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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Tisdagen den 16 augusti 2016 kl. 8.00-12.00
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S)
Krister Lundin (M), ersättare för Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)

Övriga
deltagande

Åhörare

Christer Ivarsson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Jonna Nielsen (ALT), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Jönsson, kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 179-180, 191
Rickard Brändén, controller, §§ 179-180, 191
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef, § 181
Ronnie Wallin, kanslichef, §§ 182-183
Stefan Åberg, fastighetschef, § 184
Sonja Edén, tf teknisk chef, § 184
Anna Aracsy, planarkitekt, § 186
Christofer Konnéus, personalspecialist, §§ 187, 191
Ann-Louise Övringe, verksamhetsutvecklare, § 191
Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef, § 191
3

Justerare

Magnus Carlsson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 16 november 2016

Paragrafer

178-191

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Magnus Carlsson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

15 november 2016

Överklagningstid

17 november – 8 december 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

9 december 2016
Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby
Lena Karlsson

Underskrift
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Ks § 178

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till informationsärendet Kommunstyrelsen
informerar, på dagordningen.
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Ks § 179

Ks2016/0333

041

Budgetuppföljning efter september 2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av budgetuppföljningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen delger prognosen för Ljungby kommuns
nämnder och verksamheter efter september 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens redogörelse av prognosen.
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Ks § 180

Ks2016/0305

040

Budget för kommunledningsförvaltningen 2017
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens budget 2017.
Sammanfattning av ärendet
Detaljbudget för kommunledningsförvaltningen 2017 ska fastställas av
kommunstyrelsen. Budgeten innehåller även kommunstyrelsens och
förvaltningens mål i förhållande till fullmäktiges övergripande strategiska
områden: Tillväxt, kunskap och livskvalitet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget och föreslår
att kommunstyrelsen godkänner förslaget med tillhörande sifferbilaga.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-19.
Kommunledningsförvaltningens förslag till budget med sifferbilaga 2016-10-26.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-10-25.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att målet i 2.1: Ljungby ska vara i topp 5 av våra 20
referenskommuner i Svenskt näringslivs ranking ska tas bort.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att ta bort målet i 2.1 enligt
Wiréhns (V) yrkande eller om målet ska vara kvar. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att målet ska vara kvar.
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Ks § 181

Ks2016/0241

841

Svar på motion om en Ljungby-app
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att Ljungby kommuns responsiva webbplats fungerar bra som
informationskälla för besökande och turister.
Sammanfattning av ärendet
Pia Johansson (S) yrkar i en motion att Ljungby kommun skaffar en Ljungbyapp för att främja turismen. När man är turist vill man veta vad som finns att
göra, matställen, logi, med mera, en app som man kan ladda ner i sin mobil och
ser vad som finns att göra i närheten.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att IT-avdelningen i Ljungby kommun i
april 2015 gjorde en sammanställning över för- och nackdelar med en turismapp. Sedan motionen inkom har både turistbyråns och Ljungby kommuns
webbsidor blivit responsiva för mobil och surfplattor. Ljungby kommun gjorde
för några år sedan ställningstagandet att en responsiv webbplats är att föredra
före en app.
Motiveringen var att kostnaden för appens administration och underhåll
inte kunde motiveras i förhållande till tjänstens innehåll. Om en app ska
införas är det viktigt att appen kan erbjuda tjänster eller information som
inte webbplatsen kan uppfylla.
Kultur- och fritidsnämnden anser att Ljungby kommuns responsiva webbplats
fungerar bra som informationskälla för besökande och turister, Kultur- och
fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden yttrande 2016-10-26.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04.
IT-avdelningens tjänsteskrivelse 2015-04-27.
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Ks § 182

Ks2016/0034

105

Svar på medborgarförslag om förändrade färdtjänstresor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget besvaras med hänvisning till
att Region Kronoberg redan har initierat en förändring av färdtjänstreglerna.
Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att
fortsätta bevaka frågan fram till att beslut om nytt regelverk för färdtjänst är
fattat.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att Ljungby kommun utökar bilpoolen med en eller två
minibussar med möjlighet att ta med rullstolsburna resenärer, som kan användas
för kommunens olika verksamheter. Ett annat förslag är att Ljungby kommun
initierar en dialog med Region Kronoberg för att förändra färdtjänstreglerna för
att underlätta verksamhetsresor (resor som kommunens verksamheter har
ordnat).
Kommunledningsförvaltningen har utrett förslaget och skriver att förslaget att
utöka bilpoolen med minibussar som socialförvaltningens personal kan köra,
kommer att innebära vissa bekymmer. Socialförvaltningens personal arbetar i
första hand med omsorg och det vore lämpligare att vana chaufförer utför den
typen av transporter som medborgaren föreslår. Socialförvaltningen förespråkar
istället en förändring av färdtjänstreglerna.
Region Kronoberg håller på att införa ändrade regler för färdtjänst. Ett förslag
till nya regler skickades till kommunen våren 2016. Ljungby kommunen anser
att regionens förslag till regler för verksamhetsresor är förnuftiga och avvaktar
därför regionens införande av det nya regelverket.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget besvaras med
anledning av att Region Kronoberg redan har initierat en förändring av
färdtjänstreglerna. Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i
uppdrag att fortsätta bevaka frågan fram till att beslut om nytt regelverk för
färdtjänst är fattat.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-18.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-10-25.
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Ks § 183

Ks2016/0200

004

Revidering av förbundsordning för Sydarkivera
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
•
•

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera, daterad
2016-04-01, i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi och
godkänna sin del av kostnaden för Sydarkivera år 2017 och den
ekonomiska planen för 2018-2019. Förbundsavgiften för 2017 är
745 000 kronor.

Besluten ovan villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för Sydarkivera.
Kommunfullmäktige överlämnar inte arkivmyndighetsansvaret från
kommunstyrelsen till Sydarkivera.
Kommunfullmäktige uppmanar Sydarkivera att utreda frågan om myndighetsansvar grundligt, med en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utifrån
den uppkomna situationen.
Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att noga följa den fortsatta
utvecklingen inom Sydarkivera.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är sedan den 1 januari 2015 medlem i kommunalförbundet
Sydarkivera. Syftet med medlemskapet är att förbundet ska sköta den
långsiktiga digitala arkiveringen av kommunens information.
Fler kommuner vill nu bli medlemmar i Sydarkiver. Det innebär att när
Sydarkiveras fullmäktige har fattat beslut om medlemskap för dem måste de
tidigare medlemmarnas kommunfullmäktige besluta att godkänna den nya
förbundsordningen som inkluderar de nya medlemskommunerna
Den reviderade förbundsordningen innehåller även en förändring som påverkar
bland annat rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och förbundet vad gäller
funktionen som arkivmyndighet. Tolkningen vad som gäller här är oklar, enligt
kommunledningsförvaltningen som beskriver denna fråga i tjänsteskrivelsen
daterad 2016-10-17.
Sydarkivera har även tagit fram förslag på förbundsavgift för 2017 som bygger
på att alla kommuner betalar en avgift om 27 kronor per kommuninvånare. Det
innebär cirka 745 000 kronor för Ljungby kommuns del för 2017.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-11-15

9(21)

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen anser att Ljungby kommun noga bör följa
utvecklingen kring arkivmyndighetsansvaret, kostnadsutvecklingen för
Sydarkivera, Växjös utträdesprocess samt de nya kommunernas inträdesprocess
och hur detta kommer att påverka. Kommunledningsförvaltningen
rekommenderar att Ljungby kommun fortsätter som medlem i Sydarkivera och
godkänner föreslagen till förbundsordning och budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
•
•

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera, daterad
2016-04-01, i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi och
godkänna sin del av kostnaden för Sydarkivera år 2017 och den
ekonomiska planen för 2018-2019. Förbundsavgiften för 2017 är
745 000 kronor.

Besluten ovan villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för Sydarkivera.
Kommunfullmäktige överlämnar inte arkivmyndighetsansvaret från
kommunstyrelsen till Sydarkivera.
Kommunfullmäktige uppmanar Sydarkivera att utreda frågan om myndighetsansvar grundligt, med en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utifrån
den uppkomna situationen.
Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att noga följa den fortsatta
utvecklingen inom Sydarkivera.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-17.
Förbundsfullmäktiges beslut 2016-04-01, § 7–8
Förbundsordning daterad 2016-04-01, antagen av förbundsfullmäktige, med
bilagor om medlemmar och medlemsavgifter
Instruktion till förbundsordning daterad 2016-03-31
Budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2019
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-10-25.
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Ks § 184

Ks2016/0321

282

Avtal med Arenabolaget i Ljungby AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontraktet med Arenabolaget i
Ljungby AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015 att kommunen ska
fortsätta att äga Sunnerbohov (Ljungby Arena) och att de kommersiella
delarna hyrs ut till Arenabolaget i Ljungby AB under förutsättning att detta
inte möter några juridiska hinder.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15 § 102 att tekniska nämnden får i
uppdrag att teckna hyresavtal med Arenabolaget i Ljungby AB och att
kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med IF Troja
Ljungby samt att fastställa avgifter för istider och avgifter för att hyra
konferensrum och matsal vid enskilda tillfällen.
Ett hyrekontrakt är tecknat med Arenabolaget i Ljungby AB som avser
köket, cafeterian och loger och avgifter för att hyra bland annat
konferensrum och matsal per tillfälle är fastlagda.
Arenabolaget i Ljungby AB har framfört önskemål att få öka användningen
av matsalen och få ansvar för uthyrning av konferensrummen.
Ett förslag på hyreskontrakt har tagits fram med anledning av detta.
Hyresgäst är Arenabolaget i Ljungby AB.
Hyresobjekt hyrs ut för att användas huvudsakligen för komplement till
idrotts- och kulturevenemang, konferens och restaurang.
Lokalens storlek är ca 960 m2.
Hyra är 345 000:- (ca 360:-/m2) för hyrestiden 2016-08-01—2017-07-31.
Hyra är 518 000:- (ca 540:-/m2) för hyrestiden 2017-08-01—2018-07-31.
Hyresvärden står för hyresobjektets uppvärmning, vatten, avlopp och
ventilation.
Tekniska förvaltningen har undersökt hyresnivåer för restaurangnäringen
för ett läge motsvarande Kv Fritiden 2 där Ljungby arena är belägen.
Marknadsnivån för varmhyra ligger mellan 360:-/m2 och 675:-/m2.
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Enligt kontraktet får Ljungby kommun som hyresvärd vid tolv tillfällen per år
kostnadsfritt ha sammanträden i konferensrummen med tillhörande ytor.
Dessutom får hyresvärden får kostnadsfritt använda väggar för uppsättning av
konst och dylikt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Arenabolaget i Ljungby
AB enligt det föreslagna hyreskontraktet.
Tekniska nämnden beslutar den 7 november 2016 att godkänna hyreskontrakt
med Arenabolaget i Ljungby AB, under förutsättning att även kommunstyrelsen
godkänner hyresavtalet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
2016-09-28.
Förslag till hyreskontrakt, diariefört 2016-10-31.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-10-25.
Tekniska nämndens beslut 2016-11-07.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till hyreskontraktet.
Skickas till
Arena bolaget i Ljungby AB
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Ks § 185

Ks2016/0196

141

Deltagandei Welcome Centre Älmhult
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till projektet Welcome Centre
Älmhult men avvaktar med att fatta beslut i frågan tills dess nya utformning har
presenterats.
Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har bjudit in kommuner i det närliggande området att delta i
det besökscenter som de utvecklar - Welcome Centre Älmhult. Älmhult har ett
stort antal besökare från hela världen varje år, främst tack vare IKEA:s olika
verksamheter. Älmhults kommun vill genom besökscentret kunna inspirera
dessa besökare att söka fler upplevelser, att stanna längre och att komma
tillbaka.
Syftet med Welcome Centre Älmhult & Co (WCÄ) är att marknadsföra
besöksnäringen inom hela verksamhetsområdet, cirka en timmas restid i alla
riktningar från Älmhult.
För Ljungby kommun skulle den preliminära medfinansieringen av driften
uppgå till 80 000 - 100 000 kronor per år under tre år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att under tre år med start 2017 ingå som medfinansiär till besökscentrum,
Welcome Centre Älmhult & Co till en kostnad av maximalt 100 000 kronor per
år och att nytt ställningstagande om en fortsatt medfinansiering tas upp för
beslut efter 24 månaders medfinansiering.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förfrågan och beslutsunderlag från Älmhults kommun.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-18.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-10-25.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) och ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
ställa sig positiv till projektet Welcome Centre Älmhult men att vänta med att
Justerandes sign
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fatta beslut i frågan i avvaktan på dess nya utformning. Irene Olofsson (C) yrkar
bifall till deras förslag.
Christer Henriksson (KD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att
kommunstyrelsen finner att det är ett intressant projekt och beslutar att avvakta
den fortsatta utvecklingen av projektet.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv eller att
finna projektet intressant och finner att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig
positiv till projektet.
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Ks § 186

Ks2016/0308

265

Bildande av naturreservat Skälhult i Lidhults församling
Beslut
Kommunstyrelsen antar miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande och
lämnar det till länsstyrelsen, med tillägget att samexistensen mellan öring och
flodkräfta ska beaktas.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Skälshult 1:1 skickade år 2015 en intresseanmälan
till länsstyrelsen om formellt skydd inom Kometprogrammet
(kompletterande metoder för skydd av värdefull skog). Länsstyrelsen
föreslog därefter bildande av naturreservatet Skälhult.
Ljungby kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut
och skötselplan. Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara
naturmiljöer knutna till naturskogsartade skogar och vattenmiljöer så att
den biologiska mångfalden bevaras och förstärks. Dessutom ska yngre och
skogsbrukspåverkade skogar vårdas så att de områdena utvecklas mot
naturskogsartade skogar. Reservatet ska också ge möjligheter till
naturupplevelser för det rörliga friluftslivet samt forskning.
Skälshult 1:1 är ett mycket värdefullt naturområde med äldre bok- och
barrskog och har en stor mångfald av arter knutna till dessa miljöer.
Reservatets norra del består av en rullstensås (Skälhultsåsen) med
tillhörande isälvsavlagringar där bok- och blandskog växer.
Reservatet genomflyts av Lidhultsån som avdelar naturreservatet i en nordsydlig del. Denna del av Lidhultsån ingår i södra Unnenområdet som är ett
särskilt värdefullt utpekat vattenområde av Havs- och Vattenmyndigheten
för sin ursprungliga och storvuxna öringstam samt förekomst av flodkräfta.
Även utter förekommer.
På södra sidan av ån finns barrskogar som är i stort sett opåverkade av
skogsbruk de senaste 50 åren. Huvuddelen av barrskogarna är i form av
tallskog och sumpskog och utgör värdekärnorna i området med mycket
höga naturvärden.
Det finns även en fast fornlämning i reservatets nordöstra del i
Skälhultsåsens sluttning i form av en tjärdal.
Justerandes sign
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Delar av reservatet ingår också i länsstyrelsens våtmarksinventering där
Skälsgöl (nordväst) har tilldelats näst högsta värdet klass 2, Lidhultsån
klass 3 samt Djurö mosse i sydöst klass 3. Området kring gården ingår
också i länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering.
Skogstyrelsen har också utpekade nyckelbiotopsområden samt
naturvärdesobjekt i nyckelbiotopsinventeringen. Det är nyckelbiotopen
bokskogen på Skälhultsåsen samt naturvärdesobjektet barrsumpskogen i
reservatets södra del.
Länsstyrelsen gör bedömningen i föreskrifterna att jakt på skogshöns inte
får bedrivas inom reservatet. Inom området förekommer bland annat tjäder
och orre som är listade i EU:s fågeldirektiv. Arterna är hänsynskrävande
och missgynnas av skogsbruk med grankultur och brist på halvöppna
skogsmiljöer, tallskogar och våtmarker.
Länsstyrelsens förslag beskriver områdets naturvärden och hur de kan
bevaras och utvecklas:
1. För skötselområdet för parkeringsplatser/rastplatser anges i
skötselplanen att de ska tillgängliggöra området för besökare. Tillgång
till toalett och sophantering skulle möjliggöra för fler att besöka och
stanna i området. Toalett/sophantering placeras lämpligen tillsammans
med faciliteter för parkering och information, så att det blir lättillgängligt
för besökare.
2. De föreslagna skötselåtgärderna får i skötselplanen olika prioritet och
även tidpunkt för genomförandet anges här. Åtgärder kopplade till
besökare har hög prioritet vilket Ljungby kommun ser positivt på.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta
miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande och lämna det till
länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse och förslag till yttrande
2016-10-13.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-10-25.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg
Justerandes sign
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Ks § 187

Ks2016/0238

020

Svar på motion om attraktiv arbetsgivare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Den 16 augusti 2016 inkom en motion från Socialdemokraterna Anne Karlsson,
Liselott Åhlander och Marie Åberg Johansson. Motionen behandlar frågan om
Ljungby kommun är en attraktiv arbetsgivare. Motionärerna yrkar bland annat
att intervjuer ska genomföras med samtliga anställda. Fokus ska enligt motionen
ligga på att sänka sjuktalen.
Kommunledningsförvaltningen skriver att det är svårt att motivera den höga
kostnaden för att genomföra intervjuer av samtliga anställda. Vartannat år
genomförs en medarbetarundersökning genom en enkät och nästa tillfälle är
hösten 2016. Medarbetarenkäten innehåller bland annat frågeställningen "Är
Ljungby kommun en attraktiv arbetsgivare?"
Som ett svar på det första yrkandet i motionen gällande att genomföra intervjuer
med samtliga anställda menar kommunledningsförvaltningen att Ljungby
kommun redan gör detta, dock genom en enkätundersökning istället.
Kommunledningsförvaltningen har positiva erfarenheter av hur organisationen
jobbar vidare med enkätresultaten på både förvaltnings- och arbetsplatsnivå.
Ytterligare undersökningar kan eventuellt uppfattas som förvirrande och få
motsatt effekt än vad kommunledningsförvaltningen vill uppnå.
Sjukfrånvaron är och har de senaste åren varit relativt hög. Ett aktivt arbete med
att få medarbetare att må bättre och minska sjuktalen bedrivs och har bedrivits
under lång tid på kommunledningsförvaltningen och på förvaltningarna i övrigt.
Arbetet ger resultat men en sänkning av sjuktal tal tar tid och några snabba
lösningar finns inte.
Avgångssamtalet är ett verktyg för att analysera anledning till att medarbetare
slutar sitt arbete i Ljungby kommun. Medarbetaren kan välja att genomföra
samtalet med sin närmaste chef eller sin chefs chef.
Kommunledningsförvaltningen föreslår som svar på yrkandena i motionen, att:
1. Ljungby kommun fortsätter att arbeta med medarbetarenkäten som
tidigare,
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2. personal- och arbetsmarknadsutskottet får ta del av resultatet av
frågeställningen om Ljungby kommun är en attraktiv arbetsgivare efter
genomförd medarbetarundersökning,
3. kommunen fortsätter arbetet med sjukfrånvaron och jobbar vidare med
de metoder och projekt som kommunledningsförvaltningen startat upp.
4. kopia på underlaget för avgångssamtal skickas till personavdelningen
för vidare analys. Analys ska genomföras för att samband och trender
sedan ska kunna redovisas till förvaltningschefsgruppen.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-27.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2016-10-03.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller
motionen enligt Karlssons (S) yrkande eller avslår motionen enligt personal- och
arbetsmarknadsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
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Ks § 188

Ks2016/0251

006

Sammanträdesdatum för arbetsutskottet 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet ska sammanträda den 19 december
2017 och att ändra sammanträdesdatumet för ksau från den 13 juni till den 20
juni år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde den 11 oktober 2016 sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott under 2017. Datum för december har
dock fallit bort och behöver läggas till.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-10.
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Ks § 189

Ks2016/0318

002

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av kommunledningsförvaltningen i enlighet med
kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2015-0103 § 9.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens anmälan av delegationsbeslut 2016-11-10.
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Ks § 190

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll från Ljungby Energi AB sammanträde 2016-10-03
2. Protokoll från Förvaltningsavdelningen, Förvaltningsjuridiska
enheten från Länsstyrelsen i Skåne över inspektionen av
kommunens överförmyndarverksamhet, 2016-10-17
3. Öppet brev till Sveriges kommuner från Riksföreningen mot
hälsovådlig elektromagnetisk strålning 2016-10-19.
4. Socialnämnden i Älmhults kommun har den 19 oktober 2016
beslutat att bifalla framställan att anslå medel till
samordningsprojektet FINSAM.
5. Socialnämnden i Ljungby kommun har den 19 oktober 2016
beslutat att bifalla framställan att anslå medel till
samordningsprojektet FINSAM.
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Ks § 191

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en redovisning av de medel som har återbetalats
av Migrationsverket i samtliga verksamheter ska redovisas i samband med
årsbokslutet.
I övrigt noterar kommunstyrelsen informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunassurans.
2. Redovisning av intern kontroll av rehabiliteringsprocessen.
3. Redovisning av intern kontroll av risk för sårbarhet vid frånvaro av
tjänstemän som har särskilda kompetenser.
4. Uppföljning av lokaler för asylsökande elever.
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