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024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet
Tryggve Svensson, Vänsterpartiet föreslår i en motion den 3 november 2013 att
kommunfullmäktige antar de nya reglerna för pension för förtroendevalda
snarast så att det nya omställningsavtalet OPF-KL kan gälla för alla nyvalda
2014.
Sveriges kommuner och Landsting har antagit en ny modell för förtroendevaldas
omställning vid uppdragets slut. Modellen ska kunna användas i kommuner,
landsting och regioner från och med valet 2014.
Det nya förslaget innebär ett förändrat fokus från pension till omställning för
förtroendevalda. Med ett omställningsstöd under högst tre år ökar chanserna för
personer att kunna gå vidare i sin karriär.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 18 februari
2014 att när arvodesreglementet ses över tar man samtidigt ställning till
antagande av omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att motionen därmed är besvarad.
Beredning
Personalutskottet föreslår den 3 mars 2014 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att de anser att motionen är besvarad, med
hänvisning till att bestämmelserna om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda kommer att ses över i samband med revidering av
arvodesreglementet för förtroendevalda.
Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Kjell Jormfeldt (MP), Roland Johansson (ALT) och Conny
Simonsson (S) yrkar bifall till motionen.
Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V)
med flera yrkande att föreslå att fullmäktige bifaller motionen eller om
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Ove Johanssons (C) yrkande att
fullmäktige ska anse motionen besvarad. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att motionen ska anses besvarad.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för Lars-Ove Johanssons (C) yrkande och
Nej-röst för Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande.
Omröstningen resulterade i 7 ja-röster och 8 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidan 3. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att fullmäktige bifaller
motionen.
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111

Valsedelställ vid valen 2014
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen .
Ärendet
Roland Johansson (ALT) och Maida Dzanic (ALT) skriver i en motion den 16
december 2013 att Alternativet kräver att Ljungby kommun slopar systemet med
det gemensamma valsedelstället som infördes vid förra valet år 2010 och i
stället återgå till det gamla systemet med vallådor från de olika partierna.
Kommunledningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse daterad den 13
februari 2014 att valsedlar ska presenteras i enlighet med vallagen,
valmyndighetens instruktioner för allmänna val och i praxis genom olika beslut
från justitieombudsmannen.
Kommunledningsförvaltningen redogör sedermera för att det står i åttonde
kapitlet, andra och tredje paragrafen i vallagen att det i anslutning till ett
röstmottagningsställe ska ordnas en lämplig plats där samtliga valsedlar kan
läggas ut. Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället och
den person som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna skall rätta sig efter
de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen skall kunna
genomföras. Därutöver framhäver även Justitieombudsmannen bland annat att
det är angeläget att någon faktisk åtskillnad inte görs gällande hur valsedlar
presenteras.
Det finns en risk att valnämnden bryter mot dessa regler om partierna själva har
vallådor som de sätter upp i de olika val- och röstningslokalerna. Valnämnden
måste arbeta för att valsedlarna presenteras på ett likformigt sätt och ett
gemensamt valsedelställ är en viktig del i det arbetet. Även röstmottagarnas
ansvar för ordningen på röstmottagningställena är stort och långtgående för att
bland annat verka för en konsekvent och likformig presentation av valsedlarna.
Beredning
Valnämnden föreslår den 11 februari 2014 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen berörande att Ljungby kommun
ska återgå till systemet med egna valsedelställ från de olika partierna.
Valnämnden beslutade också att Valmyndighetens rekommenderade
valsedelställ i pappkartong ska användas till förtidsröstningslokalerna ICA
Lagan, Lidhult och Ryssby och att valsedel av plexiglas ska användas till
Utdragsbestyrkande
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Reservation
Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.
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150

Upprätta en rättvisemärkt butik
Svar på medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar medborgaren att kommunen
välkomnar privata initiativ eller initiativ från föreningslivet när det gäller att
öppna Fairtradebutik. Kommunen kan inte driva en sådan butik i egen regi.
Ärendet
En medborgare skriver den 8 december 2013 i ett medborgarförslag att det
borde finnas en rättvisemärkt butik i Ljungby eftersom kommunen är en
Fairtrade city.
Kommunledningsförvaltningen svarar den 6 februari 2014 att kommunen
välkomnar privata initiativ eller initiativ från föreningslivet när det gäller att
öppna Fairtradebutik. Kommunen kan inte driva en sådan butik i egen regi.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 25 februari 2014 kommunstyrelsen besluta att tacka
för förslaget och svarar medborgaren att kommunen välkomnar privata initiativ
eller initiativ från föreningslivet när det gäller att öppna Fairtradebutik.
Kommunen kan inte driva en sådan butik i egen regi.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 36
Regionalt serviceprogram för Kronobergs län 2014-2018
Svar på remiss.
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande och
lämnar det som svar på remissen.
Ärendet
Ljungby kommun har mottagit en remiss avseende regionalt serviceprogram
från länsstyrelsen den 7 februari 2014 enligt uppdrag från regeringen.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 17 februari 2014 att programmets
syfte är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service
för boende, besökare och näringsidkare på landsbygden som bidrar till en
hållbar tillväxt. Programmets övergripande mål är att nuvarande servicestruktur
minst bibehålls och helst förstärks.
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande:
Serviceprogrammet är mycket välskrivet, innehållande relevant statistik och
fakta. Våra synpunkter berör främst de insatser som beskrivs under rubriken
Prioriterade områden.


Lokalt engagemang och samverkan:

a. Förslag att ändra från: ”Mål: butikerna har samverkan med lokala
utvecklingsgrupper och lokalt näringsliv.” till: ”Mål: butikerna har samverkan
med lokala företag och föreningar exempelvis sockenråd och andra lokala
utvecklingsgrupper.
b. Förslag att ändra från: ”Mål: på samtliga orter med dagligvarubutik eller
drivmedelsanläggning har kommunen tagit initiativ till diskussion med lokal
utvecklingsgrupp.” till: ”Mål: på samtliga orter med dagligvarubutik eller
drivmedelsanläggning, där handlaren/ägaren uttrycker att behov finns, har
kommunen tagit initiativ till diskussion mellan handlare/ägare, lokala företag
och föreningar.”
c. Förslag att slå ihop de två insatserna till en eftersom samma textinnehåll
upprepas och med förslag att ändra till: Dialog upprättas med lokala företag och
föreningar om förutsättningar för samverkan med butiker.

Utdragsbestyrkande
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Kommunernas ansvar och medverkan:

d. Förslag att lägga till: Förutom att kommunen tar initiativ till diskussion
mellan handlare/ägare, lokala företag och föreningar när behov finns ska
kommunernas ansvar även omfatta följande tre insatser.
e. Förslag att ändra från: ”Kommuninformation tillhandahålls i samverkan med
butikerna.” till: ”Turisminformation tillhandahålls i samverkan med butikerna.”
f. Förslag att ändra från: ”Kommunen ser över tillsyn, avgifter och bidrag utifrån
ett landsbygdsperspektiv.” till: ”Kommunen ser över processen och tydliggör
den för handlare så att de får rätt information angående tillsyn och avgifter, när
de står inför att investera i och utveckla butiken.”
g. Förslag att ändra från: ”Mål: Tillsyn och avgifter ligger på en rimlig nivå
utifrån landsbygdsbutikernas förutsättningar.” till: ”Samtliga dagligvaruhandlare
har tillgång till rätt och tydlig information gällande tillsyn och avgifter.”
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 17 februari 2014 att
kommunstyrelsen ställer sig bakom ovanstående yttrande.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 25 februari 2014 att kommunstyrelsen beslutar att
anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande och lämnar det som
svar på remissen.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunledningsförvaltningens förslag f och g
stryks i yttrandet.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller Kerstin Wirehns (V) yrkande att stryka två förslag i yttrandet. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till yttrande.

Utdragsbestyrkande
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004

Revidering av kommunledningsförvaltningens
dokumenthanteringsplan
Beslut
Kommunstyrelsen antar den reviderade dokumenthanteringsplanen för
kommunledningsförvaltningen.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har reviderat dokumenthanteringsplanen som
antogs av kommunstyrelsen den 6 november 2007.
Det huvudsakliga syftet med att revidera och anta en sådan plan är att ta
nödvändiga gallrings- och bevarandebeslut för förvaltningens handlingar samt
att gå igenom dokumentflödet med tillhörande rutiner. Detta görs i enlighet med
arkivlagen och kommunens arkivreglemente.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 17 februari 2014 att
kommunstyrelsen antar revideringen av dokumenthanteringsplan för
kommunledningsförvaltningen.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 25 februari 2014 att kommunstyrelsen beslutar att
anta den reviderade dokumenthanteringsplanen för
kommunledningsförvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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050

Upphandling av bas-bil till Räddningstjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upphandlingen av bas-bil enligt den
upprättade upphandlingspresentationen, daterad 10 februari 2014.
Ärendet
Tekniska förvaltningen har gett upphandlingsenheten i uppdrag att upphandla en
bas-bil till Räddningstjänsten.
Upphandlingen avser 1 styck bas-bil åt räddningstjänsten med ett
upphandlingsvärde på cirka 4 000 000 konor med en anbudstid på 40 dagar.
Fordonet kommer att placeras på brandstationen i Ljungby. Fordonet kommer
att användas som första utryckande enhet på de flesta förekommande brand- och
räddningsuppdrag. Standardutrustning så som andningsskydd, stegmaterial,
verktyg för losstagning vid trafikolycka, släckutrustning ingår. I den detaljerade
kravspecifikationen kommer stor vikt att läggas på miljö.
Tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten föreslår i en tjänsteskrivelse
daterad 10 februari 2014 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att
godkänna upphandlingen av bas-bil enligt den upprättade
upphandlingspresentationen, daterad 10 februari 2014.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 18 februari 2014 att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upphandlingen av bas-bil enligt den upprättade
upphandlingspresentationen, daterad 10 februari 2014.

Utdragsbestyrkande
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041

Bokslut 2013 - resultat och verksamhetsberättelse för tekniska
förvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till bokslut 2013 för
tekniska förvaltningen.
Ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till bokslut 2013. Resultatet för
tekniska förvaltningen uppgår till + 2 730 tkr. Resultatet per verksamhetsområde
är fördelat enligt följande:
Exploatering och mark

+513 tkr

Gator och vägar

-500 tkr

Parker

-1 293 tkr

Räddningstjänst

+268 tkr

Fastigheter

+2 865 tkr

Kost

+403 tkr

Kansli och övrigt

-980 tkr

Vatten och avlopp

-634 tkr

Avfall

+2 089 tkr

(inkl. lokalbanken -835 tkr)

Tekniska förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2014
att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag
till bokslut 2013 för tekniska förvaltningen.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 18 februari 2014 att kommunstyrelsen godkänner
upprättat förslag till bokslut 2013 för tekniska förvaltningen.

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 40

Sammanträdesprotokoll
2014-03-11

Ks2014/0067

14(20)

041

Resultatbalansering från 2013 till 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget
18 784 tkr, enligt kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2014-02-18.
Finansiering sker genom kommunens eget kapital.
Ärendet
Ljungby kommun har tillämpat resultatbalansering, det vill säga, överföring av
förvaltningarnas avvikelser till nästa budgetår, sedan bokslut 2002.
De regler som finns angående resultatbalanseringen är bland annat:
 Förvaltningarnas överskott och underskott mot driftbudgeten ska
överföras till nästa års budget.
 Beslut om hur mycket som ska överföras tas av kommunstyrelsen
under februari månad året efter bokslutet, efter begäran från
nämnderna.
 Varje nämnd beslutar om hur de överförda medlen ska fördelas
mellan olika verksamheter och enheter.
 Överförda överskott kan föras över till investeringsbudgeten; beslut
tas av berörd nämnd.
Underskott fördelas över tre år. Överskott läggs på ett internt balanskonto.
Respektive nämnd beslutar om att ta i anspråk balanserade överskott på
balanskontot.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 18 februari 2014 att
förvaltningarnas över- och underskott inom driftbudgeten förs över till 2014,
med vissa undantag. Hela förslaget redovisas i en skrivelse daterat den 18
februari 2014.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att resultatbalansering görs med
sammantaget 18 784 tkr. Finansiering sker genom kommunens eget kapital.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 25 februari 2014 att kommunstyrelsen beslutar att
resultatbalansering görs med sammantaget 18 784 tkr, enligt
kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2014-02-18. Finansiering sker
genom kommunens eget kapital.

Utdragsbestyrkande
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041

Tilläggsanslag investeringar från 2013 till 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsmedel på 67 013 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens
förslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Ärendet
Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 269
mkr. Utfallet blev 185 mkr, alltså en avvikelse på 84 mkr. Den största
avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 60 mkr för
investeringar som inte har blivit utförda.
Begäran om tilläggsanslag till 2014 har inkommit på sammanlagt 67 mkr.
Tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och miljö- och
byggnämnden har inte begärt över hela sitt överskott.
Kommunledningsförvaltningen föreslår 17 feb att investeringsmedel på 67 013
tkr överförs enligt bilaga. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 25 februari 2014 att kommunstyrelsen beslutar att
investeringsmedel på 67 013 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens
förslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Utdragsbestyrkande
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042

Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för
kommunledningsförvaltningen 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att internkontroller ska utföras inom följande tre
områden år 2014:
1. Rätt förutsättningar för upphandling och om ramavtal finns inom
samtliga områden där det behövs och är möjligt att teckna avtal
2. Introduktion av nyanställda
3. Beviljande av färdtjänst
Ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna
kontrollen i sin verksamhet. Intern kontroller syftar till att säkerställa att
verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att lagar och föreskrifter
efterlevs och att tillförlitliga rapporter om verksamheten lämnas.
Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska en risk- och
väsentlighetsanalys göras, som utgångspunkt inför beslut om vilka
internkontroller som ska utföras under året.
Arbetsutskottet gör under sammanträdet en risk- och väsentlighetsanalys och
lägger därefter fram förslag till tre områden för intern kontroll inom
kommunledningsförvaltningen 2014.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 25 februari 2014 att kommunstyrelsen beslutar att
internkontroller ska utföras inom följande tre områden år 2014:
1. Rätt förutsättningar för upphandling och om ramavtal finns inom
samtliga områden där det behövs och är möjligt att teckna avtal
2. Introduktion av nyanställda
3. Beviljande av färdtjänst
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Ks § 43
Uppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Rapport om intern kontroll av lönehantering 2013.
2. Återkoppling av de arbetsmiljösatsningar som genomförts med AFApengar.
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Ks § 44
Information
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Resultat av utredningar kring friska arbetsplatser och kartläggning av
långtidssjukskrivning från studentmedarbetare på Linnéuniversitetet.
2. Information om krisberedskapsarbetet och årlig uppföljning av
kommunernas uppgifter enligt lag om kommuners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
3. Bildandet av Region Kronoberg.
4. Studentmedarbetares rapport om utveckling av medborgarservice.
5. Kommunstyrelsen diskuterar parlamentariska gruppens förslag till
förändringar i den politiska organisationen.
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Ks § 45
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
1. Protokoll från tekniska utskottets sammanträde den 18 februari
2014.
2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 25 februari 2014.
3. Protokoll från personalutskottets sammanträde den 3 mars 2014.
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Ks § 46
Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Skrivelse från arbetsmarknadsdepartementet på regeringskansliet
angående det nya stödet för yrkesintroduktionsanställningar, daterad
den 7 februari 2014.
2. Protokoll från gemensamma nämndens sammanträde den 10
februari 2014.
3. Beslut från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26
februari 2014 angående yttrande över revisionsrapporten
Granskning av budgetdisciplin och kostnadskontroll inom
nämnderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

