungby
kommun inför en policy och en rutin för chefer att polisanmäla de händelser på
sociala medier som innefattar förtal och hot riktat mot enskilda anställda i
Ljungby kommun.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning utifrån yrkandet i
motionen. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att enskild
arbetstagare är målsägare och är den som bör göra polisanmälan. Den enskilda
arbetstagaren gör en polisanmälan för förtal och det är ingen skillnad mellan
sociala medier eller andra forum. Arbetsgivaren har möjlighet att ge stöd i
enlighet med arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 14 maj 2019 att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Motionen
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut § 27/2019
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Henrik Petersson (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen enligt
Anne Karlssons (S) yrkande eller att avslå motionen enligt Henrik Peterssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign
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Kf § 127

KS 2018/0338

020

Svar på motion om att införa friskvårdstimme
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) har skrivit en motion om hälsoläget
i Ljungby kommuns verksamhet. I motionen föreslås att friskvårdstimme ska
införas i hela kommunen. Vidare föreslås att arbetsgivaren ska möjliggöra för
alla anställda att utnyttja friskvårdstimmen.
Ljungby kommun hade fram till 2012 en friskvårdshalvtimme.
Friskvårdshalvtimmen togs bort då den inte kunde utnyttjas av alla. Dessa
förutsättningar har inte ändrats. Orättvisan i erbjudandet var den avgörande
faktorn för beslutet om att ta bort friskvårdshalvtimmen.
Då det redan är svårt med bemanning och att få tiden att räcka till skulle det
krävas resursförstärkning i organisationen för att samtliga i personalen ska
kunna utnyttja friskvårdstimmen. De ekonomiska förutsättningarna finns inte
idag.
När friskvårdshalvtimmen fanns, fanns även ett aktivitetsbidrag på 500 kronor
per anställd och år. När friskvårdshalvtimmen togs bort ökades bidraget till 1000
kronor (mot utlägg av det dubbla). Detta har sedan utökats ytterligare med ett
erbjudande på med 1000 kronor i massagesbidrag.
Kommunledningsförvaltningen tror att aktivitets- och massagebidrag
tillsammans med andra aktiva åtgärden så som riktade insatser är bra verktyg för
att uppnå hälsosamma medarbetare. Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut är därför att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 14 maj 2019 att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Motionen
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-25
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut § 28/2019
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Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Ann-Charlotte Wiesel (M) och Anneli Ahlqvist (C) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen enligt
Anne Karlssons (S) yrkande eller att avslå motionen enligt Ann-Charlotte
Wiesels (M) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå motionen.
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Kf § 128

Ks2019/0218

102

Valärende, ny ersättare i personalutskottet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jenny Anderberg (C) till ny ersättare i
kommunstyrelsens personalutskott.
Sammanfattning av ärendet
Maryana Frisk Holst (C) avsäger sig i maj 2019 samtliga uppdrag i Ljungby
kommun. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen den 27 maj 2019.
Två av uppdragen som Frisk Holst (C) avsade sig är de som ersättare i
kommunstyrelsen samt dess personalutskott. Kommunfullmäktige utser den 27
maj Jenny Anderberg (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) föreslår att kommunstyrelsen utser Jenny Anderberg
(C) till ny ersättare i personalutskottet.
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Kf § 129

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Presentation av näringslivsavdelningen.
2. Presentation av kansliavdelningen.
3. Redovisning av kommunalt aktivitetsansvar, samordning av
extratjänster, samt projektet Ungsam.
4. Redovisning av åtgärder för att minska sjukskrivningar inom Ljungby
kommun.
5. Kommunstyrelsen rapporterar.
6. Rapportering från rådens dagordningar.
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Kf § 130

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Justerandes sign

-

Regeringsuppdrag kartläggning vattensituationen

-

Årsredovisning Energikontor Sydost

-

Årsbokslut för Idé och KunskapsCentrum Kronoberg

-

Sammanträdesprotokoll för Sunnerbo Samordningsförbund

-

Aktuella nyheter gällande omvärldsanalysens fokusområden

