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Ks § 144
Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att behandla beslutsärendet Tillsättande av
parlamentarisk grupp under dagens sammanträde.
Ärendet
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om beslutsärendet Tillsättande av
parlamentarisk grupp kan behandlas under dagens sammanträde.
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253

Försäljning av skolfastigheten i Södra Ljunga
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av skolfastigheten i Södra
Ljunga enligt det upprättade avtalet med Lingbygdens Friskola ekonomisk
förening 2012-10-15 och att föreningen ska erbjudas ett kommunalt lån med en
avbetalningsplan på 5 år till en marknadsmässig ränta.
Kommunstyrelsen beslutar också att ett tilläggsavtal till köpekontraktet 201210-15 tas fram med hänsyn till beslut om lån och övriga omständigheter
föranledda av dröjsmålet samt att tilläggsavtalet redovisas i kommunstyrelsen
för godkännande.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2012 att godkänna försäljningen
av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21, till Lingbygdens friskola för 1,5
mkr. Kommunstyrelsen gav i uppdrag till tekniska förvaltningen att utforma
avtalsvillkor för försäljningen.
Under tekniska utskottets sammanträde den 22 januari 2013 meddelar
ordföranden att Lingbygdens friskola ekonomisk förening har svårt att finna
finansiering till köp av fastigheten.
Tekniska utskottet beslutar då att Lingbygdens Friskola ekonomisk förening från
och med den 1 januari 2013 ska betala 47 500 kronor varje månad för fortsatt
disposition av kommunens skollokaler i Södra Ljunga.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen den 26 augusti 2013 att godkänna
försäljning av skolfastigheten i Södra Ljunga enligt det upprättade avtalet med
Lingbygdens Friskola ekonomisk förening 2012-10-15 och att besluta att
föreningen ska få ett kommunalt lån med en avbetalningsplan på 5 år till en
marknadsmässig ränta.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i ett yttrande den 2 september 2013 att
räntan sätts till 4 procent och att ränta och amortering görs månadsvis.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) och Roland Johansson (ALT) ställer sig bakom tekniska
utskottets förslag.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på tekniska utskottets förslag.
Justerandes sign
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Christer Henriksson (KD) lämnar följande tilläggsyrkande: Att ett tilläggsavtal
till köpekontraktet 2012-10-15 tas fram med hänsyn till dagens beslut om lån
och övriga omständigheter föranledda av tidsutdräkten samt att tilläggsavtalet
redovisas i kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla tekniska utskottets
förslag enligt Kjell Jormfeldts (MP) med flera yrkande, eller om
kommunstyrelsen beslutar att avslå tekniska utskottets förslag enligt Kerstin
Wiréhns (V) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
tekniska utskottets förslag att godkänna försäljning av skolfastigheten i Södra
Ljunga enligt det upprättade avtalet med Lingbygdens Friskola ekonomisk
förening 2012-10-15 och att besluta att föreningen ska få ett kommunalt lån med
en avbetalningsplan på 5 år till en marknadsmässig ränta.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt Christer
Henrikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att de gör så.

Jäv
Lars-Erik Karlsson (C) deltar inte i ärendet på grund av jäv.
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040

Policy för kommunal borgen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för
kommunal borgen, att gälla från och med 2014-01-01.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18 i samband med budgetbeslutet att
den kommunala borgensavgiften ska höjas från 0,4 till 0,5 procent för de
kommunala bolagen från och med 2014. Kommunledningsförvaltningen har
därför tagit fram förslag till ny borgenspolicy där enda ändringen är en ändrad
borgensavgift.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 augusti 2013 att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för
kommunal borgen, att gälla från och med 2014-01-01.
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041

Begäran från kultur- och fritidsnämnden om omfördelning av
investeringsbudget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 660 tkr flyttas från projekt 25025
friidrottsanläggning till projekt 25006 investeringar kultur- och
fritidsförvaltningen.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har flera investeringsbehov som kan täckas via
investeringsmedel för friidrottsanläggning, där det kvarstår budgetmedel. Enligt
ekonomistyrningsreglerna är det kommunstyrelsen som beslutar om
omfördelning av investeringsmedel.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 2 juli 2013 att kommunstyrelsen
beslutar att 660 tkr flyttas från projekt 25025 friidrottsanläggning till projekt
25006 investeringar kultur- och fritidsförvaltningen.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen den 27 augusti 2013
att besluta att 660 tkr flyttas från projekt 25025 friidrottsanläggning till projekt
25006 investeringar kultur- och fritidsförvaltningen.
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Verksamhetsplan för investeringsbidrag samlingslokaler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsutskottets förslag till
verksamhetsplan för investeringsbidrag till samlingslokaler.
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 200 000 kr från kommunstyrelsens
anslag för förstudier investeringar till kultur- och fritidsnämnden för att hantera
investeringsbidrag till samlingslokaler, från och med 2014 års budget.
Ärendet
Boverket ger bidrag till ombyggnad m.m. av samlingslokaler. För att bidrag ska
betalas ut från Boverket krävs en medfinansiering från kommunen. Ljungby
kommun har ett flertal gånger betalat ut bidrag, men det har inte funnits något
regelverk kring bidraget och det har inte funnits någon ordinarie budget. Därför
beslutade kommunstyrelsen den 4 december 2012 att ge i uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer för ansökningar
om kommunal medfinansiering.
Förslaget till verksamhetsplan bygger mycket på Boverkets regler kring när
bidrag kan utgå för samlingslokaler.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att bidragen hanteras av kultur- och
fritidsnämnden eftersom nämnden har ansvar för andra liknande bidrag, t.ex.
investeringsbidrag till bygdegårdar och bidrag till föreningslokaler. Finansiering
av bidraget kan ske genom omfördelning av 200 tkr från kommunstyrelsens
anslag för förstudier investeringar (totalt anslag 500 tkr).
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna förslaget till verksamhetsplan för investeringsbidrag samlingslokaler.
Kommunledningsförvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att
omfördela 200 000 kr från kommunstyrelsens anslag för förstudier investeringar
till kultur- och fritidsnämnden för att hantera investeringsbidrag till
samlingslokaler, från och med 2014 års budget.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen den 27 augusti 2013
att besluta att godkänna förslaget till verksamhetsplan för investeringsbidrag till
samlingslokaler, med följande tillägg:
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Vid större projekt som inte inryms i kultur- och fritidsnämndens budget, bereds
ärendet av kultur- och fritidsnämnden och överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att
omfördela 200 000 kr från kommunstyrelsens anslag för förstudier investeringar
till kultur- och fritidsnämnden för att hantera investeringsbidrag till
samlingslokaler, från och med 2014 års budget.
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Sätt upp motionsredskap vid Lagaån i Ljungby stad
Medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att ett utegym
kommer att finnas vid Åsikten. Utegymmet kommer att bestå av sju olika sorters
redskap för styrka och motorik.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 10 april 2013 föreslår en
kommuninvånare att det hade varit trevligt att upprätta motionsredskap som ett
slags utegym mellan Lagaån och Åsikten där Ljungby kommuns, enligt
kommuninvånaren, vackraste gång- och cykelvägar kommer att sammanstråla.
Vidare skriver kommuninvånaren att motionsredskapen kan ses som rörliga
konstverk.
Det är sedan tidigare planerat att det ska finnas ett utegym intill Åsikten som
kommer att bestå av sju olika sorters redskap avsedda för att träna styrka och
motorik.
Tekniska förvaltningen föreslår den åttonde juli 2013 att tekniska utskottet
föreslår kommunstyrelsen att svara förslagsställaren att ett utegym kommer att
finnas vid Åsikten. Utegymmet kommer att bestå av sju olika sorters redskap för
styrka och motorik.
Beredning
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen den 26 augusti
2013 att tacka för förslaget och svarar förslagsställaren att ett utegym kommer
att finnas vid Åsikten. Utegymmet kommer att bestå av sju olika sorters redskap
för styrka och motorik.
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Granskning av lokalutnyttjande, extern uthyrning och incitament att
minska lokalyta
Svar på revisionsrapport.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tekniska förvaltningens skrivelse som sitt
yttrande och lämna det som svar på revisionsrapporten.
Ärendet
Tekniska förvaltningen skriver den 10 juli 2013 att det den 4 juni 2013 inkom en
revisionsrapport. I revisionsrapporten har Ljungby kommuns revisorer
uppmärksammat behovet av att få klargjort hur mycket lokalytor inklusive ytor
för bostadsändamål som finns oanvända eller outhyrda samt att få en bedömning
över vilka incitament som finns för att lokaleffektivisera befintliga ytor.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2013.
Revisorerna har kommit fram till att kommunen bör ändra incitamenten och
definitionen kring ”uthyrningsbar yta”, alltså om verksamheterna jan se
möjligheter till lokaleffektivisering. Dessutom skriver revisorerna att tekniska
förvaltningen bör prioritera att få igång en fungerande fastighetsgrupp. Gruppen
bör arbeta med flera frågor varav lokaleffektivitet är en. Andra frågor kan vara
fastighetsunderhåll, driftskostnader och energieffektiviseringar,
ansvarsfördelningsfrågor m.m. Revisorerna har även granskat uteblivna
rivningar och tomma lokaler.
En annan viktig uppgift är lokalförsörjning och planering kring detta
tillsammans med verksamhetsföreträdare. Revisorerna påpekar också att det kan
vara ett tecken på att det förekommer ett systemfel i fall där verksamheten får
reda på sina hyror för innevarande år så sent som i april månad.
Tekniska förvaltningen yttrar sig den 10 juli 2013 över revisionsrapporten. De
framhåller att rivningar handlar om en prioriteringsfråga i relation till
existerande resurser.
Vidare skriver tekniska förvaltningen att en lokalplaneringsgrupp från och med
hösten 2013 kommer att träffas fyra gånger per år för att arbeta vidare med
verksamheternas framtida lokalbehöv, lokalförsörjningsprogram,
fastighetsunderhåll, driftskostnader m.m.
Beredning
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår den 26 augusti 2013 att
kommunstyrelsen antar tekniska förvaltningens skrivelse som sitt yttrande.
Justerandes sign
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Rivning av f d Favörsbyggnaden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att riva före detta Favörbyggnaderna Solrosen 1 och
2 samt att återställa marken med parkeringsplatser.
Kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra
anbudsinfordran för en totalentreprenad för att riva före detta Favörbyggnaderna
samt återställning med parkeringsplats.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel
med 4 050 tkr (varav 2 750 tkr är investeringskostnader och 1 300 tkr är
driftkostnader) i 2014 års budget.
Finansiering av investeringen på 2 750 tkr föreslås ske genom omfördelning från
projekt 39002 Säkerhetsåtgärder. Finansiering av driftkostnaden på 1 300 tkr
föreslås ske inom tekniska förvaltningens driftbudget 2014.
Ärendet
I samband med utredningen av kvarteret Fritiden och kvarteret Solrosen 1 och 2
förordades i visionsplanen att de före detta Favörbyggnaderna ska rivas så snart
som möjligt och ersättas med parkeringsplatser och en eventuell skateboardpark.
Tekniska förvaltningen skriver den 14 augusti 2013 att avsikten är att kvarteret
Fritiden med dess aktiviteter ska få bättre parkeringsytor, samt att infarten via
Märta Ljungbergsvägen ska bli mer attraktiv. Kommande byggnation inom
kvarteret Fritiden kan genom rivningen bättre framhävas mot Märta
Ljungbergsvägen.
Tekniska förvaltningen skriver att anbudsinfordran avses att utföras som
totalentreprenad för rivnings- och markarbeten. De föreslår att utvärdering av
anbud avses att utföras enligt följande viktning: Pris 100 %.
Beräknad kostnad för rivnings- och markarbeten samt projektering är 6 050 tkr.
Arbetet beräknas vara klart under 2014.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att riva före detta
Favörbyggnaderna och att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra
anbudsinfordran för en totalentreprenad för att riva före detta Favörbyggnaderna
samt återställning med parkeringsplats.
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Tekniska förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att tillskjuta investeringsmedel med 1 680 tkr, så att etapp 1
kan färdigställas våren 2014. Samt att tillskjuta driftmedel med 1 300 tkr och
investeringsmedel med 1 070 tkr, så att etapp 2 kan färdigställas under 2014.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 26 augusti 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
riva före detta Favörbyggnaderna Solrosen 1 och 2 och att återställa marken med
parkeringsplatser.
Kommunstyrelsen föreslås också besluta att tekniska förvaltningen får i uppdrag
att utföra anbudsinfordran för en totalentreprenad för att riva före detta
Favörbyggnaderna samt återställning med parkeringsplats.
Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att tillskjuta medel med 4 050 tkr (varav 2 750 tkr är
investeringskostnader och 1 300 tkr är driftkostnader) i 2014 års budget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 4 september 2013 att finansiering
av investeringen på 2 750 tkr görs genom omfördelning från projekt 39002
Säkerhetsåtgärder. Finansiering av driftkostnaden på 1 300 tkr föreslås ske inom
tekniska förvaltningens driftbudget 2014.
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Omfördelning av drift till investering. Asfaltering på bredemads
deponi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 600 tkr efter inkommet anbud, från
Bredemads driftbudget till investeringsbudgeten.
Ärendet
Hårdare regler har genomförts i samband med att prisjusteringar för mottagandet
av flis på värmekraftverk. Krav ställs på att flis levereras utan inblandning av
sten. På Bredemad förvaras och flisas trä på en yta av grus. Tekniska
förvaltningen har därför blivit stoppade att leverera flis fram till dess att ytan har
asfalterats.
Ytan som behöver asfalteras är 6 000 kvm. Pris för asfalt är ca150 kr/kvm. För
att asfaltera ytan beräknas kostnaden till ca 1 mkr.
Tekniska förvaltningen skriver att det inte finns några medel avsatt i budgeten
för 2013 till en sådan kostnad. En omdisponering mellan driftsbudgeten till
investeringsbudgeten är möjlig utan att driftsbudgeten påverkas. Omdisponering
av 1 mkr från driftsbudgeten till investeringsbudgeten för år 2013.
Tekniska förvaltningen föreslår den 30 juli 2013 att tekniska utskottet föreslår
kommunstyrelsen att omdisponera 1 mkr från Bredemads driftsbudget till
investeringsbudgeten.
Beredning
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
omdisponera 600 tkr efter inkommet anbud, från Bredemads driftbudget till
investeringsbudgeten.
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Sortera hushållssoporna
Medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att Ljungby
kommun arbetar med frågan om utsortering av matavfall, men avvaktar med
beslut i frågan tills Riksdagen har fattat beslut om eventuell ändring i
lagstiftningen.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 21 januari 2013 föreslår en
kommuninvånare, med tanke på en hållbar framtid, att Ljungby kommun börjar
med sortering av hushållssopor likt den i Växjö kommun. Medborgaren
motiverar förslaget genom att påpeka att det kommer lastbilar från Växjö till
Ljungby med hushållsavfall för förbränning i Ljungby, dessa går sedan tomma
tillbaka till Växjö. Medborgaren argumenterar för att det borde gå att lösa
transporterna med matavfall dit genom att utnyttja dessa tomma lastbilar.
Ljungby kommun har under våren utrett olika scenarier för vad en förändring av
insamling av hushållsavfall skulle innebära för kommunen med inriktning på att
sortering av både matavfall och förpackningar sker hemma hos abonnenten.
Lagstiftningen om kommunens ansvar att samla in hushållsavfall kommer
förmodligen att förändras i höst. Denna påverkar således såväl matavfalls som
förpackningsinsamling.
Tekniska förvaltningen föreslår den 30 juli 2013 att tekniska utskottet föreslår
kommunstyrelsen att svara förslagsställaren att Ljungby kommun arbetar med
frågan om utsortering av matavfall, men att beslut i riksdagen avgör vilken roll
kommunen har i insamlingen av avfall.
Beredning
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att tacka för
förslaget och att svara förslagsställaren att Ljungby kommun arbetar med frågan
om utsortering av matavfall, men avvaktar med beslut i frågan tills Riksdagen
har fattat beslut om eventuell ändring i lagstiftningen.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets
förslag eller enligt Kjell Jormfeldts (MP) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.
Reservation
Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.
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Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att antar miljö- och byggförvaltningens förslag till
yttrande som svar på remissen.
Ärendet
Under juni 2013 fick Ljungby kommun ”Förslag till en regional strategi och
handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län – åtgärder
2013-2017 med utblick till 2020” för yttrande.
Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som består av företrädare för såväl
offentlig sektor som privat näringsliv i de tre länen Blekinge, Kalmar och
Kronoberg. Tillsammans representerar de hela värdekedjan från produktion till
konsumtion. Biogas Sydost har av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och
Kronoberg samt av EU fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en regional
strategi och handlingsplan för biogas. Biogas Sydost hoppas att det färdiga
dokumentet ska antas av kommuner med flera.
Den svenska regeringen har beslutat om att minst 50 % av matavfallet från
hushåll, storkök, butiker och restauranger ska till år 2018 behandlas biologiskt
så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 % så att även energin i matavfallet tas
till vara. Detta innebär att rötning och biogasproduktion ska prioriteras framför
förbränning och kompostering.
Miljö- och byggförvaltningen skriver den 21 augusti 2013 i ett förslag till
yttrande att de stöttar ett regionalt dokument och ser samordning kring biogas
som något positivt och nödvändigt för att komma framåt i kommunen.
Handlingsplanen föreslår att regionen genom ett antal mål ska jobba för att få en
regional tillverkning och användning av biogas. Föreslagen åtgärd är att
inventera behovet hos sopbilar och andra fordon och den åtgärden är till stor del
redan genomförd i Ljungby. För Ljungby kommun är målet ett tankställe vid E4
inom ett par år, skriver miljö- och byggförvaltningen.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen den 27 augusti 2013
att besluta att antar miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande som svar
på remissen.
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Anmälan om deltagande i Leader-område nästa programperiod
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska delta i leaderområde
Leader Linné även nästa programperiod 2014-2020.
Styrelsen för Leader Linné får hantera eventuella förfrågningar om fler
kommuner ska ingå i leaderområdet. Ljungby kommun är positiv till att utöka
området om så blir fallet.
Finansiering av Ljungby kommuns deltagande sker genom pengar avsatta för
medfinansiering till olika slags EU-projekt.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 3 juni 2013 mottagit en skrivelse med
förfrågan om Ljungby kommun ska delta i leaderområdet Leader Linné även
nästa programperiod 2014-2020, samt om kommunen vill att ytterligare
kommuner ska ingå i leaderområdet.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 7 juni 2013 att utgångspunkten i
planeringen handlar om vilka kommuner som ska ingå i leaderområdet. Därefter
startar arbetet med att ta fram en ny leaderstrategi för landsbygdsutveckling.
Inför varje programperiod tas en ny strategi fram.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att leaderområdet Leader Linné har
mycket framgångsrikt och stimulerat landsbygdsutvecklingen i Ljungby
kommun. Under den nuvarande programperioden har Ljungby kommun
medfinansierat leaderområdet med cirka 300 000 kronor per år. Ljungby
kommun har fått en stor uppväxling på de investerade medlen.
Totalt har Leader Linné behandlat 325 projektansökningar och av dem har 265
beviljats, totalt ca 46 mkr. Ljungby kommun har beviljats 16 stora projekt och
19 små projekt. Dessutom har aktörer i kommunen medverkat i 36
gränsöverskridande projekt. Per investerad krona har Ljungby kommun fått
tillbaka 4,37 kr (gränsöverskridande projekt är inkluderade).
Leader är en metod och åtgärd för landsbygdspolitiken i Sverige.
Leaderområdena i landet delfinansieras av EU, staten, regionförbund,
kommuner, privata och ideella aktörer i ett leaderområde. Leadermetoden har
fokus på underifrånperspektivet och samverkan mellan offentliga, privata och
ideella aktörer.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Ljungby kommun ska delta i leaderområde Leader Linné även nästa
programperiod 2014-2020. Finansiering av Ljungby kommuns deltagande sker
genom pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen den 27 augusti 2013
att besluta att Ljungby kommun ska delta i leaderområde Leader Linné även
nästa programperiod 2014-2020.
Styrelsen för Leader Linné får hantera eventuella förfrågningar om fler
kommuner ska ingå i leaderområdet. Ljungby kommun är positiv till att utöka
området om så blir fallet.
Finansiering av Ljungby kommuns deltagande sker genom pengar avsatta för
medfinansiering till olika slags EU-projekt.
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Länstransportplan för Kronobergs län 2014-2025
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta arbetsutskottets förslag till yttrande och
lämna det som svar till Regionförbundet södra Småland, med tillägget att
förbättring av väg 555 till Bolmsö läggs till listan som objekt nr 5.
Ärendet
Ljungby kommun har av Regionförbundet södra Småland (RFSS) tagit emot ett
förslag till transportslagsövergripande länsplan för regional
transportinfrastruktur för perioden 2014-2025, även kallad länstransportplan
(LTP).
RFSS vill satsa på följande två områden:



Tillgänglighet: södra Smålands infrastruktur och trafikering ska bidra
till god tillgänglighet såväl inom som till och från hela länet för
näringsliv, invånare och besökare
Hållbara kommunikationssystem: södra Småland ska karaktäriseras av
långsiktigt hållbara kommunikationslösningar.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 20 augusti 2013 att satsningar inom
dessa områden är något som länet tillsammans måste sträva mot. Däremot anser
kommunledningsförvaltningen att det hade det varit bra om kopplingen till
syftena hade stärkts ytterligare i planen. Ett förtydligande kring hur länets olika
aktörer med olika trafiklösningar gemensamt kan underlätta för folk att kunna
turista, bo och verka i länets alla delar hade varit önskvärt. Det är också viktigt
att i en länstransportplan se till hela länet och de olika behov som kan finnas på
olika håll. Detta perspektiv kan försvinna ibland i planen eftersom fokus på
huvudstråken är ganska stort.
Eftersom denna LTP ska ses som en fortsättning på den tidigare
Länstransportplanen (2010-2021) och därmed utgår från den systemanalys över
prioriterade stråk som togs fram förra gången, kvarstår Ljungby kommuns
invändningar gällande analysen. En gemensam regionanalys där också Skåne,
Halland och övriga Västsverige tas med hade varit att föredra framför en analys
av enbart östra Götaland.
I planen påpekas att länet behöver ett väl utbyggt finmaskigt vägnät och att detta
håller god standard. Ljungby kommun instämmer i att det i länet måste finnas en
robust infrastruktur med sammanbindande stråk och tillgång till vägar, järnvägar
och flyg som ger länet en god tillgänglighet. Ett finmaskigt vägnät av god
standard ihop med en god tillgänglighet till de större stråken är av stor vikt för
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såväl näringslivet som övriga transporter. En upprustning av stråken och det
mindre vägnätet med fokus på förbättringar av trafiksäkerhet, framkomlighet
och sidoområdesbrister är fortfarande behövligt.
Även cykelvägsstrukturen utanför (och på många ställen även inom) tätorterna
är svag i Kronobergs län och bör förbättras. Det är därför glädjande att
regionförbundet i länstransportplanen uttrycker målsättningen att ta fram en
cykelstrategi under 2014. Det kan vara ett bra första steg för att förbättra
möjligheterna till en utökad satsning på cykelvägar för såväl pendling som
cykelturism.
När det gäller kollektivtrafikstråk delar Ljungby kommun regionförbundets
uppfattning om att stråken Ljungby-Växjö-Lessebo och Tingsryd-Växjö-Åseda
bör främjas. Ljungby kommun vill också framföra att det är av största vikt att
kollektivtrafiken via väg förbättras ytterligare och då framförallt i de områden i
länet där möjligheten att resa via tåg saknas.
Ett minsta mål för kollektivtrafiken kan vara att såväl vägar som
kollektivtrafiken i sig, mellan de närliggande kommunhuvudorterna i länet, ska
hålla tillräckligt god kvalitet för att ge goda möjligheter till arbetspendling.
Exempelvis är vägen mellan Ljungby och Älmhult av undermålig kvalitet och
med tanke på den potential till pendling som finns på sträckan borde en satsning
på en förbättrad väg mellan dessa orter finnas med bland prioriterade åtgärder
framöver. En annan aspekt på utbyggnaden av sträckan Ljungby-Älmhult är att
godstransportflödena kommer att öka framöver.
En utbyggnad av Europabanan med sträckning utmed Ljungby ser Ljungby
kommun fortfarande som en samhällsekonomisk klok satsning av framtida stor
betydelse med hänsyn bland annat till Fehmar Bält-utbyggnaden.
Ljungby kommun passar på att framföra vilka projekt som bör prioriteras på
länsnivå:
Cykelleder
1. Ljungby-Lagan-Vittaryd.
2. Cykelväg på överföringsled längs väg 555 (Ljungby- Tannåker, förbi
Mjälen).
3. Banvallsleden Ljungby-Angelstad, Ljungby-Ryssby samt Ryssby-Målaskog/länsgräns.
4. Cykelväg Ljungby-Sickinge.
Vägar m.m.
1. Bussterminalen i Ljungby
2. Österleden
3. Trafiksäkrare korsning väg 555/väg 547 (Korsningen mot Bolmstad
hamn vid Tallbacken/Sjöhagen).
4. Förbättring av riksväg 124, Ljungby-Älmhult
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till
yttrande daterat 2013-08-16, som svar till Regionförbundet södra Småland.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att korsningen mot Bolmstad hamn vid
Tallbacken/Sjöhagen läggs före Österleden i prioriteringslistan. I övrigt föreslår
kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti 2013 att kommunstyrelsen antar
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande och lämnar det till
Regionförbundet södra Småland.
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Inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden
Svar på motion
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
om att inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden.
Ärendet
Ljungby innerstad står inför genomgripande omgestaltningar. Från partiet
Kommunens Bästa anser man att det är viktigt att alla beslut är väl belysta och i
möjligaste mån förankrade inte bara i kommunledningen utan också hos
befolkningen i övrigt. Ett skönhetsråd skulle kunna bli den remissinstans och
länk till allmänheten som behövs för att vidga debatten om stadens utformning.
Kommunens Bästa föreslår att ett skönhetsråd bestående av personer som
arbetar med eller har erfarenhet av arkitektur, konst och design inrättas med det
snaraste.
Beredning
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen den 28 augusti 2013 att
motionen om att inrätta ett skönhetsråd för byggnads- och stadsplaneärenden
avslås.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Lars Solling (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att
låta kultur- och fritidsnämnden yttra sig i frågan.
Kjell Jormfeldt (MP) och Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till motionen.
Stefan Fredriksson (S) och Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras
enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera förslag. Ordföranden finner att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla
motionen enligt Kjell Jormfeldts (MP) med flera yrkande, eller om fullmäktige
föreslås att avslå motionen enligt Stefan Fredrikssons (S) med flera yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
avslår motionen.
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Ändrad starttid för fullmäktiges sammanträden
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendet
Tryggve Svensson (V) yrkar i en motion den 23 maj 2013 att fullmäktiges
sammanträden återgår till normaltid kl. 18.30 med start nästa år.
Tidigare inleddes fullmäktiges sammanträden kl. 18.30, men sedan minst fyra år
tillbaka har sammanträdena startat kl. 17.30. Tryggve Svensson (V) skriver att
det är en tid som passar dåligt av många skäl. Dels innebär det svårigheter för
många som yrkesarbetar och dels visar det sig kollidera vid många tillfällen när
även landstingsfullmäktige sammanträder samma dag.
Fullmäktiges presidium lät genomföra en enkätundersökning i juni 2013 där de
bland annat frågade fullmäktiges ledamöter om de tycker att det är bra att starta
fullmäktiges sammanträden kl. 17.30 eller om de föredrar en annan starttid. 34
ledamöter av 49 svarade på enkäten. Av dem ansåg 21 ledamöter att nuvarande
starttid kl. 17.30 är bra. 4 personer föredrar att starta kl. 18.00, 5 föredrar att
starta kl. 18.30, medan 2 inte hade några synpunkter på starttiden.
Eftersom en majoritet av ledamöterna föredrar att starta fullmäktiges
sammanträden kl. 17.30 föreslår kommunledningsförvaltningen, efter samråd
med fullmäktiges presidium, att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen den 27 augusti 2013
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till motionen.
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen enligt Kjell Jormfeldts (MP) yrkande eller bifaller motionen enligt
Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
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Bygg bostäder på järnvägsområdet
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I en motion inlämnad den 9 april 2013 föreslår Janewert Johansson (S) och Gun
Lindell (S) att kommunen omgående ska starta en projektering för
bostadsbyggnation på järnvägsområdet. Motionärerna skriver att det finns behov
av boende i centrala lägen i Ljungby stad och eftersom det finns tillgänglig mark
på före detta järnvägsområdet borde det finnas möjligheter att planera och bygga
bostäder där. Eftersom det råder arbetslöshet bland byggnadsarbetarna och det
inte verkar vara några andra större byggobjekt i vardande är det rätt tid att bygga
nu, vilket också borde vara gynnsamt ur anbudssynpunkt, skriver motionärerna.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 8 augusti 2013 att detaljplan för
järnvägsområdet har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Den västra
delen av området är i huvudsak avsedd för handelsändamål och den mittersta
delen av området i huvudsak för busstation och parkeringsplatser. Ändamålet för
detaljplanen för den östra delen av järnvägsområdet är bostäder, handel och
centrumändamål, vilket öppnar upp för att bygga bostäder i ett mycket centralt
läge. Inom detta område har också Ljungbybostäder AB planer på byggnation av
såväl lägenheter som lokaler för dagligvaruhandel. Det handlar då om den delen
av området som gränsar till Salutorget och Stora torget.
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen
som avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och
miljödomstolen i Växjö, därför har någon byggnation inte kunnat påbörjas.
Detaljplanen för järnvägsområdet möjliggör bostadsbyggande i enlighet med
förslaget i motionen och Ljungbybostäder AB har aviserat intresse av att bygga
bostäder i området. Det kan dock antas att motionärerna med sitt förslag om
projektering för bostadsbyggnation avser ytterligare projekt utöver det som ännu
inte kunnat startas på grund av överklagandet till länsstyrelsen och mark- och
miljödomstolen. Om så är fallet gäller även då att det bör vara Ljungbybostäder
AB som ska svara för projektering och bostadsbyggnation, alternativt något helt
privat bostadsbolag. Kommunen planerar att marknadsföra tomterna såväl till
Ljungbybostäder som till privata aktörer så snart detaljplanen vunnit laga kraft.
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Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 augusti 2013 att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (V) yrkar avslag på motionen.
Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
avslår motionen enligt Kjell Jormfeldts (MP) yrkande, bifaller motionen enligt
Roland Johanssons (ALT) yrkande eller anser motionen besvarad enligt
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
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Revidering av bolagsordning för kommunens bolag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny
bolagsordning för Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungbybostäder
AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 19 mars 2013 nya bolagsordningar för de
kommunala bolagen. Samtliga bolag har på sina årsstämmor den 29 maj 2013
fastställt bolagsordningarna.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 20 augusti 2013 att Bolagsverket har
skärpt reglerna kring bolagsordningarna så att de måste stämma till 100 %. De
har inte godkänt Ljungbys bolagsordningar eftersom det i förslaget till
bolagsordning under § 14 punkt 9 står ”I förekommande fall val av revisorer och
ersättare”. Detta måste ändras till ”I förekommande fall anmälan av revisor och
ersättare”. Detta beror på att redan i § 10 står att fullmäktige ska göra valet.
Ändringen gäller alla bolagen.
För Ljungby Utveckling AB gäller även att § 9 behöver ändras.
Nuvarande lydelse är ”Styrelsen ska bestå av minst sex ledamöter och högst åtta
ledamöter med lika många personliga ersättare.” För att det ska stämma med
Bolagsverkets registeruppgifter och för att styrelsen ska kunna ha en viss
flexibilitet bör lydelsen ändras till ”Styrelsen ska bestå av minst fem och högst
åtta ledamöter samt minst fem och högst åtta ersättare.”
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige besluta att anta
ny bolagsordning för Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB,
Ljungbybostäder AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen den 27 augusti 2013
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta ny bolagsordning för Ljungby
Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Utveckling
AB och Ljungby Holding AB.
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Tillsättande av parlamentarisk grupp
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en parlamentarisk grupp, enligt
ordförandens förslag. Den parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över den
politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Eventuella förslag till
förändringar överlämnas till kommunfullmäktige för beslut under 2014.
Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att en parlamentarisk grupp bildas för att
se över den politiska organisationen inför nästa mandatperiod.
Ordföranden föreslår att en ordinarie representant och en ersättare utses i varje
parti och att ett mötesarvode betalas ut per parti och sammanträde.
Den parlamentariska gruppen föreslås få i uppdrag att diskutera bland annat hur
många ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige och nämnderna, om
organisationen av nämnder och utskott behöver förändras, om organisationen av
beredningar och utskottssammanträden behöver förändras, liksom
budgetprocessen.
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Uppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Information om räddningstjänstens fixartjänst.
2. Svar på uppföljning av revisionsrapport om försäkringsärenden;
incidentrapportering.
3. Ekonomisk uppföljning.
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Ks § 163
Information
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Regionala innovationsstrategin och Linnaeus Technical center
2. Kommunstyrelsen informerar.
3. Nytt om näringsliv.
4. Regionförbundet Södra Småland.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 164
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
1. Anmälan av delegationsbeslut fattade av kommunledningsförvaltningen
under augusti 2013.
2. Anmälan av delegationsbeslut rörande markärenden med mera som är
fattade av tekniska förvaltningen under maj och juni 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

