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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Tisdagen den 9 maj 2017 kl. 8.00–11.45
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Jonna Nielsen (ALT), ej tjänstgörande ersättare
Christer Ivarsson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Jönsson, kommunchef
Jennie Granath, sekreterare
Ola Rosenqvist, trafikingenjör, §§ 58-59
Maritha Davidsson, projekteringsledare, § 59
Marie Steneland, administrativ chef barn- och utbildningsförvaltningen, § 60
Carina Axelsson, miljöstrateg, § 61
Malin Svensk, kommunikationsansvarig, § 65
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 62, 65
Jan-Erik Magnusson, ekonontroller, §§ 62, 65
Magnus Wallinder, socialchef, § 65
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg socialförvaltningen, § 65
Anna Persson, informatör socialförvaltningen, § 65
Eva Trulsson, personal- och pensionsstrateg, § 63
Ronnie Wallin, kanslichef, § 64
Anna-Lena Ljungberg, kommunarkivarie, § 64
Anders Lindskog, föreningen Träna, § 62
Cecilia Johansson, föreningen Träna, § 62
Marie Persson, Halmstads kommun, § 65

Åhörare

1

Justerare

Ann-Charlotte Wiesel

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 11 maj 2017
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Kommunstyrelsen

Paragrafer

57-66

Sekreterare

Jennie Granath

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Ann-Charlotte Wiesel

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

9 maj 2017

Överklagningstid

12 maj – 2 juni 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

5 juni 2017

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby
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Ks § 57

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
ärende nr 4, Svar på motion om införandet av yrkesutbildning för invandrare,
och ärende 5, Svar på motion om att stoppa utomstående företags försäljning på
kommunala skolor, utgår från dagordningen för att istället behandlas under nästa
sammanträde den 30 maj.
ärende nr 13, Redovisning av resultatet av medarbetarenkäten på KLF 2016,
utgår från dagordningen för att istället tas upp i personal- och
arbetsmarknadsutskottet.
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Ks § 58

Ks2016/0264

511

Svar på motion om hastigheter på vägar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning av ärendet
Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnade den 12 september 2016 en
motion där de skriver att vissa vägar, till exempel del av Bredemadsvägen samt
Helsingborgsvägen har märkligt satta hastighetsregler. Eftersom dessa vägar
främst trafikeras av bilister och inte gångare eller cyklister, så bör hastigheten
vara 70 km på vissa sträckor. Pia Johansson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar
att hastigheten ses över på dessa vägar och justeras efter rådande trafik.
Tekniska förvaltningen skriver att föreslagna vägar ligger inom tättbebyggt
område där bashastigeten i Ljungby kommun är 50 km/tim. För att göra avsteg
från detta bör särskilda skäl finnas. Att höja hastigheten på befintlig väg innebär
bland annat att bullernivåerna ökar. Det är också viktigt att de
hastighetsbegränsningar som sätts upplevs som relevanta för att efterlevnaden
ska vara god.
Tekniska förvaltningen anser att det finns anledning att se över
hastighetsbegränsningen på hela det kommunala gatunätet i hela Ljungby
kommun och justera hastighetsgränserna. Detta bör dock göras sammanhållet,
då förändringar som ändrar framkomligheten på en gata påverkar andra gator i
gatunätet.
År 2009 gjordes en tätortsomfattande hastighetsöversyn inom ramen för
projektet "Rätt fart i staden". Tekniska förvaltningen anser att detta arbete bör
återupptas och revideras utifrån dagens förutsättningar och ligga som grund för
en kommunomfattande hastighetsplan, där hastighetsbegränsningarna ses över
på det kommunala gatunätet i hela Ljungby kommun.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-10.
Tekniska nämndens yttrande 2017-04-18.
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Yrkanden
Conny Simonsson (S), Jan Lorentzson (SD), Ann-Charlotte Wiesel (M), Carina
Bengtsson (C) och Lars Solling (L) yrkar bifall till motionen.
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Ks § 59

Ks2016/0386

310

Svar på motion om övergångsställen i Lidhult
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att de delar av motionen som berör
Trafikverkets vägar skickas till Trafikverket för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Mats Karlsson (KB) yrkar i en motion i december 2016 att fyra nya
övergångsställen anläggs i Lidhult på gator som trafikeras av många tunga
fordon.
Tekniska förvaltningen har utrett förslagen i motionen och konstaterar
att Unnarydsvägen ägs av Trafikverket. Därför ska önskemål om övergångställe
på denna gata skickas till Trafikverket.
Trafikmängden på Järnvägsgatan bedöms av tekniska förvaltningen vara relativt
liten och flödet av gång- och cykeltrafikanter så pass litet att det inte motiverar
anläggandet av ett övergångställe.
Storgatan mellan Unnarydsvägen och Klockarestigen byggdes om under 2016
och gatan smalnades då av. Tekniska förvaltningen bedömer att inte heller här
behövs ett övergångsställe eftersom trafikmängden på Storgatan är relativt liten
och det bedöms inte vara några svårigheter för gående att passera gatan i
korsningen vid Unnarydsvägen.
Generellt anser tekniska förvaltningen att man bör vara restriktiv med
anläggandet av övergångsställen i lågtrafikerade miljöer då det finns en risk att
man skapar en falsk trygghet för oskyddade trafikanter. Övergångställen bör
vara förbehållna miljöer med hög trafikmängd och stråk där flödet av gående är
så pass stort att det är motiverat att skapa företräde för att kunna passera gatan.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att de delar av motionen som berör
Trafikverkets vägar skickas till Trafikverket för kännedom.
Beslutsundertag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-04.
Tekniska nämndens yttrande 2017-04-18.
Justerandes sign
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Ks § 60

Ks2017/0131

630

Höjning av taxa för förskola och fritidshem
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
höja taxan enligt barn- och utbildningsnämndens förslag och att barn- och
utbildningsnämnden får räkna upp taxan enligt den statligt fastställda
maxtaxenivån varje år.
Taxan ska börja gälla den 1 juli 2017.
Sammanfattning av ärendet

En uppdatering av vårt barn- och elevsystem pågår nu. En ny modul avseende
delad faktura för vårdnadshavare vid växelvis boende har installerats då det har
efterfrågats av vårdnadshavarna att kunna få delad faktura. Därför har taxan
uppdaterats med följande:
Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om
barnet, så innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura, om båda har
behov av förskola och fritidshem.
Förordningen (2001: 160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskolan och fritidshemmet har ändrats. Förändringen innebär att
inkomsttaket kommer att indexeras varje år. De nya avgiftsnivåerna ska
tillämpas från den 1 juli 2017. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens
avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i
motsvarande omfattning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att besluta att
höja taxan enligt förvaltningens förslag och att nämnden får räkna upp taxan
enligt den statligt fastställda maxtaxenivån varje år. Taxan ska börja gälla den 1
juli 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-03.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 2017-04-19.
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Ks § 61

Ks2017/0124

420

Ansökningar om medel ur miljöfonden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela följande medel ur miljöfonden:
Miljöhajk 33 000 kr,
Solkarta 43 000 kr,
Elcykelpool 35 000 kr,
Sorteringsmöbler kommunhus 42 000 kr,
Återbruk 40 750 kr,
Redesign 6 250 kr.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har avsatt 200 000 kronor årligen för miljöprojekt inom
kommunens verksamheter. År 2017 har 10 ansökningar lämnats in med ett totalt
belopp på 657 000 kronor. I enlighet med verksamhetsplan för miljöfond har
kommunchef, ekonomichef och miljöstrateg gått igenom ansökningar och
lämnat förslag till beslut om tilldelning.
För att ett projekt ska få finansiering från miljöfonden ska åtgärderna framförallt
vara nytänkande och sådant som kommunen inte redan idag arbetar med.
Pengarna ska användas till åtgärder utanför ordinarie drift. Medlen i miljöfonden
kan användas till pilotprojekt som ger oss ökad kunskap inför framtida arbete.
Det är positivt om åtgärder görs som är innovativa och som sätter Ljungby
kommun på miljökartan. Det är extra positivt om projekten genomförs genom
samarbete mellan olika verksamheter inom kommunen. Miljöfonden ska leda till
att Ljungby blir en attraktiv och hållbar kommun att leva och verka inom eller
att vi minskar vår negativa påverkan på övriga samhällen på jorden.
Miljö- och byggförvaltningen har gjort en sammanställning av de ansökta
medlen och den totala projektkostnaden:

Justerandes sign

Projekt namn

Ansökt
belopp

Total kostnad
i projektet

Komprimerande sopkorg

60 000

60 000

Miljöhajk

32 500

33 000

Solkarta

43 000

43 000
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Förstudie övningsyta

200 000

300 000

Sorteringsmöbler
kommunhus

100 220

100 220

Grönstrukturanalys Ryssby

35 000

35 000

Car bike port

70 000

70 000

Elcykelpool

35 000

35 000

Återbruk 1.5

75 000

75 005

Redesign

6 250

6 250

Summa

656 970

757 475

Beredningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel enligt
följande:
Miljöhajk 33 tkr, Solkarta 43 tkr, Elcykelpool 35 tkr, Sorteringsmöbler
kommunhus 42 tkr, Återbruk 1.5 47 tkr.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilldela följande
medel ur miljöfonden:
Miljöhajk 33 000 kr,
Solkarta 43 000 kr,
Elcykelpool 35 000 kr,
Sorteringsmöbler kommunhus 42 000 kr,
Återbruk 40 750 kr,
Redesign 6 250 kr.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-04-25.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Skickas till
Samtliga sökande
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Ks § 62

Ks2017/0104

045

Ansökan om borgen från föreningen Träna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår ansökan om
kommunal borgen från föreningen Träna.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Träna Ljungby är intresserade av att köpa Wellness Gym. För
detta önskar man en kommunal borgen på 2 miljoner kronor. Föreningen
beräknar att lånet amorteras inom fem år.
Enligt kommunens policy för kommunal borgen ska borgen i första hand ges till
bolag inom kommunkoncernen. I övrigt gäller att kommunen har en restriktiv
inställning till borgen till andra låntagare.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunen för närvarande har gått i
borgen för lån till Ljungby Ridklubb, Hållplats Hammaren, Agunnaryds
Lanthandelsförening, Ryssby bygdegårdsförening, Ljungby IF, Friskis och
Svettis samt Innebandyhallen i Ljungby AB på sammantaget 29 mkr.
Borgen får endast tecknas om annan säkerhet inte anses tillräcklig eller om
kommunal borgen medför att borgenstagarens räntekostnad minskar avsevärt.
Det ska undersökas vilken säkerhet som kan lämnas av borgenstagaren.
Kommunledningsförvaltningen ser inte att det finns någon möjlighet till
säkerhet i fallet med Träna Ljungby.
Föreningen har tagit fram en driftkalkyl som visar på positiva resultat både med
kalkyl med 2 % ränta (kommunal borgen) och med 5 % ränta (utan kommunal
borgen). Föreningen har till synes en god ekonomi med goda resultat i kalkylen
för 2018. Både ränta och amortering täcks med god marginal.
Kommunledningsförvaltningen ser ingen större risk med beviljande av
kommunal borgen.
Ljungby kommun har en policy som innebär en restriktiv inställning till borgen
utanför kommunkoncernen. Det borde finnas möjlighet för föreningen att få lån
i bank utan kommunal borgen. Även med en högre ränta visar driftkalkylen på
stort överskott.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår
kommunal borgen för lån i bank till Föreningen Träna med 2 000 tkr.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-05-09

11(16)

Kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-18.
Föreningen Tränas ansökan om borgen med bilagor.
Arbetsutskottets beredning 2017-04-25.
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) och Roland Johansson (ALT) yrkar avslag till
ansökan om kommunal borgen från föreningen Träna.
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Ks § 63

Ks2016/0222

024

Principöverenskommelse för tillämpning av
kvalifikationstider och kostnadsfördelning vid
omställningsstöd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
principöverenskommelserna för samberäkning att gälla från och med 2015-0101.
Sammanfattning av ärendet
Region Kronoberg har i samverkan med alla kommuner i Kronoberg tagit fram
en principöverenskommelse som kan användas i de fall det blir aktuellt med
samberäkning av uppdrag som skett hos respektive huvudman.
Överenskommelsen används för tillämpning av kvalifikationstider och
kostnadsfördelning mellan Ljungby kommun och Region Kronoberg.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta principöverenskommelserna för samberäkning enligt bifogade dokument
och att detta ska gälla från och med 2015-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-22.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2017-04-03.
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Ks § 64

Ks2017/0130

020

Utökade arbetsmarknadsåtgärder inom
arkivverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 390 000 kronor överförs från budgeten för
Migrationscenter till budgeten för arkivverksamheten. Pengarna ska gå till
maximalt 2,75 nya heltidstjänster för lönebidragsanställda samt till en
förstärkning av arkivassistenttjänsten från 80 % tjänstgöringsgrad till 100 %
tjänstgöringsgrad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunarkivet har sedan 2011 arbetat med att digitalisera diabilder och
glasplåtar som skildrar Ljungbys historia samt bygga upp en bilddatabas.
Arbetet har genomförts som ett arbetsmarknadsprojekt genom att erbjuda
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning och
försörjning. I slutskedet av detta projekt har arkivet även påbörjat digitalisering
av kassettband och filmer.
Som mest har fem personer jobbat 75 % var i projektet, men efterhand har
besparingar inom verksamheten gjort att det i dagsläget är en person som jobbar
heltid och en person som jobbar 75 %.
Nu fortsätter arkivet med digitaliseringen av övriga negativ från arkivets olika
samlingar, ritningar och kartor samt att hantera tidningsarkivet. Vid sidan av
detta består arbetet bland annat av att arkivera enskilda arkiv, ta emot dagliga
besökare på Arkiv Storgatan 26 och svara på frågor om det historiska arkivet
samt plocka fram bilder som beställs.
Kansliavdelningen vill nu utöka antalet anställda i arkivet och önskar få en
del av de pengar som har budgeterats till Migrationscentret för
arbetsmarknadsåtgärder. En maximal utökning skulle vara ytterligare 2,75
heltidstjänster. Även på handledningssidan önskas en förstärkning genom
att arkivassistentens tjänst utökas från 80 % till 100 %. Därigenom kan
arkivassistenten avlasta kommunarkivarien med diverse stöd och hjälp till
personerna med anställningsstöd.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 390 000 kronor
överförs från budgeten för Migrationscenter till budgeten för
arkivverksamheten. Pengarna ska gå till maximalt 2,75 nya heltidstjänster för
lönebidragsanställda samt till en förstärkning av arkivassistenttjänsten från 80 %
tjänstgöringsgrad till 100 % tjänstgöringsgrad.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-21.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-04-25.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Ann-Charlotte Wiesel (M), Carina Bengtsson (C), Lars
Solling (L) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.
Anne Karlsson (S) tilläggsyrkar även att kommunstyrelsen ger i uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att se över organisationen samt att utforma ett
eget verksamhetsområde för arkivet.
Carina Bengtsson (C) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar avslag till Anne
Karlssons (S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets
förslag till beslut eller enligt Anne Karlssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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Ks § 65

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Halmstad projekt tillväxtregion.
2. Budgetuppföljning efter mars 2017.
Kommunledningsförvaltningen redovisar budgetuppföljning efter mars
2017 för kommunens verksamheter. Prognosen visar på ett överskott för
kommunen på totalt cirka 78 miljoner kronor.
Socialförvaltningen redovisar närmare anledningar till sitt underskott på
cirka 24,5 miljoner kronor och även åtgärder för att komma ikapp.
3. Kommunstyrelsen informerar.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Företagsbesök på Nordiska Papper AB
Företagsbesök på LBR Service AB
Företagsbesök på Henjo Plåtteknik AB
Företagsbesök på Ljungby Maskin AB
Företagsbesök på Norcospectra AB
Företagsbesök på ATAB-Trappan AB
Företagsbesök på Skattegård i Ryssby
Möte med Sverigeförhandlingen i Jönköping
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Ks § 66

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll från gemensamma nämnden 2017-04-03.
2. Fairtrade City omdiplomering.
3. SKL cirkulär 17:12 En ny hälso- och sjukvårdslag.
4. Konsument Södra Småland Verksamhetsberättelse 2016.
5. Ljungby Fairtrade City Verksamhetsberättelse 2016.
6. Kommunassurans Syd Försäkrings AB Årsredovisning 2016.
7. Medfinansiering till projekt Önne Sluss av Värnamo kommun.
8. Migrationsverkets skrivelse om minskat behov av asylboenden –
fortsatt avveckling.
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