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KS § 175

Fastställande av dagordning
Beslut
Ärende ”9. Antagande av nytt arvodesreglemente” utgår från dagordningen.
I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i
den utskickade kallelsen.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ta bort ärende
”9. Antagande av nytt arvodesreglemente” från dagordningen. I övrigt fastställs
dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade
kallelsen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
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KS § 176

KS2019/0379

406

Höjning av avgift i taxa gällande arbete med detaljplaner
samt tillsyn enligt plan och bygglagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Fastställer timavgiften till 1 048 kronor för handläggningskostnad för
arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och bygglagen.
Timavgiften ska gälla från och med den 1 januari 2020.
2. Beslutar att miljö- och byggnämnden för varje kalenderår får
indexuppräkna fasta avgifter och timavgifter som framgår i taxa för
planavtal samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Indexuppräkning sker
utifrån den procentsats för innevarande år som föreskrivs enligt
Prisindex för kommunal verksamhet. Utgångspunkten för
indexuppräkningen är oktober månad under kommunfullmäktiges
beslutsår.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden föreslår den 2 oktober 2019 att kommunfullmäktige
höjer timavgiften för handläggningskostnad för arbete med detaljplaner samt
tillsyn enligt plan- och bygglagen. Den gällande timavgiften är 700 kronor och
det nya förslaget är att timavgiften ska vara 1 048 kronor.
För att finansiera plan- och byggavdelningens myndighetsutövande
arbetsuppgifter har kommunfullmäktige tidigare antagit taxa för
handläggningskostnad för arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och
bygglagen. Timavgiften för handläggningskostnad för arbete med detaljplaner
samt tillsyn enligt plan- och bygglagen beräknas genom verktyg från SKL och
baseras på aktuella personalkostnader och faktisk handläggningstid. Miljö- och
byggförvaltningen har genomfört en kontrollräkning som visar att gällande taxa
inte stämmer överens med kostnaderna kopplade till administration, ledning och
politik. Med detta i bakgrund så föreslår miljö- och byggnämnden att
timavgiften för handläggning av arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt planoch bygglagen höjs till 1 048 kronor från tidigare 700 kronor. Miljö- och
byggnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att taxan indexeras
och att miljö- och byggnämnden där genom får i uppdrag att genomföra
återkommande revideringar i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet.
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-02 § 142
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-09
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 177

KS2019/0380

406

Höjning av avgift i taxa för prövning, tillsyn och kontroll
enligt miljöbalken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. fastställer timavgiften 1 159 kronor vid tillämpning inom miljö- och
byggnämndens verksamhetsområden för prövning, tillsyn och kontroll av
miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter,
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl) samt
sprängämnesprekusorer. Timavgiften gäller från och med den 1 januari 2020.
2. beslutar att miljö- och byggnämnden för varje kalenderår får indexuppräkna
fasta avgifter och timavgifter som framgår i taxa för prövning, tillsyn och
kontroll enligt miljöbalken. Indexuppräkning sker utifrån den procentsats för
innevarande år som föreskrivs enligt Prisindex för kommunal verksamhet.
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad under
kommunfullmäktiges beslutsår.
Sammanfattning av ärendet
För att finansiera miljöavdelningens myndighetsutövande arbetsuppgifter har
kommunfullmäktige tidigare antagit taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt
miljöbalken. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att
timavgiften skulle vara 822 kronor vid tillämpning inom miljö- och
byggnämndens verksamhetsområden för prövning, tillsyn och kontroll enligt
miljöbalken. Nu föreslår miljö- och byggnämnden att denna timavgift höjs.
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört en kontrollräkning som visar att
timavgiften avseende prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken inte tar
hänsyn till kostnader kopplat till administration, ledning och politik. För att
korrigera detta så föreslår miljö- och byggnämnden att kommunfullmäktige
fastställer timavgiften till 1159 kronor vilket skulle innebära en höjning med 337
kronor. Miljö- och byggnämnden föreslår även att miljö -och byggnämnden får i
uppdrag att för varje år höja de i taxan angivna avgifterna i enlighet med
Prisindex för kommunal verksamhet.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-02 § 141
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-09
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
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KS § 178

KS2019/0381

406

Höjning av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 0,5 som N-faktor i
plan- och bygglovstaxan från och med den 1 januari 2020 för planärenden.
Sammanfattning av ärendet
N-faktorn i plan- och bygglovstaxan ändrades senast den 14 december 2018. Då
beslutade kommunfullmäktige att ändra N-faktorn från 0.2 till 0.3. Nu föreslår
miljö- och byggnämnden att N-faktorn i plan- och bygglovstaxan höjs till 0.5.
Den föreslagna höjningen av N-faktorn är en del av de höjningar som går att
göra i förhållande till planavdelningens intäkter. I miljö- och byggnämndens
beslut beskrivs hur höjningens betydelse för intäkterna inte går att förutse
eftersom intäkterna från N-faktorn också beror på antalet bygglov som hanteras
under ett år. Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram exempel på vilka
konsekvenser en ökning av N-faktorn kan ge för bygglovsansökande. En
höjning av N-faktorn till 0,5 medför att kostnaden för bygglov och planavgift
vid byggnation av en ny villa på 200 kvadratmeter ökar från 43 548 kronor till
54 708 kronor. För en ny industribyggnad på 10 000 kvadratmeter skulle denna
kostnad öka från 607 647 kronor till 916 293 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-02 § 143
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen,2019-09-10
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
avslår miljö- och byggnämndens förslag till beslut.
Conny Simonsson (S), Anne Karlsson (S) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzsons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
miljö- och byggnämndens förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med miljö- och byggnämndens förslag till beslut och att rösta NEJ för beslut i
enlighet med Jan Lorentzsons yrkande.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Anneli Ahlqvist C
Rut Björkström KD
Anne Karlsson S
Paul Kowalski S
Emma Johansson Gauffin S
Conny Simonsson S
Kerstin Wiréhn V
Jan Lorentzson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT

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

NEJ

AVSTÅR

x
x
x

Voteringen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag till
beslut.
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KS § 179

KS2019/0412

406

Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till taxa för
offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 om höjning av
handläggningsavgiften i taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen. Timavgift sattes då till 1 050 kronor för handläggning per
timme och 874 kronor för extra offentlig kontroll per timme. Miljö- och
byggnämnden föreslår nu att kommunfullmäktige antar en ny taxa där
handläggningsavgiften höjs.
Från och med den 14 december 2019 ska EU:s nya kontrollförordning börja
tillämpas. Den nya kontrollförordningen reglerar den europeiska
livsmedelskontrollen och hur kontrollen ska finansieras. Den nya
kontrollförordningen ändrar därför hur medlemsstaterna får ta ut avgifter av
livsmedelsföretagare för att finansiera kontrollen. Sverige kommer behöva
anpassa sin lagstiftning efter de nya bestämmelserna, däribland förordning om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, vilken
utgör grunden för kommunens taxa för kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftning.
Enligt livsmedelslagstiftningen ska handläggning av ärenden generellt
finansieras via avgift, antingen genom timavgift, eller via årlig avgift som
räknas fram av antal tillsynstimmar och gällande timavgift. Miljö- och
byggförvaltningen har genomfört en kontrollräkning som visar att gällande taxa
för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen inte tar hänsyn
till kostnader kopplade till administration, ledning och politik. Miljö- och
byggnämnden har därför tagit fram ett nytt förslag till taxa som
kommunfullmäktige föreslås anta. I det nya förslaget till taxa så är
handläggningskostnaden 1 270 kronor per timme vilket är en föreslagen ökning
på 220 kronor. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar
det nya förslaget till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen.
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-30 § 165
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-31
Förslag till taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, 2019-10-31
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 180

KS2019/0368

050

Antagande av Policy för uppföljning av privata utförare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för
uppföljning av privata utförare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program för
kommunala angelägenheter som utfört av privata aktörer.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy för
uppföljning av privata utförare. I förslaget poängteras det ansvar som
nämnderna och kommunstyrelsen har över genomförandet av kommunal
verksamhet och att detta ansvar även gäller om verksamheten bedrivs genom
privata utförare. I förslaget poängteras att kommunen ska kontrollera och följa
upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtal
tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa
grundkrav vilar på antagandet om att kommunen även är ansvarig för
verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 oktober 2019 att det framlagda
förslaget till policy för uppföljning av privata utförare antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 152
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-29
Förslag till Policy för uppföljning av privata utförare
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 181

KS2019/0090

012

Antagande av visionsstyrning som ny målstyrningsmodell
för Ljungby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. antar den reviderade modellen för målstyrning från och med 1 januari
2020.
2. antar de tre visionsmålen; ”bästa kommun att växa i”, livslångt lärande
för alla” samt ”vi skapar ett rikt liv”.
3. ger kommunstyrelsen i uppdrag att under året arbeta fram en rutin för det
löpande arbetet inom hela kommunkoncernen för att underlätta
implementering av modellen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till ny
målstyrningsmodell. Kommunledningsförvaltningens förslag skiljer på
visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen utgår från visionen
som tolkas genom tre visionsmål. Dessa beskrivs av de Globala målen som i sin
tur definieras genom nyckeltal. Verksamhetsstyrning sköts av respektive nämnd
och förvaltning där expertisen inom varje sakområde finns.
Den 27 augusti 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka
kommunledningsförvaltningens förslag för yttrande till samtliga av kommunens
nämnder och helägda bolag. Kommunens nämnder och helägda bolag har nu
yttrat sig i ärendet. I tjänsteskrivelsen från den 29 oktober 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att inkomna yttranden tagits i hänseende och att
förvaltningen utifrån yttrandena utfört vissa korrigeringar i förslaget till ny
målstyrningsmodell. Förslag till ny målstyrningsmodell lämnar nu för antagande
av kommunfullmäktige.
Den 29 oktober 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att den reviderade
modellen för målstyrning antas från och med den första januari 2020 och att de
tre visionsmålen; ”bästa kommun att växa i”, ”livslångt lärande för alla” samt
”vi skapar ett rikt liv” antas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att
kommunstyrelsen får i uppdrag att under året arbeta fram en rutin för det
löpande arbetet inom hela kommunkoncernen för att på så sätt underlätta
implementeringen av målstyrningsmodellen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 151
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-29
Bilaga 1 Visionsstyrning – Beskrivning av målstyrningsmodellen
Bilaga 2 Strukturbild – Visionsstyrning
Yttrande från socialnämnden, 2019-10-02
Yttrande från tekniska nämnden, 2019-10-09
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, 2019-10-03
Yttrande från miljö- och byggnämnden, 2019-10-07
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, 2019-10-02
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 182

KS2019/0356

046

Bokslut stiftelser 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att:
1. kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga
samförvaltade stiftelser år 2018.
2. kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till kommunstyrelsen för
verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade
stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2018. De stiftelser
som ingår i ärendet är stiftelsen Social samfond för äldreomsorgen, stiftelsen
Social samfond för allmänna hjälpändamål, stiftelsen Social samfond för
allmänna hjälpändamål, stiftelsen C E Dahlins biblioteks- och kulturfond och
stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond. Under år 2018 tillkom även
stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond. Denna stiftelse har förlängt
räkenskapsår till 31 december 2019 och redovisas därför först nästa år.
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den
samförvaltade depån för Ljungby kommuns samförvaltning.
I tjänsteskrivelsen från den 11 oktober 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att förvaltningen av fonderna bedöms som
förenlig med god redovisningssed. Med vetskap om detta så föreslår
kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 att kommunstyrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och att årsredovisningarna
godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 149
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-11
2018 Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel
Sammanställning av räkenskaperna 2018 Stiftelsen Social samfond för
äldreomsorg
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

KS § 183

KS2019/0358

007

Yttrande rörande revisorernas granskning av
budgetprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till
revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har på revisorernas uppdrag utfört en granskning av budgetprocessen.
Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.
Revisorernas bedömning är att det finns en strategi för att klara en ekonomi i
balans. Överskottsmålet på två procent har fått tyngre fokus, vilket har
underlättats av att en tjänstemannaberedning har tagit fram förslag till
effektiviseringsmöjligheter till politiken. Revisionen rekommenderar att
budgetprocessen fortsätter utvecklas. Revisionen slår även vakt om
överskottsmålet på två procent och att det behövs en konkret plan för hur och
när målet ska vara uppfyllt.
Kommunledningsförvaltningen har skrivit ett yttrande i anledning av
revisionens granskning. I yttrandet från den 17 oktober framgår att
kommunledningsförvaltningen delar revisionens slutsatser om att
budgetprocessen även i fortsättningen bör utvecklas.
Kommunledningsförvaltningen delar även revisionens slutsats om
överskottsmålet på två procent och att det behöver tas fram konkreta planer på
hur målet ska uppfyllas.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår den 29 oktober 2019 att
kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande och att kommunstyrelsen
överlämnar yttrandet till revisorerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 146
Yttrande från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-17
Revisorernas granskningsrapport om budgetprocessen, 2019-09-26
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunrevisionen

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

KS § 184

KS2019/0414

280

Yttrande rörande förslag till nytt internhyressystem
Beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande och överlämnar yttrandet till
tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ett internhyressystem anpassat till lokalbeståndet som det såg ut
för ett 20-tal år sedan. I takt med att åren går krävs allt större underhålls- och
renoveringsinsatser för att undvika kapitalförstöring. Tekniska förvaltningen har
därav tagit fram ett förslag till nytt internhyressystem och en del av förslaget är
att komponentavskrivning införs. Komponentavskrivning innebär att en
byggnad delas upp i olika delar med varierande ekonomisk och teknisk
livslängd. Poängen med detta är att visa fastigheternas verkliga status vilket
förverkligas genom varierande avskrivningstider för olika komponenter. På
uppdrag av förvaltningschefsgruppen har tekniska förvaltningens förslag till nytt
internhyressystem remitterats till samtliga av kommunens nämnder.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande i ärendet. I yttrandet
från den 18 oktober 2019 beskriver kommunledningsförvaltningen att införandet
av komponentavskrivning för fastigheter kommer medföra att
avskrivningskostnaderna kommer bli lägre. Kommunledningsförvaltningen
ställer sig frågan om vilka förvaltningar som ska få ta vinsten av de lägre
kostnaderna och ser tre alternativ för hur vinsterna ska fördelas. Ett alternativ är
att hyran ligger kvar på oförändrad nivå, vilket innebär att tekniska
förvaltningen kan använda de minskade avskrivningskostnaderna till att öka
kostnaden för drift och underhåll i motsvarande mån. Det andra alternativet är
att hyran sänks i motsvarande mån för de interna hyresgästerna. I det nuvarande,
gamla internhyressystemet följer internhyran avskrivningskostnaden. Det vill
säga om avskrivningskostnaden sänks för en fastighet så minskar internhyran
lika mycket. Samtidigt så har förvaltningarna ofta kompenserats för ökade
avskrivningskostnader genom undantag från resultatbalansering vid större
negativa förändringar. Det tredje alternativet är att vinsten av minskade
avskrivningskostnader inte tillfaller någon förvaltning utan att det används för
att förstärka kommunens resultat. Den minskade kostnaden för avskrivningar är
ju inte relaterat till någon insats från varken tekniska förvaltningens sida eller
hyrande förvaltningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 oktober 2019 att
kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämnar
yttrandet till tekniska nämnden.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 148
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-18
Förslag till nytt internhyressystem, 2019-09-06
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

KS § 185

KS2019/0357

040

Fastställande av skattesats för år 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för
år 2020 ska vara 21.07 procent per skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast innan oktober månads
utgång föreslå skattesats för nästkommande år. Skattesatsen ska sedan fastställas
av kommunfullmäktige innan november månads utgång.
I kommunfullmäktiges beslut om kommunens budget för 2020 finns inget beslut
om att ändra den tidigare skattesatsen. I en tjänsteskrivelse från den 29
september 2019 föreslår därför kommunledningsförvaltningen att skattesatsen
kvarstår på 21.07 per skattekrona. Ett sådant beslut skulle innebära att
skattesatsen blir den samma som för år 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 oktober 2019 att skattesatsen
för år 2020 ska vara 21.07 procent per skattekrona.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 147
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-26
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 186

KS2019/0359

041

Budget för kommunledningsförvaltningen år 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till budget
för kommunledningsförvaltningen år 2020.
Beloppet på 589 000 kronor som ligger utanför budgetramen finansieras genom
resultatbalanserade medel från år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för
kommunledningsförvaltningen 2020. I och med kommunfullmäktiges beslut den
17 juni om kommunövergripande budget för 2020 så togs tre tjänster bort inom
kommunledningsförvaltningen. Tjänsten som leansamordnare och
integrationssamordnare togs bort inom kommunledningsförvaltningen.
Tjänsterna internationell samordnare och landsbygdsutvecklare kom att läggas
ihop till en tjänst. Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut om
kommunövergripande budget så finns ingen finansiering av dessa tjänster i
förvaltningens förslag till budget för kommunledningsförvaltingen 2020. Till
besparingar i förslaget till budget för kommunledningsförvaltningen hör även
det avslutade medlemskapet i Tunga fordon, det avslutade avtalet med
handikapprörelsens idé och kunskapscentrum och minskningen av anslag för
personalutbildning, feriearbete och sponsring.
Kommunledningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse från den 21 oktober
2019 att förvaltningens mål behöver revideras. Eftersom kommunens
målstyrningsmodell är under revidering så har inte
kommunledningsförvaltningen tagit fram några nya förslag på mål.
Kommunledningsförvaltningen avser däremot att utarbeta förslag till nya mål
när den nya målstyrningsmodellen antagits. I tjänsteskrivelsen från den 21
oktober 2019 förklarar kommunledningsförvaltningen att budgetförslaget inte
ligger helt inom budgetramen. En del av förslaget är därför att belopp utanför
budgetramen finansieras genom resultatbalansering under år 2020.
Den 29 oktober 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget och att finansieringen av belopp
utanför budgetram sker genom resultatbalanserade medel från år 2019.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 145
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-21
Redogörelsetext om kommunledningsförvaltningens budget år 2020
Förslag till budget för kommunledningsförvaltningen 2020
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

KS § 187

KS2018/0275

738

Svar på motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85
år
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) lämnade den 24 augusti 2018 in en motion om att
avgiften på 350 kronor per månad som Ljungby kommun tar ut för hemsjukvård
ska slopas för alla från den dag de fyller 85 år.
Socialförvaltningen har skrivit en tjänsteskrivelse till ärendet. I tjänsteskrivelsen
förklaras att avgiften kring hemsjukvård är reglerad i lag och kopplad till ett
högkostnadsskydd där det även tas hänsyn till varje enskild persons
avgiftsutrymme. Avgiften kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet och om
avgiftsutrymmet blir ett minusbelopp så tar kommunen inte ut någon avgift. Om
kommunen skulle ta bort avgiften för personer som är 85 år eller äldre så skulle
socialförvaltningen få omkring 130 000 kronor mindre i inkomst per år.
Socialnämnden föreslår den 25 september 2019 att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut, 2019-09-25 § 77
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-02
Motion från Tryggve Svensson, 2018-08-24
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
socialnämndens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns och Jan Lorentzsons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med socialnämndens
förslag till beslut.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

KS § 188

KS2019/0324

101

Revidering av instruktion för kommundirektören
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna kompletteringar i instruktion för
kommundirektören.
Sammanfattning av ärendet
I en ny överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap framgår att kommunstyrelsen
bör ta ställning till vilken roll kommundirektören ska ha avseende
krisberedskapsarbete. Med anledning av denna överenskommelse har
kommunledningsförvaltningen kompletterat den nuvarande instruktionen för
kommundirektören. Det nya förslaget inkluderar delar om kommundirektörens
roll inom krisberedskapsarbete.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 8 oktober 2019 att
kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag på
kompletteringar i instruktion för kommundirektören.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2019-10-08 § 43
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-28
Förslag på instruktion för kommundirektören, 2019-09-28
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen
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140

Revidering av riktlinje för uthyrning av marknadsbodar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera prislistan i Riktlinje för uthyrning av
marknadsbodar i enlighet förvaltningens förslag. I riktlinjen skrivs även in att
UF-företag betalar avgift utifrån vad som enligt prislistan gäller för skolklasser.
Sammanfattning av ärendet
Den 27 augusti 2019 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
hyreskostnaderna för kommunens marknadsbodar. Marknadsbodarna har
framförallt varit placerade på och omkring Stora Torg i Ljungby centrum.
Kommunledningsförvaltningen har nu utrett hyreskostnaden. I tjänsteskrivelsen
från den 4 september 2019 skriver kommunledningsförvaltningen att den
gällande prislistan i riktlinje för uthyrning av marknadsbodar är svår att förstå
och efterleva. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett nytt
förslag till prislista som kan ersätta den prislista som i dagsläget gäller.
Den 29 oktober 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen reviderar prislistan i Riktlinje för uthyrning av marknadsbodar
i enlighet med förvaltningens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
även att det i riktlinjen skrivs in att UF-företag betalar avgift utifrån vad som
enligt prislistan gäller för skolklasser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 150
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-29
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-04
Riktlinje för marknadsbodar, 2019-02-12
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 190

KS2019/0370

140

Avveckling av den ekonomiska föreningen
Entreprenörsregionen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget
om att avveckla den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2003 om medlemskap i den
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. Sedan kommunen blev medlem i
föreningen så har teman, mötesformer och engagemanget i föreningen varierat.
Samarbetet har präglats av entreprenörskap och har varit inriktat på
utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyten.
Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 beslutades om nya
samarbetsformer och ett nytt samverkansavtal. Entreprenörsregionen kommer i
fortsättningen att vara ett nätverk för inspiration, kunskap- och erfarenhetsutbyte
som främjar medlemmarnas arbete för en god utveckling av näringslivet i
regionen. Förslaget som föreningsstämman enades om var att den ekonomiska
föreningen skulle avvecklas i förmån för denna nya nätverksform.
Den 29 oktober 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget om att avveckla den ekonomiska
föreningen Entreprenörsregionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 153
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-23
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS2019/0436

291

Tillsättande av utredning om samlokalisering av
kulturskola, fritidsgård grundskola
Beslut
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen utreda
möjligheterna för samlokalisering av kulturskola, fritidsgård och grundskola.
Sammanfattning av ärendet
Den 17 juni fattade kommunfullmäktige beslut om kommunens budget år 2020.
I budgeten beslutades att kommunen i samband med byggnation av ny skola för
årskurs 7–9 ska samlokalisera grundskola, kulturskola och fritidsgård.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag
att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen utreda möjligheterna för samlokalisering av kulturskola,
fritidsgård och grundskola.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

KS § 192

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Presentation av förslag till nytt internhyressystem
Tekniska förvaltningen informerar om förslag till nytt internhyressystem.
Kommunen har i dagsläget ett internhyressystem anpassat till
lokalbeståndet som det såg ut för ett 20-tal år sedan. Tekniska
förvaltningen har därför tagit fram ett nytt förslag till internhyressystem.
2. Budgetuppföljning efter september månad 2019
Kommunledningsförvaltningen informerar om de olika nämndernas
ekonomiska prognoser i förhållande till budget.
3. Information om samarbetet Regional Tillväxtmotor och samarbetets
betydelse för kommunens utveckling
Kommunledningsförvaltningen informerar om samarbetet Regional
Tillväxtmotor. Samarbetet inkluderar flera kommuner som tillsammans
arbetar för att uppnå tillväxt och utveckling inom flera olika områden.
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Kommunstyrelsen

KS § 193

Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Diskussion om utökandet av fängelseanstalter i Sverige
Ledamöterna diskuterar om möjligheterna för etablerandet av en
fängelseanstalt i kommunen.
2. Bekräftande av att socialchefen lämnar Ljungby kommun
Kommundirektören bekräftar för ledamöterna att socialchefen och
Ljungby kommun kommer gå skilda vägar.
3. Rapportering om företagsbesök
Ledamöterna rapporterar om flera företagsbesök. Kommunstyrelsens
ledamöter har bland annat besökt Ryssby kök, Ömangruppen, Lagan
plåtprodukter, RH-Dekor, Weland, Claessons transport, IP-modeller och
Lyckans lantgård.
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Kommunstyrelsen

KS § 194

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Beslut fattade av kommunledningsförvaltningen i september. Besluten är fattade
i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning fastställd av
kommunstyrelsen den 15 oktober 2019 § 158.
Delegat

Hänvisning

Beslutsdatum

Ärende

Magnus Johansson

2.3

2019-11-06

Uttag från
kapitalförvaltningen

Beslutsunderlag
Uttag från kapitalförvaltningen, 2019-11-06
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Kommunstyrelsen

KS § 195

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående meddelanden redovisades för kommunstyrelsen:
-

Gemensamma

nämnden

för

familjerättsliga

frågor,

sammanträdesprotokoll 2019-10-14

Justerandes sign

-

Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll 2019-09-02

-

Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll 2019-09-02

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut ang. lärarassistenter, 2019-09-25

