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Ks § 217
Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringen i dagordningen.
Ärendet
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om följande beslutsärenden kan behandlas
under dagens sammanträde:
1. Avtal om lägenhetsarrende berörande fastigheten Eka 3:6 i Ljungby stad
och kommun.
2. Ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktige i november 2014.
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253

Försäljning av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tilläggsöverenskommelse per 2013-1203, till köpeavtalet avseende fastigheten Ljunga Prästgård 1:21 med
Lingbygdens friskola ekonomisk förening 2012-10-15.
Ärendet
Ett köpekontrakt avseende fastigheten Ljunga Prästgård 1:21 undertecknades av
representanter för styrelsen i Lingbygdens Friskola ekonomisk förening den 15
oktober 2012. Kommunstyrelsen godkände den 13 november 2012 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.
Förhandlingar mellan tekniska utskottet och styrelsen för Lingbygdens friskola
ekonomisk förening har skett under 2013.
Tekniska utskottet föreslår den 26 augusti 2013 att kommunstyrelsen beslutar 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.
Kommunstyrelsen beslutar den 10 september 2013 § 145, att ge tekniska
utskottet i uppdrag att upprätta ett tilläggsavtal till det upprättade köpekontraktet
mellan Ljungby kommun och Lingbygdens friskola ekonomisk förening.
Kommunstyrelsen beslutar den 1 oktober 2013 § 168, att godkänna förslaget till
underlag till tilläggsavtal till köpekontrakt undertecknat 2012-10-15, med
anledning av kommunstyrelsens beslut den 10 september 2013§ 145.
Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar om lån till
Lingbygdens friskola ekonomisk förening enligt underlaget till tilläggsavtal.
Kommunfullmäktige beslutar den 22 oktober 2013 § 110, att erbjuda lån till
Lingbygdens friskola ekonomisk förening.
Den 30 oktober 2013 inkom ett brev från Lingbygdens friskola ekonomisk
förening gällande reparationsbehov av skolfastigheten. Med hänsyn till att det
kan finnas ett underhållsbehov av skolbyggnaden på sikt har tekniska utskottets
ordförande Carina Bengtsson (C) föreslagit att man gör en avräkning från
köpeskillingen på 500 000 kronor plus den summa som redan har betalats
(120 000 kronor) vilket innebär ett återstående belopp på 880 000 kronor.
Utdragsbestyrkande
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Ordförande Carina Bengtsson (C) har underhand kommunicerat förslaget med
Lingbygdens friskola ekonomisk förening från den 11 november 2013 och
styrelsen skulle återkomma med svar. Den 26 november 2013 meddelade
Lingbygdens friskola ekonomisk förening att de godtar erbjudandet.
Beredning
Tekniska utskottet beslutar den 2 december 2013 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkanden
Pia Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att det
gjordes en värdering av skolbyggnaden för två år sedan och Socialdemokraterna
vill ha en utredning med de faktiska kostnaderna som tillkommit i
renoveringskostnader de senaste åren, vilka skador som stormen orsakade och
vad de kostar.
Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen godkänner
tilläggsöverenskommelsen daterad 2013-12-03. Lars Solling (FP), Jessica
Lyckvall (M), Kjell Jormfeldt (MP), Kerstin Wiréhn (V), Nils-Erik Wetter (KD)
och Krister Lundin (M) yrkar bifall till Carina Bengtssons (C) yrkande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras enligt Pia
Johanssons (S) yrkande eller om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt Carina
Bengtssons (C) med flera yrkande att kommunstyrelsen godkänner
tilläggsöverenskommelsen daterad 2013-12-03 och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt yrkandet.
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103

Förändring i arbetet med kvalitetsgarantier
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta bort
kommunens kvalitetsgarantier från och med den 1 januari 2014 och att arbeta in
bostadsgarantin för alla studenter vid högskolecentrum och garantin om
sommarjobb till gymnasieungdomar, i det ungdomspolitiska
handlingsprogrammet.
Ärendet
Den 1 januari 2007 införs kvalitetsgarantier i Ljungby kommun. Garantiernas
syfte är att göra den kommunala servicen tydlig för invånarna.
Kvalitetsgarantier finns inom samtliga förvaltningar, men har inte någon
koppling till de mål som respektive nämnd har satt upp för sin verksamhet. I
flera fall innehåller garantierna lägre kvalitetskrav än nämnden satt upp. I andra
fall innehåller garantierna enbart det lagen säger att vi ska klara. Det finns också
formuleringar i garantierna som de flesta medborgare ser som en självklarhet.
För att säkerställa att kommunens verksamheter når upp till den servicenivå som
utlovas i garantierna kan invånarna kontakta kommunens konsumentsekreterare
om de tycker att kommunen inte har levt upp till kvalitetsgarantierna. Under
åren 2007-2012 lämnades totalt 8 synpunkter på garantierna in till
konsumentsekreteraren.
I februari 2013 inför kommunen ett datasystem för att ta emot synpunkter som
klagomål, beröm, förslag och frågor. Statistiken från synpunktssystemet visar att
kommunen får in många synpunkter på verksamheterna och arbetet som lett till
förbättringar för invånarna.
Sedan kvalitetsgarantierna infördes 2007 har flera jämförande
kvalitetsgranskningar införts i Sverige. Resultaten av de här mätningarna
redovisas öppet och tjänar dels till att medborgaren får information och kunskap
om vilken kvalitet kommunen erbjuder på sina tjänster, dels till att utveckla och
förbättra kommunens verksamheter. Dessutom deltar kommunen i SKL:s
”KKIK” där Sveriges kommuner mäter sin kvalitet, analyserar resultatet,
jämförs med andra kommuner och vidtar förbättringsåtgärder.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 18 oktober 2013 att det kan
ifrågasättas om kommuner behöver ha kvar kvalitetsgarantierna för att garantera
god service och om det är rätt arbetsredskap för att förbättra kommunens
service? Kvalitetsgarantierna innehåller en lägstanivå för vår service och denna
nivå bör kunna uppfyllas utan kvalitetsgarantier.
Utdragsbestyrkande
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att nuvarande kvalitetsgarantier tas bort.
Det är ett förslag som även kommunens ledningsgrupp ställt sig bakom.
Det finns dock två kvalitetsgarantier som bör fortsätta att gälla, enligt
kommunledningsförvaltningen:
 Bostad åt alla som studerar på Högskolecentrum Ljungby
 Alla gymnasieungdomar som inte får ett vanligt sommarjobb
erbjuds tre veckors sommarjobb i kommunen.
De båda garantierna kan istället arbetas in i kommande ungdomspolitiska
handlingsprogram som är under framtagande.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 26 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige att ta bort kommunens kvalitetsgarantier från och
med 1 januari 2014 och att arbeta in bostadsgarantin för alla studenter vid
högskolecentrum och garantin om sommarjobb till gymnasieungdomar, i det
ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Ram för nyupplåning 2014 samt omsättning av lån
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt 40 mkr.
Kommunfullmäktiges föreslås också besluta att kommunstyrelsen under år 2014
har rätt att omsätta lån, det vill säga att låna upp belopp motsvarande belopp på
de lån som förfaller till betalning under år 2014.
Ärendet
I budgeten för 2014 är det beslutat om en investeringsnivå på 96 mkr. Därutöver
tillkommer överförda investeringar från 2013, vilka beräknas ligga på 38 mkr.
Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 91 mkr. Det innebär att det
finns ett behov av nyupplåning på 40 mkr för 2014.
Kommunfullmäktige måste utöver nyupplåning även besluta om att
kommunstyrelsen har rätt att omsätta befintliga lån.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 26 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2014 har
rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 40 mkr.
Kommunfullmäktiges föreslås också besluta att kommunstyrelsen under år 2014
har rätt att omsätta lån, det vill säga att låna upp belopp motsvarande belopp på
de lån som förfaller till betalning under år 2014.
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Äskande om medel till upprustning av Lagavallsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien från kultur- och
fritidsnämnden för Lagavallen och att arbete med programfas ska sättas igång.
Kommunstyrelsen beviljar 300 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för
programfasen. Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för förstudier till
investeringar.
Ärendet
Presidierna för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, tekniska utskottet
och kultur- och fritidsnämnden möttes den 5 november 2013. När det gäller
Lagavallen kom man överens om att gå vidare med förberedelser för en
upprustning av Lagavallen. Idé och studiefas har tidigare genomförts och
presenterats i Utvecklingsplan Lagavallen februari 2012. Presidiemötets föresats
är att genomförandet ska starta under 2014.
Programfasen innebär att konkretisera brukarens och beställarens funktionskrav,
kartlägga alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som
kommer att påverka den fortsatta processen. Programfasen beräknas vara klar i
februari 2014 och för vidare beslut i kommunstyrelsen om att genomföra
projekteringsfas.
Projekteringsfas innebär att handlingarna upprättas för upphandling av
genomförandet. Projekteringsfasen beräknas vara klar i maj 2014 för vidare
beslut i kommunfullmäktige om genomförandet av byggnationen. Programfasen
beräknas kosta 300 000 kronor och projekteringsfasen 450 000 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att besluta att tillsätta extra medel, 750 000 kronor, för att
genomföra program- och projekteringsfaser för utveckling av Lagavallen.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 november 2013 att kommunstyrelsen
beslutar att tillsätta extra medel, 750 000 kronor, för att genomföra programoch projekteringsfaser för utveckling av Lagavallen.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande den 2 december 2013 att
kommunstyrelsen föreslås beviljar 300 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för
programfasen. Beslut om projekteringsfasen tas när programfasen är genomförd.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna förstudien från kultur- och fritidsnämnden för Lagavallen och att
Justerandes sign
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arbete med programfas ska sättas igång, att kommunstyrelsen beviljar 300 000
kr till kultur- och fritidsnämnden för programfasen och att finansiering sker via
kommunstyrelsens anslag för förstudier till investeringar.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Carina Bengtsson (C), Roland Johansson (ALT), Kjell
Jormfeldt (MP), den Socialdemokratiska gruppen genom Conny Simonsson (S),
Nils-Erik Wetter (KD), Lars-Ove Johansson (C), Lars Solling (FP) och Jessica
Lyckvall (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
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Revidering av verksamhetsplan för pensioner för anställda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till revidering av verksamhetsplan
för pensioner.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att pensionspolicyn som
antogs 2008-06-17 upphör att gälla.
Ärendet
Ljungby kommuns verksamhetsplan för pensioner behöver revideras eftersom
det har kommit ett nytt centralt pensionsavtal, AKAP-KL, som gäller för
arbetstagare födda -86 eller senare. KAP-KL fortsätter att gälla för arbetstagare
födda -85 och tidigare.
Personalutskottet beslutade den 14 oktober 2013 att anta överenskommelse om
avgiftsbestämd kollektiv avtalad pension (AKAP-KL) som lokalt kollektivavtal.
Pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL innehåller möjligheter till lokala
beslut och överenskommelser. Dessa beslut beskrivs i verksamhetsplanen för
pensioner, skriver kommunledningsförvaltningen den 11 november 2013.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till
verksamhetsplan för pensioner och att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar att pensionspolicyn som antogs 2008-06-17 upphör att gälla.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 26 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
anta förslaget till verksamhetsplan för pensioner.
Vidare föreslår arbetsutskottet även att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar att pensionspolicyn som antogs 2008-06-17 upphör att gälla.
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Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020
Svar på remiss.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara länsstyrelsen att Ljungby kommun inte har
några ytterligare åtgärder som kommunen vill lyfta fram och att Ljungby
kommun anser att de åtgärder där kommunen är huvud- eller medaktör är
relevanta för kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att sammanställa
samtliga förvaltningars yttranden och lämna svar på vilka åtgärder som
kommunen avser att medverka i, som svar på Länsstyrelsen i Kronobergs
remiss.
Ärendet
I januari 2013 fastställdes nya regionala miljömålen för perioden 2013 till 2020 i
Kronoberg. De årliga bedömningarna visar att även om arbetet med Sveriges
miljömål går framåt krävs det kraftfulla insatser om länet ska kunna nå
miljökvalitetsmålen till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet måste öka, skriver
miljö- och byggförvaltningen den 12 november 2013. Ett sätt att göra detta är att
ta fram ett åtgärdsprogram i bred förankring. Länsstyrelsen har därför i
samverkan med flera aktörer tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram.
Åtgärdsprogrammet föreslås löpa under åren 2014-2020. Åtgärderna är
uppdelade i tre temaområden, som tillsammans täcker in miljömålen. Remissen
innehåller förslag till åtgärder för ett område: Klimat och energi.
De andra temaområdena Hälsa i miljöarbetet och Det hållbara landskapet har
varit på remiss tidigare under hösten 2013.
Temaområde Klimat och Energi har tre fokusområden:
1. Energieffektivisering
2. Energiproduktion
3. Transporter
Åtgärderna är indelade i fem insatsområden: Strategiska åtgärder, Grön
Upphandling, Ökad energieffektivitet, Mer förnybar energi och Hållbara
transporter. Totalt innehåller remissen 65 åtgärder och i 19 av dessa är
kommunerna föreslagna som huvudaktör.
Åtagande att arbete med dessa åtgärder kommer att innebära kostnader.
Åtgärderna behöver därför till största del införlivas i ordinarie arbete.
Miljö- och byggförvaltningen lämnar den 12 november 2013 förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 26 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
svara länsstyrelsen att Ljungby kommun inte har några ytterliggare åtgärder som
kommunen vill lyfta fram och att Ljungby kommun anser att de åtgärder där
kommunen är huvud- eller medaktör är relevanta för kommunens verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår den 26 november 2013 att kommunstyrelsen ger miljöoch byggförvaltningen i uppdrag att sammanställa samtliga förvaltningars
yttranden och lämna svar på vilka åtgärder som kommunen avser att medverka i,
som svar på Länsstyrelsen i Kronobergs remiss.
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814

Riksintresseområden för friluftsliv
Svar på remiss.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom plankontorets förslag till yttrande
som svar på remissen.
Ärendet
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för 2013 fått i uppdrag av Naturvårdsverket
att lämna underlag med översiktliga bedömningar om nuvarande och potentiella
områden av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Länsstyrelsen ska lämna underlaget under innevarande år och i enlighet med
riktlinjer framställda av Naturvårdsverket.
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska Länsstyrelsen ta fram sitt underlag i
dialog med kommunerna i länet. I mars 2013 fick länets kommuner möjlighet att
lämna synpunkter inför Länsstyrelsens arbete med översynen.
För riksintresseområden som berör flera län samordnar Länsstyrelsen i
Kronobergs län översynen med berörda länsstyrelser.
Länsstyrelsen i Kronobergs län ber om kommunens yttrande över förslag till
underlag. Förslaget består av nya registerblad samt viss uppdatering av
områdenas avgränsningar. Länsstyrelsen föreslår varken nya
riksintresseområden eller borttagande av befintliga.
Plankontorets förslag till yttrande
Bolmenområdet
I förslag till underlag har riksintresseområdet för Bolmen utökats i en
schematisk dragning för att även inbegripa värdefulla landskapselement och
utpekade värdefulla miljöer. Således omfattas kulturmiljöområdet Torarp i
Odensjös församling som ingår i kulturmiljöprogrammet samt Svartebro
naturreservat i Annerstads församling.
Vindkraftsetablering i närheten av ett riksintresse
I närheten av riksintresseområdet pågår en tillståndsprocess för etablering av en
vindkraftpark vid före detta flygfältet i Byholma.
Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. När
frågan om markanvändning uppstår ska ett riksintresse ges företräde framför
andra allmänna och enskilda intressen. Hänsynen till riksintresset gäller oavsett
Justerandes sign
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om en planerad verksamhet eller åtgärd avser mark innanför eller utanför det
redovisade områdets gränser. Med påtaglig skada menas en åtgärd som kan
skada värden i riksintresset som har betydelse från allmän synpunkt och som
inte kan återskapas eller ersättas om de en gång förstörts.
Med friluftsliv avses vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för
välbefinnande och naturupplevelser. Att det finns för landets särskilt goda
förutsättningar för till exempel bad, båtliv, vandring och fiske kan innebära att
ett område är av riksintresse. Ett områdes visuella helhetsvärden, dess
landskapsbild, ger förutsättningar för natur- och kulturupplevelser.
Ställningstagande i Ljungby kommuns vindkraftsplan när det gäller riksintresse
för friluftsliv är "Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Friluftslivet i de
aktuella områdena ska ha hög prioritet i jämförelse med andra intressen. Därför
anses inte vindkraft vara lämpligt i eller i närheten av dessa tre sjöar" (Bolmen,
Möckeln samt Vidöstern).
Rättsfall visar på att vindkraftverk som byggs i ett område omfattande av
riksintresse för friluftslivet men som redan är exploaterat, inte påtagligt skadar
riksintresset. Vid en etablering av vindkraft i eller i anslutning till ett riksintresse
för friluftsliv där exploateringen är begränsad, så som i Byholma, måste
tillståndsprövningen visa om riksintressets värde skadas påtagligt eller inte. I en
tillståndsprövning prövas om en etablering påtagligt skadar ett riksintresse
oavsett om det står innanför eller utanför gränsen för riksintresset. Även
kommunen ska i tillståndsprövningen ta ställning till om vindkraftsparken är
förenlig med vindkraftsplanen och annan markanvändning oavsett om den är i
eller i närheten av det utpekade riksintresset för friluftslivet.
Hur hela riksintresset påverkas av den planerade vindkraftsparken förändras inte
nämnvärt av den föreslagna utökningen av riksintresset. Svartebro naturreservat
som omfattas av utökningen, har redan idag ett starkare skydd i miljöbalken än
vad omfattningen av riksintresset för denna kommer att innebära. Avståndet
från de planerade verken till den utökade gränsen för riksintresset blir ca 1 km.
Därför bedömer miljö- och byggförvaltningen att en förändring av
gränsdragningen inte nämnvärt skulle påverka prövningen av etableringen i
Byholma.
Kulturmiljöområdet Torarp ligger så pass långt ifrån den planerade
vindkraftsparken i Byholma att det inte föranleds motverka en eventuell
etablering där.
Möckelnområdet
I förslag till underlag har riksintresseområdet för Möckeln utökats i Älmhults
kommun för att inbegripa Såganäsområdet samt entrén till Råshult. Riksintresset
avgränsas vid Älmhults tätort efter förutsättningar för friluftsliv.
Ljungby kommun har inga synpunkter för avgränsningen av Möckelnområdet.
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Vidösternområdet
I förslag till underlag har riksintresseområdet för Vidöstern utökats i en
schematisk dragning för att även inbegripa hela riksettan. Riksintresseområdet
avgränsas till sjön och Lagan nedströms sjön fram till väg E4. Detta är
anledningen till avdrag i utbredningen av riksintresseområdet från E4-an vid
Hallsjö fram till Hulan.
Ljungby kommun anser att det är viktigt med en konsekvent avgränsning av
riksintresset så liknande förutsättningar för mark- och vattenanvändning ges i
både Ljungby och Värnamo kommun. Utökningen av riktintresseområdet bör
därför omfatta riksettan fortsättningsvis norrut i Värnamo kommun. Det är
således viktigt att en samordning mellan länsstyrelserna och kommunerna sker i
denna fråga.
Områden som är av riksintresse för friluftslivet skall fortsättningsvis skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset. Friluftslivet i de aktuella
områdena skall ha hög prioritet i jämförelse med andra intressen. Kommunen
har dock även ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder som kan främja
samhällsutvecklingen på andra sätt.
Beredning
Arbetsutskottet beslutar den 26 november 2013 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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Utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna
Svar på remiss.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter som svar på remissen:
Ljungby kommun anser att utöver det som utredningen kommit fram till bör
följande beaktas:
- Grävda diken, grävda dammar och mindre vattendrag bör undantas
från strandskydd.
- En definition för vattendrag bör finnas i strandskyddsreglerna.
- Det bör vara möjligt att bygga det enstaka huset inom strandskyddat
område om strandskyddets syfte inte motverkas.
Kommunstyrelsen ber plankontoret att lämna förslag till definition på
vattendrag.
Ärendet
Naturvårdsverket och Boverket har på regeringens uppdrag gemensamt gjort en
utvärdering och översyn av det nya regelverket för strandskydd som trädde i
kraft 2009 och 2010. Myndigheterna föreslår att det ska bli enklare att införa
lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. Det föreslås även
åtgärder för att få en mer likvärdig tillämpning av reglerna.
Miljö- och byggförvaltningen skriver den 15 november 2013 att det är svårt att
motivera för allmänheten att grävda diken, grävda dammar och mindre
vattendrag omfattas av strandskydd. En byggnation i närheten borde vara rimlig
om inte den allmänrättsliga tillgången till strandområdet eller livsvillkoren för
djur- eller växtlivet förändras.
Miljö- och byggförvaltningen skriver också att idag tolkas ordet vattendrag olika
av länsstyrelserna i landet. För att kunna tolka lagen likartat är en enhetlighet att
föredra.
Många delar av Sverige är glest befolkade, även i Småland. Varje etablering av
bostäder eller verksamheter är välkomna till kommunen för att öka
befolkningen. Därför borde det vara möjligt att kunna bygga hus nära vattnet
utan att det finns en befintlig byggnad intill. Givetvis ska varje ärende noga
studeras så att strandskyddets syfte inte motverkas.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 26 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
lämna följande synpunkter som svar på remissen:
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Ljungby kommun anser att utöver det som utredningen kommit fram till bör
följande beaktas:
- Grävda diken, grävda dammar och mindre vattendrag bör undantas
från strandskydd.
- En definition för vattendrag bör finnas i strandskyddsreglerna.
- Det bör vara möjligt att bygga det enstaka huset inom strandskyddat
område om strandskyddets syfte inte motverkas.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att sista satsen ” Det
bör vara möjligt att bygga det enstaka huset inom strandskyddat område om
strandskyddets syfte inte motverkas” tas bort i yttrandet.
Carina Bengtsson (C), Lars-Ove Johansson (C), Roland Johansson (ALT),
Stefan Fredriksson (S) och Jessica Lyckvall (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) med flera yrkande mot Carina
Bengtssons (C) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.
Reservation
Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.
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020

Återbetalning av AFA-premier
Svar på motion.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen
”Återbetalning av AFA premier” är besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2013-10-22 § 121 ” Kommunfullmäktige beslutar
att tillskjuta kommunstyrelsen 1 mkr av AFA-pengarna som delas ut 2013 för
åtgärder inom personalområdet utifrån Kommunals förslag”.
Ärendet
I en motion som inkom den 17 september 2013 skriver Marie Åberg Johansson
(S) att hon yrkar på att en del av återbetalningen från AFA ska öronmärkas för
att användas till satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete, rehabilitering
samt kompetenshöjande insatser för kommunens anställda. Totalt yrkas att en
miljon avsätts och att planeringen av insatserna sker i samverkan med de
fackliga organisationerna. Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-24 att skicka
motionen ”Återbetalning av AFA premier” till kommunstyrelsen för beredning.
Vid Centrala samverkansgruppens möte 2013-09-16 aktualiserades frågan om
återbetalning av AFA premier av Kommunal Sydost. Peter Freij och Jonas
Gerhardsson lämnade i en skrivelse förslag till hur delar av de återbetalda
premierna kunde användas. De närvarande fackförbunden ställde sig bakom
Kommunal Sydosts förslag. Vid mötet beslutades det att ärendet skulle
hänskjutas till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsen beslutar den 1 oktober 2013 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta kommunstyrelsen 1 miljon kronor av
AFA-pengarna som delas ut 2013 för åtgärder inom personalområdet utifrån
Kommunals förslag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 7 oktober 2013 att personalutskottet
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen ”Återbetalning
av AFA premier” härmed är besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens
förslag till beslut den 1 oktober 2013.
Beredning
Personalutskottet föreslår den 14 oktober 2013 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att motionen ”Återbetalning av AFA premier”
härmed är besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till beslut den
1 oktober 2013.
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Yrkanden
Conny Simonsson (S) yrkar att motionen är bifallen.
Carina Bengtsson (C) yrkar att motionen är besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande att motionen är bifallen mot
Carina Bengtsson (C) yrkande att motionen är besvarad och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
motionen är besvarad.
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101

Ändring av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra datum för kommunstyrelsens
sammanträden 2014 från den 18 till den 11 mars och från den 13 till den 6 maj
2014.
Ärendet
Den 12 november 2013 beslutade kommunstyrelsen om sammanträdesdagar för
2014. Tyvärr fanns två felaktiga datum i beslutsunderlaget.
För att nämndsadministrationen ska fungera inför kommunfullmäktiges
sammanträden föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen
beslutar att ändra två sammanträdesdagar år 2014.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 26 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar att
ändra datum för kommunstyrelsens sammanträden 2014 från den 18 till den 11
mars och från den 13 till den 6 maj 2014.
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Ändring av sammanträdesdag för fullmäktige i november 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra sin
sammanträdesdag från den 24 november till den 26 november 2014.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2013 om sammanträdesdagar
för 2014. För att undvika att Ljungby kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige ska sammanträda samma dag flyttades
kommunfullmäktiges sammanträdesdagar från tisdagar till måndagar. Det har i
efterhand visat sig att landstingsfullmäktige sammanträder även på måndagen i
november månad. Därför föreslås kommunfullmäktige besluta att ändra sin
sammanträdesdag från den 24 november till den 26 november 2014.
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Försäljning av Truckhallen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sälja
Truckhallen, i avvaktan på de beslut som ska fattas avseende en eventuell
utbyggnad av idrottshall inom kvarteret Fritiden.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att hyra ut resterande lokaler i fastigheten.
Kommunstyrelsen beslutar att om kultur- och fritidsnämnden behöver
finansiering av driftskostnader för hallen för 2014, får
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram finansieringsförslag inför
fullmäktiges beslut i frågan.
Ärendet
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2014
beslutades att truckhallen ska säljas.
Tekniska förvaltningen skriver den 9 november 2013 att det i dagsläget är ett
antal föreningar som hyr Truckhallen med god beläggningsgrad under kvällstid
måndagar – torsdagar, samt vid ytterligare några enstaka tillfällen. I de delar av
byggnaden där det finns kontor och konferensrum finns ingen hyresgäst för
tillfället. Tekniska förvaltningen har avvaktat med att försöka hitta hyresgäster
till dessa lokaler på grund av beslutet som fastställer att Truckhallen ska säljas.
Utredningen av kvarteret Fritiden beaktar möjligheten att bygga till
Sunnerbohallen med en ytterligare idrottshall.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 november 2013 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att inte sälja Truckhallen i avvaktan på de beslut
som ska fattas avseende en eventuell utbyggnad av idrottshall inom kvarteret
Fritiden.
Tekniska utskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att hyra
ut resterande lokaler i fastigheten.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag och att, om det
behövs, ska kultur- och fritidsnämnden få kompensation i budgeten för driften.
Kerstin Wiréhn (V) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall.
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Omdisponering av investeringsmedel för projekten kring
Astradskolan, Fjällgatan och Informationsplatsen vid
Rosendalsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna omdisponeringen av totalt 2 879 269
kronor från projekt 46024, utbyte gatubelysning i samarbete med EON vid
markförläggning av kablar, till projekten kring Astradskolan, Fjällgatan och
Informationsplatsen vid Rosendalsområdet.
Ärendet
Tekniska förvaltningen skriver den 6 november 2013 att projekten i anslutning
till Astradskolan som avser restaurering av ytor inom skolgården samt
anslutning till skolan vid Fjällgatan har färdigställts under året. Omfattningen
har blivit avsevärt större än beräknat då underbyggnaden inom skolgården varit
så dålig att det inte varit möjligt att bara laga de skadade beläggningsytorna. För
att kunna utföra en ny beläggning har stora ytor fått grävas ur och ersättas med
grusmaterial och därefter har en ny beläggning kunnat utföras. Den totala
kostnaden för dessa arbeten är 1 372 058 kronor.
Informationsplatsen vid Rosendalsområdet har färdigställts under hösten och
kostnaden för denna är 1 507 211 kronor.
För att täcka kostnaderna av dessa projekt föreslås en omdisponering av
2 879 269 kronor från projekt 46024, vilket avser utbyte gatubelysning i
samarbete med EON vid markförläggning av kablar.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den19 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna omdisponeringen av totalt 2 879 269 kronor från projekt 46024,
utbyte gatubelysning i samarbete med EON vid markförläggning av kablar till
projekten kring Astradskolan, Fjällgatan och Informationsplatsen vid
Rosendalsområdet.
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Ta bort väjningsplikt i Ljungby
Svar på medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara förslagsställaren att en planändring ska
göras i området där fyrvägsstoppet finns. När den nya planändringen har blivit
antagen planerar tekniska förvaltningen att se över trafiksituationen i området.
Ärendet
Den 7 januari 2013 inkom ett medborgarförslag där medborgaren föreslår att
väjningsplikten i Ljungby tätort borde avskaffas. Medborgaren skriver vidare att
det i en tätort av Ljungbys storlek inte behöver finnas andra regler än
högerregeln i korsningar som inte är korsningar med huvudled. Medborgaren
vill att väjningsplikten ska avskaffas i alla korsningar och att fyrvägsstoppet i
korsningen Viaduktsgatan – Långgatan ska tas bort eftersom de fysiska
förutsättningarna har förändrats sedan fyrvägsstoppet infördes.
Medborgaren motiverar förslaget med att det inte bara är de som bor i Ljungby
som ska börja tillämpa högerregeln, som är ovillkorlig, utan också för att de som
vistas tillfälligt i tätorten lättare ska veta vad som gäller i Ljungby. Medborgaren
skriver också att en annan anledning till borttagande av väjningsplikterna till
förmån för högerregeln är att vi då måste börja anpassa våra hastigheter till
förhållanden på platsen och ha klart för oss att i alla korsningar gäller
högerregeln.
För att ta bort väjningsplikt i en korsning måste en fysisk åtgärd genomföras
samtidigt för att göra bilisterna uppmärksamma på förändringen, skriver
tekniska förvaltningen den 4 november 2013.
Tekniska förvaltningen skriver också att en planändring ska göras i området där
fyrvägsstoppet finns. När den nya planändringen har blivit antagen planerar
tekniska förvaltningen att se över trafiksituationen i området.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar
att svara förslagsställaren att väjningsplikten inte kommer att tas bort till förmån
för högerregeln utan att fysiska åtgärder först genomförs i de aktuella
korsningarna.
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Inför koppeltvång på hundar i planlagt område
Svar på medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till tekniska utskottet för att
se över möjligheten att ändra reglerna för koppeltvång.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 14 juni 2013 skriver medborgaren att det
inte finns något mer irriterande än att möte en lös hund 20 meter före ägaren,
eller tvärtom. Det medborgaren får höra av hundens ägare är att den är så snäll,
men det hjälper inte om personen i fråga är rädd för hundar. Medborgaren
skriver vidare att det inte finns någon hundägare som kan lita till 100 procent på
sin hund.
Tekniska förvaltningen skriver den 4 november 2013 att det står i Ljungby
kommuns lokala ordningsföreskrifter § 18, att hundar ska hållas kopplade inom
området Helsingborgsvägen – Gängesvägen – Skånegatan – Olofsgatan –
Drottninggatan – Harabergsgatan – Märta Ljungbergsvägen, samt på Gamla
torg, badplatser, campingplatser, idrottsplatser, och lekplatser i kommunen.
Hundar ska i övrigt hållas under god tillsyn och kontroll. Tikar ska under löptid
hållas kopplade inom hela kommunen (men inte nödvändigtvis inom inhägnat
område). När hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer. Hundar får därutöver inte vistas på
begravningsplatser eller på Salutorget när torghandel eller marknad pågår.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar
att svara förslagsställaren att kommunstyrelsen inte har för avsikt att ändra de
lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med medborgarens förslag.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.
Carina Bengtsson (C), Lars Solling (FP), Jessica Lyckvall (M) och Kerstin
Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras för att se över möjligheten att ändra
reglerna för koppeltvång.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) yrkande mot Carina Bengtssons (C)
med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina
Bengtssons (C) med flera yrkande.
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Rätt asfalt på banvallen mellan Ljungby och Lagan
Svar på medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara förslagsställaren att en asfalt med mindre
kornstorlek som är anpassad till gång- och cykelvägar ska läggas på banvallen
mellan Ljungby och Lagan till försommaren 2014, vilket är ett bra underlag för
alla som använder gång- och cykelvägen, även de som motionerar på hjul.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 14 augusti 2013 skriver medborgaren att
det är många som motionerar på hjul (rullstolsburna, rullskidåkare, cyklister och
inlineåkare). En önskan för dessa är att den asfalt som läggs är jämn och fin och
inte är den asfalt som numera läggs på vägarna, för den är mycket otrevlig att
åka på. Med det som motivering föreslår medborgaren att ”rätt” asfalt ska läggas
på banvallen mellan Ljungby och Lagan.
Tekniska förvaltningen skriver den 5 november 2013 att det under hösten har
lagts en återvinningsasfalt på banvallen mellan Ljungby och Lagan. Till
försommaren 2014 ska dock en asfalt med mindre kornstorlek och som är
anpassad till gång- och cykelvägar läggas på banvallen mellan Ljungby och
Lagan.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar
att svara förslagsställaren att en asfalt anpassad till gång- och cykelvägar
kommer att läggas på banvallen mellan Ljungby och Lagan till försommaren
2014.
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427

Reglera användandet av motordrivna trädgårdsmaskiner
Svar på medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa någon reglering av användandet av
motordrivna trädgårdsmaskiner. Om medborgare upplever återkommande och
störande buller är de välkomna att kontakta miljö- och byggförvaltningen för
vidare hantering av problemet.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 13 juni 2013 skriver ett par medborgare
att de upplever användandet av bland annat motordrivna trädgårdsmaskiner som
otroligt störande på kvällar och helger. De föreslår därför att användandet av
trädgårdsmaskiner ska förbjudas vardagar 19:00 – 07:00 och helger 18:00 09:00.
Tekniska förvaltningen skriver den 4 november 2013 att om förslagsställarna
upplever återkommande och störande buller uppmanas de att kontakta miljöoch byggförvaltningen för vidare hantering.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar
att svara förslagsställarna att det inte kommer införas någon reglering av
användandet av motordrivna trädgårdsmaskiner.
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0314

Överklagande av fullmäktiges beslut om försäljning av fastigheten
Aggregatet 1 i Ljungby
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inhämta värdering angående fastigheten Ljungby
Aggregatet 1.
I avvaktan på värderingen beslutar kommunstyrelsen att överklaga
förvaltningsrättens dom i mål nr 2479-13. Därefter kommer kommunstyrelsen
att besluta om ärendets fortsatta hantering.
Finansiering av värderingen av fastigheten sker via kommunstyrelsens
oförutsedda utgifter.
Ärendet
Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningsrätten i Växjös dom daterad 201311-22 i mål 2479-13 i laglighetsprövning enligt kommunallagen – fråga om
försäljning av fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby.
Med bifall till överklagandet upphäver förvaltningsrätten kommunfullmäktige i
Ljungby kommuns beslut den 18 juni 2013 § 74, såvitt avser godkännandet av
överlåtelseavtalet rörande fastigheten Ljungby Aggregatet 1.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut om vidare
hantering.
Beredning
Arbetsutskottet beslutar den 26 november 2013 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till
kammarrätten och att en värdering av fastigheten Ljungby Aggregatet 1 ska
göras. Lars-Ove Johansson (C), Roland Johansson (ALT), Lars Solling (FP) och
Nils-Erik Wetter (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på ordförandens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) avslagsyrkande sitt eget med flera
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens med flera
yrkande.
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Avtal om lägenhetsarrende berörande fastigheten Eka 3:6 i Ljungby
stad och kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det preliminära avtalet om
lägenhetsarrende med Ljungby Energi AB, 556192-4332, med adress Box 262,
341 25 Ljungby.
Ärendet
Genom avtalet upplåter kommunen rätt för Ljungby Energi AB att inom ett
område om ca 7000 kvm av fastigheten Eka 3:6 sortera, bereda och lagra
hushålls- och industriavfall. Arrendeområdet är beläget inom Bredemads
avfallsanläggning. Avtalet ersätter från 2014-01-01 ett tidigare avtal med
bolaget, från år 2000, som omfattade 14 000 kvm. Eftersom bolaget inte har
nytta av den större ytan har föreliggande avtal upprättats. Arrendetiden omfattar
10 år från 2014-01-01 med möjlighet till förlängning. Arrendeavgift utgår med
65 000 kr per år vilket indexregleras. Arrendeavgiften är reducerad i förhållande
till den minskade ytan. I avtalet har också intagits en bestämmelse om att det
förutvarande avtalet skall upphöra. Avtalet är villkorat av Ljungby
kommunstyrelses godkännande.
Beredning
Tekniska utskottet beslutar den 19 november 2013 att godkänna det preliminära
avtalet om lägenhetsarrende med Ljungby Energi AB, 556192-4332, med adress
Box 262, 341 25 Ljungby.
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Regionalt utvecklingsansvar
Svar på remiss
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun avstår från att svara på
remissen.
Ärendet
Regeringskansliet har skickat Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i
Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län till kommunerna,
länsstyrelserna och landstingen i de berörda länen, för yttrande.
I promemorian föreslås ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län som medför att lagen även omfattar Kronobergs län, bland annat. De
landsting som avses i lagen får besluta att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen istället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Kronobergs läns landsting har den 6 mars 2013 lämnat en ansökan till
regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala
utvecklingsansvaret och därmed få status som regionkommun. Det regionala
utvecklingsansvaret ligger idag på samverkansorganet Regionförbundet södra
Småland.
Enligt förslaget i promemorian bör Kronobergs läns landsting få det regionala
utvecklingsansvaret i länet. Ett skäl till denna bedömning är att den regionala
tillväxtpolitiken ska stärkas genom ökat lokalt och regionalt inflytande över och
ansvar för statliga tillväxtresurser. Det ger bättre förutsättningar för
sektorssamordnig och ett effektivare genomförande av den regionala
tillväxtpolitiken.
En förutsättning för att ge ett landsting ansvar för regionala utvecklingsfrågor är
att initiativet till förändring vilar på ett lokalt och regionalt initiativ. Landstinget
i Kronobergs läns ansökan kan ses som ett lokalt och regionalt initiativ, enligt
promemorian. Ansökan har inte stöd bland samtliga kommuner i länet, men
flertalet. I Kronobergs län tillstyrkte inte Lessebo, Ljungby och Tingsryd
kommuner ansökan.
I propositionen Regionalt utvecklingsansvar lyfter regeringen fram betydelsen
av den demokratiska förankringen av det regionala tillväxtarbetet, vilken blir
mer tydlig med ett landstingsansvar, enligt promemorian, eftersom ansvaret
skulle ligga i ett politiskt organ. I detta fall landstinget.
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I ansökan från Kronobergs läns landsting används regionkommun som en
beteckning, men den finns inte i formell mening enligt promemorian som i sitt
förslag avser landstinget. Landstinget i Kronobergs län får enligt förslaget överta
uppgiften att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, samordna
genomförandet av strategin och besluta om bidrag för regional
projektverksamhet. Dessutom ingår uppgiften att upprätta en länsplan för
regional trafikinfrastruktur.
Den nya strukturen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Beredning
Arbetsutskottet beslutar den 26 november 2013 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Kjell Jormfeldt (MP), Nils-Erik Wetter (KD) och Kerstin
Wiréhn (V) yrkar att kommunen ska svara att kommunen ser positivt på
förslaget.
Conny Simonsson (S), Roland Johansson (ALT), Krister Lundin (M) och Lars
Solling (FP) yrkar att kommunen avstår från att svara på remissen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) med flera yrkande mot Conny
Simonssons (S) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Conny Simonssons med flera yrkande att avstå från att svara på remissen.
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Ks § 238
Information
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
3. Bildandet av Region Kronoberg.
Kjell Jormfeldt (MP) informerar om diskussionerna som pågår inför
bildandet av en region i Kronoberg.
4. Information om kommunens Lean-arbete.
5. Information om de etiska riktlinjerna.
Personalchef informerar om de etiska riktlinjer som gäller för
kommunens förtroendevalda och anställda.
6. Ekonomisk uppföljning.
7. Kommunstyrelsen informerar.
8. Nytt om näringsliv.
9. Regionförbundet Södra Småland.
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Ks § 239
Uppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Uppföljning av socialnämndens budget.
2. Utvärdering av beslutet att utöka upphandlingsenheten.
3. Återkoppling om hur utbildningsinsatserna på Sunnerbogymnasiet ser ut
i förhållande till behovet i näringslivet, med fokus på vuxenutbildning.
4. Controller informerar om internkontroll av IT säkerhet.
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Ks § 240
Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Protokoll från Ljungbybostäder AB, 2013-10-28
2. Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet, 2013-11-07
3. Protokoll från gemensamma nämnden, 2013-11-11
4. Höjd åldersgräns för lokalt aktivitetsstöd. Beslut från Kultur- och
fritidsnämnden 2013-11-20.
5. Revisionsrapport Granskning av kommunens krisledningsorganisation
och beredskap, 2013-11-19
6. Protokoll från kommunstyrelsen i Värnamo kommun gällande
överenskommelse om Smålands Sjörike, 2013-11-18
7. Skrivelse från Regeringskansliet, arbetsmarknadsdepartementet, 201311-20
8. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen gällande jämförelse av
antal administrativa tjänster i Ljungby kommun, 2013-11-25
9. Protestlista med namnunderskrifter gällande Byholma vindkraftspark,
2013-11-29
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