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Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, 12 augusti 2014,
kl. 08.00 – 12.00
Ann-Charlotte Wiesel (M), ordförande
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S) (inte §§ 86 (på grund av jäv) -87)
Krister Lundin (M)
Magnus Gunnarsson (M)
Lars-Erik Karlsson (C)
Tomas Johansson (FP), ersättare för Lars Solling (FP)
Christer Henriksson (KD)
Kjell Jormfeldt (MP)
Conny Simonsson (S)
Pia Johansson (S)
Gun Lindell (S), ersättare för Stefan Fredriksson (S)
Matija Rafaj (S), ersättare för Emma Johansson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Roland Johansson (ALT)
Magnus Carlsson (S), ersättare för Anne Karlsson (S) § 86
Alf Johansson (KB)
Jan Lorentzson (SD)
Roland Eiman, kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Björn Eliasson, VD för Ljungbybostäder AB, § 84
Mikael Bengtsson, ordförande Ljungbybostäder AB, § 84
Jan Bernhardsson, teknisk chef, § 85
Leif Lidfors, Arenabolaget i Ljungby AB, § 85
Thomas Hultquist, miljöinspektör, § 86
Ulla Gunnarsson, planhandläggare, § 87
Eva Trulsson, personal- och pensionsstrateg, § 88
Else-Marie Vigren, sekreterare i valnämnden, § 95
Carina Axelsson, miljöstrateg, § 96

Justerare

Magnus Gunnarsson
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Kansliavdelningen den 14 augusti 2014
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Ordförande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla.
Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

12 augusti 2014

Överklagningstid

15 augusti-5 september 2014

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

8 september 2014
Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Eva-Marie Norén Holgersson
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253

Försäljning av fastigheten Minerva 6
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungbybostäder
AB får sälja fastigheten Minerva 6 för 38 miljoner kr och att Ljungbybostäder
AB får köpa eller bilda ett dotterbolag för affärens genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Ljungbybostäder har sedan hösten 2013 intensifierat arbetet med att sälja
fastigheten Minerva 6. I slutet av februari 2014 bedömdes situationen vara sådan
att en budgivning kunde inledas. Den 14 mars lämnades två anbud, varav det
högsta på 38 miljoner kr. Fredagen den 21 mars hölls ett extra styrelsemöte på
Ljungbybostäder AB där det beslöts att acceptera nivån på det högre anbudet.
Ljungbybostäders ledning och styrelse uppfattar att 38 miljoner kronor
motsvarar marknadsvärdet för fastigheten.
Försäljningen är en del i Ljungbybostäders inriktning att satsa på nyproduktion
och då främst bostäder. Ljungbybostäder har idag ett planerat projekt på
Hantverkargatan i centrala Ljungby samt förhandlingar i gång avseende
nyproduktion på järnvägsområdet.
Beredning
Ljungbybostäder ABs styrelse föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna försäljningen av fastigheten Minerva 6.
Ljungbybostäder och köparen har under en längre tid fört förhandlingar om hur
försäljningen ska ske. Köparen önskar, på grund av vald finansieringsmodell, att
fastigheten innan försäljning överlåts i ett aktiebolag, som sedan överlåts i ett
aktiebolag, som sedan överlåts till köparen. För Ljungbybostäders del innebär
det att det uppstår en skatteeffekt om 912 000 kronor jämfört med en
direktförsäljning vilket kommer bolaget till godo.
Ljungbybostäders styrelse har den 15 maj 2014 föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att Ljungbybostäder AB får köpa eller bilda ett
dotterbolag för affärens genomförande.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till förslaget att sälja fastigheten Minerva
6 i bolagsform.
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Ekonomisk överenskommelse avseende utlåning och försäljning av
Sunnerbohov/Trojahallen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna den upprättade
ekonomiska överenskommelsen (avtalet) mellan Ljungby kommun och
Arenabolaget i Ljungby AB (före detta Troja-Ljungby AB) vilket innebär att
Ljungby kommun
 överlåter befintliga byggnader (Sunnerbohov och Trojahallen) för en
köpeskilling på 2.5 miljoner och för inventarier på 1.5 miljoner till totalt
4 miljoner,
 erbjuder Arenabolaget i Ljungby AB finansiering av investeringen på 89
miljoner kronor.
I punkt 13 ändras texten så att avstämning ska ske var sjätte månad.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har den 6 augusti 2014 tagit fram ett förslag på avtal för
utlåning och försäljning av Sunnerbohov/Trojahallen. Avtalet innebär att
föreningen Troja-Ljungby bildar ett arenabolag som därefter köper
hockeyarenan Sunnerbohov/Trojahallen av kommunen.
Utöver idrott redogör Trojas representanter att anläggningen ska kunna
användas även för andra ändamål som till exempel mässor, konserter och olika
kulturella evenemang. Genomförandet av köpet och lån till investering med
mera regleras i överenskommelse med benämning ”ekonomisk
överenskommelse avseende utlåning och försäljning av
Sunnerbohov/Trojahallen” daterat den 6 augusti 2014. Där det är tänkt att TrojaLjungbys arenabolag projekterar och bygger om hockeyarenan helt i egen regi.
Enligt avtalet överlåter kommunen befintliga byggnader (Sunnerbohov och
Trojahallen) för en köpeskilling på 2.5 miljoner och för inventarier på 1.5
miljoner till totalt 4 miljoner.
Ljungby kommun erbjuder Troja-Ljungbys arenabolag finansiering av
investeringen. Beräknad investering är 89 miljoner inklusive köpeskillingen för
fastigheten jämte inventarier. Villkor är fast ränta på 3,5 % med löptid på tio år.
Årlig amortering på 3 miljoner kr. Skuldebrev upprättas. Arenabolaget ska ställa
fastigheten som säkerhet genom överlämnande av pantbrev.
Tekniska förvaltningen har uppdaterat planen för fastighetsunderhåll för att få
fram underhållsbehovet inom de närmaste 5-8 åren. Behovet är 15-19 miljoner.
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I samband med framtagandet av underhållplanen så har det också beaktats de
åtgärder som sannolikt behövs vidtas för att anläggningen ska vara godkänd om
Troja-Ljungby i framtiden åter spelar i hockey-allsvenskan.
Finansiering
I samband med överlåtelsen får kommunen följande engångskostnader 2015:
Realisationsförlust vid försäljningen av Sunnerbohallen/Trojahallen 10000 tkr.
Kostnad för flytt av överbyggnaden på Trojahallen 200 tkr.
Kommunen får en årlig nettointäkt för lånet till arenabolaget med 445 tkr (år 1)
då räntan överstiger kommunens egen låneränta med ca 0,5 procent.
Beslutsunderlag
Tekniska utskottet beslutar den 4 augusti 2014 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna den
ekonomiska överenskommelsen avseende utlåning och försäljning av
Sunnerbohov/Trojahallen till föreningen Troja-Ljungbys arenabolag.
Roland Johansson (ALT), Magnus Gunnarsson (M), Conny Simonsson (S) och
Tomas Johansson (FP) yrkar bifall till Carina Bengtssons förslag till beslut.
Anne Karlsson (S) yrkar att i den ekonomiska överenskommelsen ska punkt 13
ändras så att avstämningsmöten ska hållas varje sjätte månad istället för minst
vartannat år.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar i första hand att ärendet bordläggs tills en ny
fullmäktigeförsamling tjänstgör (efter den 15 oktober 2014) och i andra hand att
kommunstyrelsen avslår överenskommelsen. Christer Henriksson (KD) yrkar
bifall till Kerstin Wiréhns (V) yrkanden.
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar avslag på Carina Bengtssons (C) yrkande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska bordläggas enligt Kerstin
Wiréhns (V) med flera yrkanden eller om det ska avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Carina Bengtssons
(C) med flera yrkande att godkänna överenskommelsen eller om
kommunstyrelsen avslår överenskommelsen enligt Kerstin Wiréhns (V) med
flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
överenskommelsen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att bifalla överenskommelsen och
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Nej-röst för att avslå överenskommelsen.
Omröstningen resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster. Se omröstningsbilagan.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att fullmäktige godkänner den
ekonomiska överenskommelsen med Arenabolaget i Ljungby AB.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt Anne
Karlssons (S) yrkande att i den ekonomiska överenskommelsen ska punkt 13
ändras så att avstämningsmöten ska hållas varje sjätte månad istället för minst
vartannat år. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Reservation
Kjell Jormfeldt (MP), Christer Henriksson (KD) och Kerstin Wiréhn (V)
reserverar sig mot beslutet.
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Ansökan om etablering av vindkraftspark i Kånna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till miljö- och
byggnämnden för att diskutera fram ett förslag till hur kommunen ska göra med
de ansökningar om vindkraftsetableringar som kommer in till kommunen fram
till dess att en ny översiktsplan med vindkraftsfrågor har antagits
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande om man tillstyrker eller avstyrker
ansökan. Miljö- och byggnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att
bereda ärendet. Det är kommunstyrelsen som beslutar om att tillstyrka eller
avstyrka ansökan. En begäran om tillstyrkan eller avstyrkan inkom till Ljungby
kommun den 12 mars 2014.
Ansökan omfattar två alternativa utformningar vilket innebär sju eller åtta
vindkraftverk, med en totalhöjd på maximalt 210 meter. Verken har
koordinatsatts och är planerade att placeras inom en radie av 100 meter från
dessa koordinater. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in tillsammans
med ansökan där bolaget bland annat belyser miljöeffekterna av etableringen
samt påverkan på kulturmiljö samt omgivningar.
Bolaget åtar sig att följa de lagkrav som finns när det gäller buller, skuggor och
belysning samt följa övrig lagstiftning. Beräkningar av ljud och skuggor från
vindkraftparken visar på att de riktvärden som är praxis i rättsfall innehålls.
Det planerade etableringsområdet är inom ett grönt område, utpekat i Ljungby
kommuns vindkraftsplan som ett lämpligt utredningsområde för vindkraft.
Länsstyrelsen i Kronobergs län avstyrker ansökan i yttrande, daterat den 15 april
2014, med motiveringen att de bedömer att bolaget inte tillräckligt utrett
vindkraftparkens påverkan på kulturmiljön i närheten. Länsstyrelsen i
Kronobergs län yttrade sig den 4 november 2013 om att bolaget skulle
tydliggöra frågorna kring kulturmiljön. Länsstyrelsen i Kalmar har dock inte
förelagt bolaget om att komplettera ansökan i de frågorna.
Den 23 april 2014 beslutade miljö- och byggnämnden att återremittera ärendet
med anledning av Länsstyrelsen i Kronobergs läns yttrande daterat den 15 april
2014. Bolaget har därefter lämnat svar på Länsstyrelsens frågor och uppdaterat
hela rapporten om kulturmiljön i ansökan.
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden beslutar den 18 juni 2014 att deras bedömning är att
en etablering av vindkraft inte är lämpligt inom aktuellt område och föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan om tillstånd för etablering av
vindkraft i Kånna.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till bolagets ansökan om etablering av vindkraft.
Roland Johansson (ALT), Kjell Jormfeldt (M), Magnus Gunnarsson (M),
Christer Henriksson (KD) och Tomas Johansson (FP) yrkar bifall till miljö- och
byggnämndens förslag till beslut att avstyrka ansökan.
Carina Bengtsson (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till miljö- och
byggnämnden för att diskutera fram ett förslag till hur kommunen ska göra med
de ansökningar om vindkraftsetableringar som kommer in till kommunen fram
till dess att en ny översiktsplan med vindkraftsfrågor har antagits, och i andra
hand bifall till bolagets ansökan om etablering av vindkraft.
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till Carina Bengtssons (C) yrkande om
återremiss.
Mötet ajourneras kl. 10,00-10,15 och 10,30-10,35.
Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras till miljöoch byggnämnden enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande eller om
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 8 nej-röster. Se omröstningsbilaga.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att återremittera ärendet till miljö- och
byggnämnden enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande.
Jäv
Anne Karlsson (S) deltar inte i ärendet.
Reservation
Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.
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Ändring av detaljplan för Bolmstad 2:10 (Mjälens camping)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen för Bolmstad 2:10,
Mjälens camping och lämnar vidare ärendet till kommunfullmäktige för
antagande.
Sammanfattning av ärendet
Bostadsrättsföreningen Bolmens strand har lämnat in en begäran om
planändring. Syftet är att kunna ändra användningen för en del av området från
camping till bostäder. Delar av området ska även i fortsättningen utgöras av
camping med tillhörande servicebyggnader.
Planområdet ligger längs med sjön Bolmen som är riksintresse för friluftslivet.
Det innebär att det rörliga friluftslivet inte får skadas. Strandskyddet är idag
upphävt för campingområdet men inte sträckan nedanför slänten.
Förslaget till ny detaljplanen för området har varit utställd för granskning under
tiden 8 april - 9 maj 2014. Miljö- och byggförvaltningen har lämnat ett
granskningsutlåtande den 5 juni 2014.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden beslutade den 18 juni 2014 att godkänna detaljplanen
för Bolmstad 2:10, Mjälens camping, och att lämna ärendet vidare till
kommunfullmäktige för antagande.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på förslaget till detaljplan.
Roland Johansson (ALT), Carina Bengtsson (C) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar
att detaljplanen godkänns.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avslår detaljplanen enligt Kerstin
Wiréhns (V) yrkande eller bifaller den enligt Roland Johanssons (ALT) med
flera yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detaljplanen.
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda från valet 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL.
Bestämmelserna tillämpas för förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll den 28 april 2014 en motion av Tryggve Svensson
(V) som föreslår att kommunfullmäktige antar de nya reglerna för pension för
förtroendevalda snarast innan valet 2014, så att avtalet kan gälla för alla
nyvalda.
Sveriges kommuner och Landsting har antagit en ny modell för förtroendevaldas
omställning vid uppdragets slut. Modellen ska kunna användas i kommuner,
landsting och regioner från och med valet 2014. Det nya förslaget innebär ett
förändrat fokus från pension till omställning för förtroendevalda. Med ett
omställningsstöd under högst tre år ökar chanserna för personer att kunna gå
vidare i sin karriär.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 13 maj 2014 att
pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges. Den pensionsgrundande inkomsten beräknas
per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. I den pensionsgrundande inkomsten
ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12§
kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller
kostnadsersättning.
Pensionsavgiften är 4,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av
den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill
dess den förtroendevalde har fyllt i 32a§ LAS angiven ålder. Därefter är
pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen endast om den för
kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då
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förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift, betalar kommunen ut
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte
är pensionsgrundande.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Beredning
Personalutskottet föreslår den 27 maj 2014 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda OPF-KL. Bestämmelserna tillämpas för
förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller
senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, PRF eller andra
omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att bestämmelserna om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda OPF-KL ska gälla alla, även de som har anställts tidigare
men som eventuellt blir omvalda inför nästa mandatperiod. Roland Johansson
(ALT) yrkar bifall till Kerstin Wiréhns (V) yrkande.
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V)
med flera yrkande eller enligt Carina Bengtssons (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med omröstningsordningen
Ja-röst för att bestämmelserna ska gälla enbart de förtroendevalda som väljs för
första gången i samband med valet 2014, enligt personalutskottets förslag och
Nej-röst för att bestämmelserna ska gälla alla, enligt Kerstin Wiréhns (V)
yrkande.
Om röstningen resulterar i 13 ja-röster och 2 nej-röster. Se omröstningsbilagan.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå fullmäktige att
bestämmelserna ska gälla enbart de förtroendevalda som väljs för första gången
i samband med valet 2014.
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Framtid Kronoberg - Unga utanför arbetsmarknaden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela projektägaren för Framtid
Kronoberg att Ljungby kommun inte har för avsikt att delta i projektet efter
2014-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Framtid Kronoberg är ett länsövergripande arbetsmarknadsprojekt som
delfinansieras av Europeiska socialfonden. Då projektet avslutas den 31
december 2014 måste samtliga kommuner fatta beslut om eventuell
fortsättning av Framtid Kronoberg.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 10 juni 2014 att kostnaden för
Ljungby kommuns del enligt framtaget förslag skulle bli 1 172 tkr per år.
Socialnämnden anser att projektet varit lyckat och beslutar den 23 april
2014 att ställa sig positiva till ett fortsatt arbete med Framtid Kronoberg
och föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om fortsatt delatagande
inklusive finansiering av projektet.
När ärendet behandlades i budgetberedningen avsattes inga medel för projektet.
Diskussioner fördes istället om satsa på lokala arbetsmarknadsåtgärder.
Det personal- och arbetsmarknadsutskott som inrättas den 1 januari 2015
kommer att ha ett samlat ansvar för arbetsmarknadsfrågorna i kommunen och
det är där som lokalt alternativ till framtid Kronoberg får utformas, skriver
kommunledningsförvaltningen.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 juni 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att meddela projektägaren för Framtid
Kronoberg att Ljungby kommun inte har för avsikt att delta i projektet efter
2014-12-31.
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Vision för entreprenörsregionen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta visionen för entreprenörsregionen samt
inriktningen ”Entreprenörsregionen, nu och i framtiden”.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun bildar tillsammans med tio andra kommuner från fyra olika
län, Entreprenörsregionen, ett nätverk för kommuner med stark företagaranda.
På Entreprenörsregionens stämma i maj 2013 antogs visionen ” Att vara
Sveriges företags rikaste område med hög kompetens, stor bredd och högsta
sysselsättningsnivå. Vi har en stark attraktionskraft genom utmärkt livsmiljö,
förtroendefull samverkan och levande entreprenörsanda”.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 3 juni 2014 att arbetet med att ta
fram en verksamhetsplan för åren 2015-2018 pågår nu. Som en hjälp i det
arbetet och för att uttrycka en viljeinriktning har dokumentet
”Entreprenörsregionen, nu och i framtiden” formulerats och ska tillsammans
med visionen antas i respektive kommuns kommunstyrelse.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 juni 2014 att kommunstyrelsen
beslutar att anta visionen för entreprenörsregionen samt inriktningen
”Entreprenörsregionen, nu och i framtiden”.
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Svar på motion angående att inrätta industrimuseum i Stålgjuteriets
lokaler
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen
anses besvarad med hänvisning till att det pågår en medborgardialog och en
utredningsprocess för den framtida användningen av kvarteret Aspebacken
och att förslaget om ett industrimuseum på området ingår i den processen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har i motion daterad den 25 april 2014 föreslagit att
Stålgjuteriets lokaler ska tas i anspråk, dels för ett industrimuseum men
också som en representations-lokal för besökare inom Ljungbys näringsliv.
Enligt motionärerna kan det dels vara en utställningslokal som visar det
lokala näringslivet i Ljungby idag, dels en historisk del som berättar om
industrins betydelse för Ljungbys utveckling. I motionen betonar
förslagsställarna att det inte bara ska vara en maskinpark eller ett
uppvisande av olika produkter utan det ska bli ett besöksmål med fokus på
interaktiva upplevelser.
Stålgjuteriets lokaler som motionärerna avser, ingår i kvarteret Aspebacken
beläget vid ån Lagan. Det företag som för närvarande hyr lokalerna
kommer att flytta ut från området under senare delen av 2014. Det innebär
att från och med årsskiftet 2014-15 kommer området att bli tillgängligt för
annan verksamhet.
Ljungby kommun har inlett en medborgardialog kring framtida användning av
Kv. Aspebacken, inklusive hembygdsparken. Utifrån det arbetet är det enligt
kommunledningsförvaltningen inte lämpligt att kommunfullmäktige föregriper
den pågående medborgardialogen genom att nu gå in och bifalla motionen om
att använda stålgjuteriets lokaler som industrimuseum.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 juni 2014 att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen
om att ta Stålgjuteriets lokal i anspråk för museum och
representationslokal.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
att det pågår en medborgardialog och en utredningsprocess för den framtida
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användningen av kvarteret Aspebacken och att förslaget om ett industrimuseum
på området ingår i den processen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller motionen eller anser den
besvarad och finner att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige finner
motionen besvarad.
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Svar på medborgarförslag angående att börja med alla offentliga
ärenden på nämndssammanträdena
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar att nämnderna i största
möjliga mån lägger offentliga ärenden först på dagordningen.
I den mån det är möjligt kan nämnden informera om vilka ärenden som är
öppna respektive stängda för allmänheten på dagordningen. Dagordningen
publiceras sedan år 2008 på kommunens webbplats. Tid och plats för
samtliga sammanträden där allmänheten är välkommen, annonseras även i
Veckonytt i Smålänningen. Det är viktigt att allmänheten känner sig
välkommen till alla sammanträden.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 januari 2014 inkom ett medborgarförslag om att
kommunfullmäktige och alla nämnder ska ha en dagordning som
börjar med alla offentliga ärenden och slutar med de ärenden där
allmänheten inte får närvara.
Nämndernas och kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt
lag, men det finns kommuner som har beslutat att öppna sina möten så att
allmänheten kan få insyn i det politiska beslutsfattandet. Detta gjorde
Ljungby kommun år 2004.
I de ärenden där nämnderna fattar beslut om enskilda personer eller företag,
myndighetsutövning, får allmänheten inte sitta kvar i
sammanträdesrummet, men större andelen av ärendena är öppna för
allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för
allmänheten, enlig lag.
De fyra nämnderna har yttrat sig om förslaget och svarar att de i möjligaste
mån redan nu lägger de offentliga ärendena först på dagordningen. I vissa
fall måste man dock också ta hänsyn till tjänstemännens arbetstid och
lägger deras ärenden samtidigt, för att på så sätt frigöra tid till handläggning
av andra ärenden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 5 juni 2014 att
kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar att nämnderna i största
möjliga mån lägger offentliga ärenden först på dagordningen. Det är viktigt
att allmänheten känner sig välkommen till alla sammanträden.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 juni 2014 att
kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar att nämnderna i största
möjliga mån lägger offentliga ärenden först på dagordningen.
I den mån det är möjligt kan nämnden informera om vilka ärenden som är
öppna respektive stängda för allmänheten på dagordningen. Dagordningen
publiceras sedan år 2008 på kommunens webbplats. Tid och plats för
samtliga sammanträden där allmänheten är välkommen, annonseras även i
Veckonytt i Smålänningen. Det är viktigt att allmänheten känner sig
välkommen till alla sammanträden.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till förslaget
till svar, med stark betoning på att nämnderna i största möjliga mån lägger
offentliga ärenden först på dagordningen.
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Val av nytt personuppgiftsombud
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Ulf Petersson från sitt uppdrag som
personuppgiftsombud och utser istället Annika Sandström, Regionförbundet
södra Småland, som nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i Ljungby
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2001 har Kronobergs län ett gemensamt personuppgiftsombud vid
regionförbundet. Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna
organisationen.
Regionförbundet södra Småland meddelar den 23 april 2014 att nuvarande
ombud ska entledigas från sitt uppdrag som personuppgiftsombud och
Regionförbundet södra Småland uppmanar därför kommunerna att utse nytt
personuppgiftsombud.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 juni 2014 att kommunstyrelsen
beslutar att entlediga Ulf Petersson från sitt uppdrag som personuppgiftsombud
och utser istället Annika Sandström, Regionförbundet södra Småland, som nytt
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i Ljungby kommun.
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Valärende - J Lyckvall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse:
Magnus Gunnarsson (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
Ulla Hansson (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott,
Ulla Hansson (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens personalutskott,
Ulla Hansson (M) till ny ersättare för Kvinnor på G i Kronobergs län.
Sammanfattning av ärendet
Jessica Lyckvall (M) avsäger sig i en skrivelse den 2 maj 2014 samtliga uppdrag
i Ljungby kommun från och med den 1 augusti 2014.
Kommunfullmäktige godkände den 16 juni 2014 Lyckvalls (M) avsägelse och
kommunstyrelsen har därmed att besluta om nya ersättare i dess tre utskott samt
Kvinnor på G.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 juni 2014 att kommunstyrelsen
beslutar att utse:
Magnus Gunnarsson (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
Ulla Hansson (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott,
Ulla Hansson (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens personalutskott,
Ulla Hansson (M) till ny ersättare för Kvinnor på G i Kronobergs län.
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Förse valställen med partiernas namn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet
Roland Johansson (ALT) skriver i en motion den 22 maj 2014 att Alternativet
kräver att Ljungby kommun förser valsedelsställen med namn från respektive
parti.
Hur valsedlar ska presenteras regleras delvis i vallagen men även i
valmyndighetens instruktioner för allmänna val samt i praxis genom olika beslut
från justitieombudsmannen. Valnämndens kansli redogör för regler kring detta i
en skrivelse daterad 7 augusti 2014. I skrivelsen står också att Valmyndigheten
rekommenderar att samma typ av valsedelsställ används på ett och samma
röstmottagningsställe.
Justitieombudsmannen framför i beslut gällande hur valsedlar presenteras att det
är angeläget att någon faktisk åtskillnad inte görs, att alla valsedlar ska
presenteras för väljarna på ett likformigt sätt, på en och samma plats.
Beredning
Valnämnden föreslår den 7 augusti 2014 att fullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår motionen och
finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 14 ja-röster och 1 nej-röst. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
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Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Europeiska Trafikantveckan i september.
2. Bildandet av Region Kronoberg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(24)

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-08-12

23(24)

Ks § 97
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning av ärendet
1. Delegationsbeslut från skolskjutssamordnaren angående avslag på
ansökan om skolskjuts.
2. Protokoll från Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2014-06-10
3. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-06-17
4. Protokoll från Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2014-08-04
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Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll från styrelsen för Ljungbybostäder AB, 2014-05-15.
2. Beslut angående prognos efter maj månad från Gemensamma
nämnden, 2014-06-09
3. Cirkulär 14:31 från Sveriges Kommuner och Landsting angående
Politiska partier inom vård och äldreomsorg, 2014-07-04
4. Protestlistor med mera angående etableringen av vindkraftpark
Simmarp
5. 616 namnunderskrifter till stöd för ny arena, 2014-08-04
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