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Inför webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden
Svar på medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till medborgarförslaget och ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med förslag till hur det praktiskt ska genomföras och finansieras. Därefter kan
kommunstyrelsen föreslå att fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden
ska sändas via webbTV.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 5 mars 2013 föreslår en kommuninvånare
att Ljungby kommun bör införa webbsändningar från sina
fullmäktigesammanträden, eftersom det är något som många andra kommuner
gör i dagsläget. Medborgaren anser att webbsändningar av sammanträdena
skulle kunna bidra till ett större intresse och engagemang hos
kommuninvånarna. Detta skulle i sin tur kunna leda till bland annat återväxt och
rekrytering av ungdomar till samtliga politiska partier i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har samtalat med ett antal kommuner runtom i
landet och skriver den 8 oktober 2013 att kommunerna har en positiv bild av
webb-tv-sändningar av kommunfullmäktige. Medborgarnas möjlighet att kunna
engagera sig i frågor som rör dem ökar. Webbsändningarna från fullmäktige
publiceras på kommunens hemsida och finns tillgängliga för medborgarna
närhelst de kan och vill titta. Dessutom läggs beslutsunderlag och andra
dokument ut på webben i samband med webbsändningen så att medborgarna
lättare kan följa med i diskussionerna under sammanträdet. Medborgarna får
även ett ansikte på politikerna, vilket kan dels öka underhållsvärdet men också
tilliten till de förtroendevalda.
Fördelar med att sända kommunfullmäktige via webb-tv är att det underlättar för
medborgarna att kunna ta del av den politiska diskussionen, skriver
kommunledningsförvaltningen. En annan fördel är att det genom
webbsändningar moderniserar kommunpolitiken på ett sätt som möjligtvis kan
göra politiken mer attraktiv för de yngre medborgarna. Detta kan i sin tur leda
till större delaktighet av unga medborgare i den kommunala politiken och dess
olika partier. En nackdel med webbsändningar är att det ligger en hel del arbete
bakom, skriver kommunledningsförvaltningen.
Kommuner i ungefär samma storlek som Ljungby har cirka 20-60 tittare per
live-sändning och runt ett tusental som tittar på sändningen i efterhand.
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Webbsändningar kan antingen skötas av ett externt företag eller genom att
kommunen köper in utrustning och står för arbetet själva. Bra utrustning kostar
mellan 40 000 och 60 000 kr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 8 oktober 2013 att
kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utreda de praktiska möjligheterna för Ljungby kommun att sända fullmäktiges
sammanträden via webb-TV.
Beredning
Den 22 oktober 2013 beslutar arbetsutskottet att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig positiv till
medborgarförslaget och att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur det praktiskt ska
genomföras och finansieras. Därefter kan kommunstyrelsen föreslå att
fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska sändas via webbTV.
Roland Johansson (ALT), Pia Johansson (ALT), Kerstin Wiréhn (V), Kjell
Jormfeldt (MP), Gun Lindell (S), Jessica Lyckvall (M), Christer Henriksson
(KD) och Lars Solling (FP) yrkar bifall till förslaget.

Justerandes sign.
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Policy för medborgardialog
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse, daterad 18 oktober
2013, att Ljungby kommun under ett antal år har arbetat med medborgardialog på
olika nivåer. Bland annat har kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden
öppnats för allmänheten, protokoll och kallelser har publicerats på webbplatsen
sedan 2008, medborgarförslag infördes 2008 och frågestund för allmänheten
infördes i fullmäktige 2012.
Sedan 2011 deltar Ljungby kommun i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) nätverk för att utveckla medborgardialogen. Våren 2012 föreläste en
tjänsteman på SKL om medborgardialog på ett fullmäktigesammanträde. Den
efterföljande gruppdiskussionen visade att det fanns intresse bland fullmäktiges
ledamöter att införa strukturerad medborgardialog i Ljungby kommun.
Genom medborgardialog skapas tillfällen för de förtroendevalda att lyssna på
medborgarnas synpunkter. Dialogen ger ett bredare underlag för att kunna fatta
bra och hållbara beslut. Medborgarna får möjlighet att göra sin röst hörd och
insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med dialogen är att öka medborgarnas delaktighet och ge kunskap om de demokratiska processerna,
kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
Den 11 september 2012 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp
som består av en representant för varje parti i fullmäktige och ge dem i uppdrag
att ta fram förslag till principer för medborgardialog för beslut av
kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen för medborgardialog överlämnar nu ett förslag till policy för
medborgardialog. Genom att fastställa en policy har de förtroendevalda och
tjänstemännen en struktur att utgå från i arbetet med att genomföra dialoger.
Enligt ett förslag till handlingsplan för införandet av strukturerad
medborgardialog ska också en handbok tas fram som ett stöd i det arbetet. För
att öka kunskapen om innehållet och betydelsen av policyn kommer
förtroendevalda och tjänstemän att utbildas. Dessutom kommer
kommuninvånarna att informeras.
Arbetsgruppen för medborgardialog föreslår den 17 oktober 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att anta policyn för medborgardialog.
Justerandes sign.
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Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta policyn för medborgardialog.
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Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för införande av
e-förslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera § 33 i
arbetsordningen för kommunfullmäktige enligt kommunledningsförvaltningens
förslag, för införande av e-förslag.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse, daterad 18 oktober
2013, att arbetsgruppen för medborgardialog under sitt arbete med att ta fram en
policy för medborgardialog har uppmärksammat möjligheten att införa eförslag, som ytterligare en möjlighet för medborgare att lämna förslag om den
kommunala verksamheten.
E-förslag är ett komplement till de befintliga medborgarförslag som lämnas in i
pappersform, undertecknad av medborgaren. Medborgarförslagen kan endast
lämnas in av personer som är folkbokförda i Ljungby kommun och lämnas
direkt till kommunfullmäktige för behandling.
E-förslag kan lämnas av vem som helst, men kräver att förslagsställaren
registrerar ett konto och att 30 personer visar att de ställer sig bakom förslaget
genom att signera det. Om e-förslaget får 30 eller fler signaturer inom 90 dagar
tas förslaget till kommunfullmäktige och hanteras på samma sätt som
medborgarförslagen. Skillnaden är att e-förslagen bör ha mer tyngd, då fler
personer har ställt sig bakom förslaget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 18 oktober 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att revidera § 33 i arbetsordningen enligt
kommunledningsförvaltningens förslag, för införande av e-förslag.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att revidera § 33 i arbetsordningen för
kommunfullmäktige enligt kommunledningsförvaltningens förslag, för
införande av e-förslag.
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C), Kerstin Wiréhn (V), Kjell Jormfeldt (MP), Roland
Johansson (ALT), Conny Simonsson (S), Lars Solling (FP) och Alf Johansson
(KB) yrkar bifall till förslaget.
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Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden ska hållas i tingssalen på Storgatan under 2014.
Ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige har under 2013 och dessförinnan sammanträtt i
Strålforssalen på Garvaren i Ljungby.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 4 oktober 2013 att det finns
anledning att också beakta tingssalen i det före detta tingshuset på Storgatan
som ett alternativ till plats för fullmäktiges sammanträden. Salen hyrs redan av
Ljungby kommun och är fullt utrustad för sammanträden.
Beredning
Arbetsutskottet beslutar den 22 oktober 2013 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Kjell Jormfeldt (MP) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar
att fullmäktiges sammanträden ska hållas i tingssalen på Storgatan under 2014.
Roland Johansson (ALT), Kerstin Wiréhn (V), Lars Solling (FP) och Alf
Johansson (KB) yrkar att fullmäktiges sammanträden ska hållas i strålforssalen
på Garvaren under 2014.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige ska
sammanträda i tingssalen enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande, eller i
strålforssalen enligt Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige ska sammanträda
i tingssalen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
ja-röst för att sammanträda i tingssalen och nej-röst för att sammanträda i
strålforssalen. Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 4 nej-röster. 5 ledamöter
avstod från att rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att
fullmäktige ska sammanträda i tingssalen.
Justerandes sign.
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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att kungörelsen införs i
Smålänningen och Ljungby Lokaltidning.
Ärendet
Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges
sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är
kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som
annonsen ska införas i.
Under år 2013 har kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden varit
införda i tidningen Smålänningen och Ljungby Lokaltidning.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår att
fullmäktige beslutar att kungörelsen införs i Smålänningen och Ljungby
Lokaltidning.

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda
följande måndagar år 2014:
27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 16 juni, 25 augusti, 29 september,
27 oktober, 3 och 24 november samt 15 december.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat två förslag till sammanträdesdagar
för kommunfullmäktige år 2014.
Under 2013 har kommunfullmäktiges sammanträdesdatum infallit samma dag
som landstingsfullmäktiges sammanträden vid fyra av fem tillfällen. För att
undvika detta under 2014 lämnas följande två förslag:
Förslag 1 – Fullmäktige sammanträder i huvudsak sista måndagen i månaden:
27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 16 juni, 25 augusti, 29 september,
27 oktober, 3 och 24 november samt 15 december.
Förslag 2 - Fullmäktige sammanträder tredje tisdagen i månaden:
18 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 september,
21 oktober, 4 och 18 november samt 16 december.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att sammanträda på datum enligt förslag 1 (sista
måndagen i månaden) år 2014.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Conny Simonsson (S), Christer Henriksson (KD) och
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska sammanträda följande
tisdagar år 2014:
14 januari, 11 februari, 18 mars, 8 april, 13 maj, 3 juni, 12 augusti,
16 september, 14 oktober, 11 november och 2 december.
Arbetsutskottet ska sammanträda följande tisdagar år 2014:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 30
september, 28 oktober, 25 november och 16 december.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2014. Två förslag lämnas eftersom de är direkt beroende
av vilken dag kommunfullmäktige
Förslag 1 (mest lämpligt om kommunfullmäktige beslutar att sammanträda sista
måndagen i månaden)
Kommunstyrelsen föreslås sammanträda följande tisdagar:
14 januari, 11 februari, 18 mars, 8 april, 13 maj, 3 juni, 12 augusti,
16 september, 14 oktober, 11 november och 2 december.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås sammanträda följande tisdagar:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 30
september, 28 oktober, 25 november och 16 december
Förslag 2 - (mest lämpligt om kommunfullmäktige beslutar att sammanträda
tredje tisdagen i månaden:
Kommunstyrelsen föreslås sammanträda följande tisdagar:
14 januari (om det beslutas att fullmäktige inte ska sammanträda i januari,
annars bör Ks sammanträda den 7 januari – dagen efter trettondagen), 4 februari,
4 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november
och 2 december.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås sammanträda följande tisdagar:
21 januari, 18 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 23
september, 21 oktober, 18 november och 16 december.
Justerandes sign.
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Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ska sammanträda på datum enligt
förslag 1.

Justerandes sign.
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Samordna datum för kommunfullmäktiges sammanträden med
landstingsfullmäktiges sammanträden inför 2014
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
bifallen.
Ärendet
Tryggve Svensson (V) yrkar i en motion för Vänsterpartiet den 23 juni 2013 att
presidiet i Ljungby kommunfullmäktige kontaktar presidiet i landstinget för att
bättre samordna 2014 års sammanträdesdatum. Anledningen är att under 2013
har Ljungby kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige haft sammanträden
samma dag fyra gånger utav fem. Det gör det svårt för de ledamöter som sitter i
båda fullmäktigeförsamlingarna att delta i det politiska arbetet fullt ut.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med landstingsfullmäktiges
sekreterare för besked om de datum som landstingsfullmäktige ska sammanträda
under 2014. Det visade sig vara exakt samma datum som låg som förslag för
Ljungbys kommunfullmäktige, alla fem tillfällen.
Kommunledningsförvaltningen har efter samråd med kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens presidier tagit fram två förslag till datum för
kommunfullmäktiges sammanträden 2014 som inte skulle krocka med
landstingsfullmäktige.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att motionen är bifallen.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign.
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Valärende - Ny ersättare i tekniska utskottet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Magnus Gunnarsson (M) till ny ersättare i
tekniska utskottet.
Ärendet
Patrik Perslow (M) avsäger sig i skrivelse den 8 oktober 2013 sina uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i tekniska utskottet.
Kommunfullmäktige beslutar den 22 oktober 2013 att godkänna Patrik Perslows
(M) avsägelse och att utse Magnus Gunnarsson (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.

Justerandes sign.
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020

Arbetsmarknadsåtgärder
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att frågan hänskjuts
till den parlamentariska gruppen för att arbeta vidare med förslaget. Därmed
anses motionen besvarad.
Ärendet
Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) beskriver i en motion den 5
december 2012 att Södertälje kommun bedriver ett projekt för att minska
arbetslösheten. I korthet går det ut på att de kommunala bolagen och dess
underleverantörer tillsammans erbjuder praktikplatser till arbetslösa personer.
Det kan i vissa fall även innebära att personerna får en yrkesutbildning på
företagen.
Socialdemokraterna skriver i sin motion att denna arbetsmodell torde kunna
översättas till att utveckla en ”Ljungbymodell” och som kan bereda
arbetstillfällen och/eller sysselsättning i vår kommun. De yrkar att Ljungby
kommun och dess bolag undersöker möjligheterna till att inrätta en liknande
arbetsmodell likt den i Södertälje och om det finns möjligheter – att inrätta
densamma.
Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan och skriver den 7 oktober 2013
att sysselsättningsprojektet som åberopas i motionen riktar sig till ungdomar
mellan 18-24 år som varit arbetslösa i minst tre månader, är anmälda på
Arbetsförmedlingen och ingår i arbetsförmedlingens Jobbgaranti för ungdomar.
Ungdomar som uppfyller dessa krav och som visar intresse och motivation för
praktik och arbete, kan efter intervju erbjudas en månads praktik i Telge
Tillväxt. Efter lyckad praktik erbjuder Telge Tillväxt ungdomarna en anställning
på tre månader åt gången och maximalt under ett år. Därutöver kan ungdomarna
delta i kompetensutveckling och utbildningar som upphandlas av
Arbetsförmedlingen. Ett sista steg i arbetsmodellen är uthyrning av ungdomarna
till företag och organisationer när de anses redo för det.
Kommunledningsförvaltningen skriver att motsvarande arbetsmodell inte går att
överföra till en Ljungbymodell om inte verksamheten sker i bolagsform. Detta
främst vad gäller delen med bemanning som inte kan genomföras inom ramen
för kommunal verksamhet.
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Ljungby kommun tar redan emot arbetslösa för olika former av praktik, främst
efter anvisning från arbetsförmedlingen. De kommunala bolagen har samma
möjligheter.
I en annan motion föreslår socialdemokraterna att kommunen omgående inrättar
en arbetsmarknadssektion. Förslag finns att den frågan hänskjuts till den
parlamentariska gruppen som tillsatts för att bland annat ska se över den
politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Om det beslutas att
kommunen ska inrätta en arbetsmarknadssektion eller motsvarande kan en av
uppgifterna vara att tillskapa en ”Ljungbymodell” för det
arbetsmarknadspolitiska arbetet totalt. Arbetsmodellen i Södertälje kan då
studeras ytterligare för att ta tillvara de delar som lämpligen kan ingå i en
”Ljungbymodell”.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 7 oktober 2013 att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det för närvarande
inte anses möjligt att omsätta arbetsmodellen i Södertälje till en
”Ljungbymodell”. Därmed anses motionen besvarad.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att frågan hänskjuts till den parlamentariska
gruppen för att arbeta vidare med förslaget. Därmed anses motionen besvarad.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
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Inför en avgiftsfri skola
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
bifallen.
Ärendet
Anne Karlsson (S), Magnus Carlsson (S) och Margaretha Andersson (S) yrkar i
en motion den 15 november 2012 att Ljungby kommun inför en avgiftsfri skola i
den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid finansieras med
avgifter som tas ut av föräldrar/förälder/vårdnadshavare. I motionen framförs
oro över mängden avgifter som tas ut i verksamheterna, även om varje avgift i
sig inte är särskilt stor.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver den 14 oktober 2013 att enligt
skollagen ska skolan i princip vara avgiftsfri, men bestämmelserna medger att
det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för
eleverna. Lagen omfattar såväl kommunala som fristående skolor.
Skolverket och Skolinspektionen har tagit fram juridiska vägledningsmaterial
för hur skollagens lagtext ska och bör tolkas. I materialet framkommer att i
planeringen av aktiviteter som medför obetydliga kostnader måste skolan ta
hänsyn till att även obetydliga kostnader kan upplevas som betungande för ett
hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 28 januari 2013 att avstyrka
motionen och ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att informera om
regelverk som gäller kring uttag av avgifter samt klagomålshantering.
Barn- och utbildningsförvaltningen kartlägger omfattningen av avgifter i barnoch utbildningsnämndens verksamheter och redovisar resultatet för
kommunstyrelsen den 5 mars 2013. Kommunstyrelsen beslutar då att
återremittera ärendet i avvaktan på barn- och utbildningsförvaltningens fortsatta
utredning om avgifter i skolan.
Under sommaren 2013 genomförs en enkätundersökning gällande omfattningen
av avgifter i barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Resultatet visar att
85 % av skolorna aldrig tar ut några avgifter. Storleken på de avgifter som tas ut
är i allmänhet inte höga och frekvensen av avgiftsuttag är låg. Den sammanlagda
summan som tas ut av en elev är inte hög. De fria svaren i enkäten visar
emellertid att det finns behov av gemensamma rutiner.
Justerandes sign.
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Barn- och utbildningsförvaltningen tillsatte en arbetsgrupp för att utarbeta
rutiner för avgiftsfri skola. De nya rutinerna antas av barn- och
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp den 3 oktober 2013.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår den 14 oktober 2013 att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen
utan åtgärd med hänvisning till att förslagen i motionen i stort är genomförda i
de delar som faller inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att lämna motionen utan åtgärd med hänvisning till att
förslagen i motionen i stort är genomförda i de delar som faller inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde. Därmed anses motionen besvarad.
Yrkanden
Gun Lindell (S), Conny Simonsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Alf Johansson
(KB) yrkar bifall till motionen och att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslutsformulering mot Gun
Lindells (S) med flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Gun Lindells (S) med flera yrkande om bifall till motionen och
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
bifallen.
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Beslut om medlemskap i nätverket Energy cities
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby
kommun ska bli medlem i nätverket Energy Cities.
Ärendet
Miljökontoret skriver den 10 oktober 2013 att Ljungby kommun behöver få
tillgång till innovativa arbetsmetoder och vidga kommunens kontaktnät inom
området energi och miljö. Nätverket Energy Cities har kopplingar till
Borgmästaravtalet, vilket Ljungby kommun anslöt sig till hösten 2011. Ett
medlemskap i Energy Cities kommer att kunna ge kommunen kontakter som i
sin tur kan vidareutvecklas till konkreta samarbeten och projekt.
Genom ett medlemskap i nätverket Energy cities kan kommunen också få
personlig vägledning för att bygga strategier, delta i tematiska seminarier,
information om ekonomiska möjligheter och program för tekniskt bistånd och
påverka energi- och regionalpolitik på nationell och EU-nivå.
Som medlem i nätverket lovar kommunen att bland annat göra
energieffektivitet, förnybar energi och hållbar planering till en integrerad del av
kommunens strategier och åtgärder för att bidra till EU:s 3x20 mål, lämna
åsikter om europeiska beslut och framtida politiska riktlinjer (i samråd och så
vidare) och dela kommunens erfarenheter, idéer och information med nätverket.
Den årliga avgiften för medlemskapet är 1 250 euros, ca 11 000 kronor.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ska bli medlem i nätverket
Energy Cities.
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Förslag till överenskommelse om samarbete inom Smålands
Sjörike
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen om samarbete inom
Smålands Sjörike.
Ärendet
Ljungby kommun har tillsammans med Gislaveds kommun, Hylte kommun och
Värnamo kommun samarbetat under ett par års tid, för gemensam
marknadsföring av området kring Bolmen.
Den 3 oktober 2013 träffades de fyra kommunerna för att diskutera en eventuell
fortsättning av samarbetet inom ramen för Smålands Sjörike.
Kommunerna enas om att samarbetet ska utgå från en gemensam grundnivå som
bland annat omfattar att vårda varumärket ”Smålands Sjörike”, ha en gemensam
portal på webben Smålands Sjörike och att en gemensam turistkarta tas fram
årligen. Utöver grundnivån kan samarbete inledas på flera andra områden, som
till exempel gemensam annonsering och deltagande på mässor.
Förslaget till överenskommelse om samverkan inom Smålands Sjörike ska
beslutas av kommunstyrelsen.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna överenskommelsen om samarbete inom Smålands Sjörike.
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Ansökan för upplåtande av mark för att bygga en utsiktsplats vid
Bergastigen i Lagan (Skywalk)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upplåta mark för byggnation av en skywalk enligt
särskilt upprättat nyttjanderättsavtal med Slussen i Lagan.
Ärendet
Den 8 oktober 2013 inkom en ansökan om upplåtande av mark för byggnation
av en utsiktsplats i form av en skywalk vid Bergastigen i Lagan från föreningen
Slussen i Lagan/Stigmännen.
I en tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2013 skriver tekniska förvaltningen
att en skywalk är en anläggning som avses fungera som utsiktspunkt över den
ravin som är belägen på fastigheten Trotteslöv 1:92. Skywalkens konstruktion är
att likna vid en hängbro ut över ravinen samtidigt som den är förankrad i
bakomliggande mark.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett avtal om nyttjanderätt avseende
skywalk som ger rätt till föreningen Slussen i Lagan/Stigmännen att utan
ersättning nyttja del av fastigheten Trotteslöv 1:92. Området omfattar cirka 40
kvm. Upplåtelsen gäller för tiden från och med 2 december 2013 till 1 december
2018 som sedan förlängs automatiskt att gälla i 5 år.
Vidare skriver tekniska förvaltningen att föreningen på sin egen bekostnad får
uppföra skywalken och därmed inhämta alla för anläggningens uppförande och
nyttjande erforderliga myndighetstillstånd. Föreningen är fullt ansvarig för att
anläggningen och dess anordningar utformas på ett byggnadstekniskt säkert sätt
och är ansvarig för dess nyttjande. Den uppförda anläggningen och därmed
sammanhängande anordningar är föreningens egendom. Föreningen svarar
därmed på sin bekostnad för drift, tillsyn, underhåll av anläggningen samt
eventuella byggarantier och besiktningar. Skulle föreningen upphöra med sin
verksamhet under pågående avtalsperiod och/eller detta nyttjanderättsavtal
upphör att gälla skall föreningen på sin bekostnad ta bort anläggningen inklusive
jordfundament. För borttagning av träd på området skall föreningen samråda
med kommunens parkavdelning.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 21 oktober 2013 att kommunstyrelsen beslutar
att upplåta arrende för byggnation och ansvar för en skywalk. Vidare beslutar
tekniska utskottet att exploateringschefen får i uppdrag att upprätta ett
arrendeavtal till kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2013.
Jäv
Christer Henriksson (KD) deltar inte i beslutet.
Justerandes sign.
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelområdet enligt nedan:





Timavgift för planerad kontroll 900 kronor.
Timavgift för godkännande 900 kronor.
Timavgift för extra offentlig kontroll 750 kronor.
Timavgift för registrering 750 kronor.

Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2014.
Beslutsmotivering
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
innehåller bestämmelser om hur avgifter ska tas ut. Av 3 och 4 §§ framgår att en
kommun är skyldig att ta ut årligt avgift för att täcka kommunens kostnader för
offentlig kontroll samt att den avgiften ska betalas av livsmedelsföretagarna vars
verksamhet är föremål för kontroll.
I 11 § samma förordning finns bestämmelser om avgift för extra offentlig
kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.
I 13 § samma förordning finns bestämmelser om kommunens skyldighet att ta ut
en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens godkännande och
registrering.
För att leva upp till kraven ovan med full kostnadstäckning vid offentlig kontroll
krävs en revidering av timavgiften från och med år 2014.
Ärendet
För miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet finns
en taxa antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2006 § 198, med
revidering i miljö- och byggnämnden den 20 juni 2012.
Den 23 oktober 2012 beslutade kommunfullmäktige att timavgiften för planerad
kontroll och godkännande ska vara 800 kronor, timavgiften för extra offentlig
kontroll och registrering ska vara 725 kronor. Nu föreslås en revidering av
timavgiftens storlek. Anledningen är att behovsutredningen för år 2014 har
reviderats och kontrollobjekten placerats in i nya riskklasser. Det påverkar i sin
tur avgifternas storlek.
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Vid beräkning av timavgiften uppskattas den totala kostnaden för miljö- och
byggnämndens offentliga kontroll. Som underlag används Sveriges kommuner
och landstings (SKL) mall för beräkning av timavgift. Beräkningen visar att
drygt 79 procent av kommunens kostnader inom livsmedelsområdet är
kontrollrelaterat arbete som ska finansieras genom avgifter, resterande 21
procent ska finansieras genom anslag.
För tillsyn och prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen har
kommunen ingen skyldighet att ha full kostnadstäckning genom avgifter. Där
står det kommunen fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel.
Timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen ligger för
närvarande på 700 kronor.
Beredning
Miljö- och byggnämnden föreslår den 23 oktober 2013 att kommunfullmäktige
beslutar att anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelområdet enligt nedan:





Timavgift för planerad kontroll 900 kronor.
Timavgift för godkännande 900 kronor.
Timavgift för extra offentlig kontroll 750 kronor.
Timavgift för registrering 750 kronor.

Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2014.
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Upphandling av ramavtal för renhållning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upphandlingen av ramavtal för
renhållning i enlighet med tekniska förvaltningens och upphandlingsenhetens
upphandlingspresentation daterad 2012-10-09.
Ärendet
Tekniska förvaltningen har gett upphandlingsenheten i uppdrag att upphandla
ramavtal för renhållning. I en upphandlingspresentation daterad 2012-10-09
presenterar upphandlingsenheten sitt förslag på upphandling av ramavtal för
renhållning.
Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens skyldighet att samla in
och transportera bort hushållsavfall. Upphandlingen avser således Ljungby
kommuns behov av renhållning inom ett antal områden som till exempel
kommunal eller kommunala bolags VA-tjänster, hämtning av kommunal eller
kommunala bolags verksamhetsavfall, hämtning av kärl- och säckavfall,
hämtning av latrin, hämtning av el-avfall, samt hämtning av fettavfall.
Avtalstid för entreprenaden omfattar tiden från 2014-10-01 till 2017-09-30 och
upphandlingsvärdet är cirka 10 miljoner SEK om året (2012). Anbudet är ej
delbart och skall lämnas för hela upphandlingen. Det är en leverantör som
kommer att antas för hela upphandlingen.
Tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten föreslår den 9 oktober 2013 att
tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
upphandlingen av ramavtal för renhållning i enlighet med tekniska
förvaltningens och upphandlingsenhetens upphandlingspresentation daterad
2012-10-09.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 21 oktober 2013 att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upphandlingen av ramavtal för renhållning i enlighet med tekniska
förvaltningens och upphandlingsenhetens upphandlingspresentation daterad
2012-10-09.
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Upphandling av beslutsstödssystem
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upphandlingen av beslutsstödsystem
enligt upphandlingspresentationen daterad 2013-10-11.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att upphandla
beslutsstödssystem som ska införas som chefs- och ledningsstöd i Ljungby
kommun.
Upphandlingsvärdet är 4,2 mkr och avtalsperioden är 5 år, med möjlighet till
förlängning upp till ytterligare 12 år.
Vid utvärdering av anbuden kommer en absolut prisreduceringsmodell att
användas. Anbudsgivarens offererade anbudssumma kommer att justeras med
ett avdrag beroende på bedömd användarvänlighet som inkluderar effektivitet,
snabbhet i sökfunktioner och bildväxlingar, hjälpsamhet och lärbarhet.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna upphandlingen av beslutsstödsystem enligt
upphandlingspresentationen daterad 2013-10-11.
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Skattesats för 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för
år 2014 blir 21:46 kr.
Ärendet
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om skattesats för
nästkommande år. Skattesatsen ligger under 2013 på 21:46 per skattekrona. I
budgetarbetet har inget förslag framkommit om ändring av skattesatsen.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 22 oktober 2014 att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2014 blir 21:46 kr.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) yrkar att skattesatsen sänks med 25 ören till 21:21 kr.
Carina Bengtsson (C) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag om oförändrad skattesats på 21:46 kr.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) yrkande om oförändrad skattesats
mot Christer Henrikssons (KD) yrkande om skattesänkning med 25 ören och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) med flera
yrkande.
Reservation
Christer Henriksson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Ks § 213
Uppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Ekonomisk uppföljning.
2. Uppföljning av LOV.
Kvalitetsstrategen redovisar de geografiska områden där det nu finns
möjlighet att välja utförare av hemtjänst. Områdena täcker större delen
av kommunen, dock inte området kring Södra Ljunga.
Strategen redovisar också resultatet av en brukarundersökning som visar
att information om att det är möjligt att välja hemtjänstutförare har
varierat mellan de olika områdena i kommunen. Antalet personer som
har gjort ett aktivt val av utförare varierar också mellan områdena. Det är
en högre andel som har gjort aktiva val i Hångers/Replösa och lägre
andel i Ågård, men resultatet visar inga skillnader mellan kön och ålder.
3. Inkomna synpunkter tredje kvartalet 2013.
Under perioden juli-oktober 2013 inkom 18 synpunkter till
kommunledningsförvaltningen. De flesta handlade om
kommunikationer.
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Ks § 214
Information
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Rapport om barn och ungdomars hälsa i Kronobergs län.
Landstinget har gjort en enkätundersökning om barn och ungdomars
hälsa i år 5, 8 och gy 2 i november 2012. Enkätfrågorna har bland annat
handlat om hälsa, mobbning, fritidsaktiviteter och sömnbesvär.
Resultatet visar bland annat att andelen flickor i gy 2 som har huvudvärk
varje vecka är 65 %. Mellan 30 och 50 % av ungdomarna har
sömnproblem. Av flickorna år 8 och gy 2 upplever runt 50 %
oro/nervositet varje vecka, en siffra som ändå är lägre i Ljungby
kommun än länet i övrigt. Upplevelsen av stress har blivit vanligare i år
5. I gy 2 är 75 % av flickorna och 42 % av pojkarna ofta stressade.
Ungdomarna uppger att föräldrarna är viktigast för att må bra. Även
kompisar och syskon är viktiga. Färre säger att de har druckit sig fulla
minst 4 ggr jämfört med 10 år sedan när enkätundersökningen började
genomföras. I år 8 är siffrorna låga. Fler och fler säger att de aldrig har
druckit alkohol, även på gymnasiet. Fler röker inte, även i gy 2. I år 8 är
det få som röker. Det är också färre ungdomar som snusar i länet, fast i
Ljungby är det fler som snusar. Mobbning är vanligast bland yngre
elever. På gymnasiet är det 2 % som upplever att de mobbas.
2. Regional folkhälsopolicy.
En länsgemensam folkhälsopolicy har antagits i länet. De medverkande
kommunerna och landstinget har beslutat att prioritera barns och ungas
uppväxtvillkor samt ANDTS (tobak, alkohol, narkotika, dopning och
spel). Arbete har påbörjats för att ta fram handlingsplaner inom dessa
två målområden.
3. Yrkeshögskola Kronoberg.
I nätverket Yrkeshögskola Kronoberg samverkar alla
utbildningsanordnare, länets 8 kommuner, Landstinget Kronoberg och
Regionförbundet. Projektet ”Yrkeshögskola Kronobergs" syfte är att
driva fram och stötta samarbeten inom nätverket av Yh-utbildare. Det
långsiktiga målet är att genom ökad kvalitet och marknadsföring skapa
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fler eftertraktade yrkeshögskole-utbildningar med rätt inriktning, för att
matcha kompetensbehovet i regionen.
Projektledaren säger att arbetslösheten har ökat i Kronobergs län de
senaste åren, samtidigt som företag har svårt att hitta folk med rätt
kompetens. Yrkeshögskolan är en viktig brygga. Många ansöker om att
bedriva yrkeshögskoleutbildning, bara 25 % av ansökningarna beviljas.
Projektledaren framhåller vikten av högre anslag, omfördelning av
resurser i utbildningssystemet och enklare ansökningsförfaranden.
Nästan 200 elever studerar för närvarande på yrkeshögskoleutbildningar
i Ljungby.
4. Rapport om det pågående arbetet med internkontroll 2013.
Controllern framhåller vikten av att göra ordentliga risk- och
väsentlighetsanalyser.
5. Kommunstyrelsen informerar:
Ledamöter i kommunstyrelsen har varit på företagsbesök på Ljungby
Textiltryck & Broderi, JR Limmeri och Woodcon.
Winnets rapport om kvinnors företagande i Kronobergs län.
Fullmäktiges ordförande och vice ordförande har deltagit i SKLs
nätverksträff i oktober som handlade om Unga och demokrati.
Rapport från arbetet i samband med stormen Simone.
6. Nytt om näringsliv.
7. Regionförbundet Södra Småland.
Information om arbetet med att bilda en regionkommun –
Regionbildningskommittén.
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Ks § 215
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Ärendet
1. Tekniska förvaltningen redovisar de delegationsbeslut rörande
markärenden och liknande som fattats av tekniska förvaltningen under
juli och augusti 2013.
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Ks § 216
Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Protokoll från bolagsstämma för Ljungby Energinät AB, 2013-1018
2. Protokoll från bolagsstämma för Ljungby Energi AB, 2013-10-18
3. Protokoll från gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i
Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner, 2013-10-14
4. Protokoll från styrelsen för Ljungby Energinät AB, 2013-09-02
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