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Fastställande av dagordning
Beslut
Beslutsärende nr 25 Anställning av förvaltningschef för miljö- och
byggnämnden behandlas som ett informationsärende under dagens
sammanträde.
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027

Vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor
Svar på motion
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
så att förutsättningarna för att genomföra en utbildning enligt tidigare koncept
utreds, med ambitionen att kunna starta utbildningen så snart som möjligt. I
utredningen ingår att kontakta närliggande kommuner och landsting med
förfrågan om eventuellt samarbete gällande utbildningen.
Ärendet
Gun Lindell (S) och Håkan Bengtsson (S) lämnade den 18 mars 2014 in en
motion om vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor.
Motionärerna skriver att det i början av 2000-talet genomfördes en lyckad
satsning, då kommunen tillsammans med landstinget bekostade vidareutbildning
för undersköterskor till sjuksköterskor. Eftersom det återigen råder brist på
sjuksköterskor föreslår Socialdemokraterna i Ljungby att kommunen utreder
förutsättningarna för en liknande utbildning och att landstinget och angränsande
kommuner kontaktas om det finns intresse att samordna utbildning.
Utbildningen föreslås starta våren eller senast hösten 2015.
Socialförvaltningen redogör i en tjänsteskrivelse den 12 maj 2014 att det var tio
undersköterskor från Ljungby kommun som genomgick denna utbildning i
början av 2000-talet. Arbetsgivaren betalade utbildningen och gav även ut lön
under studietiden. Socialförvaltningen informerar att det nu, cirka 10 år efter, är
cirka hälften av de som genomgick utbildningen som fortfarande arbetar kvar i
våra verksamheter.
Socialförvaltningen anser att upplägget som användes vid utbildningen i början
av 2000-talet även skulle fungera att användas igen. Förvaltningen anser att det
är av intresse att se över möjligheten att göra detta, då såväl kommunen som
landstinget har brist på sjuksköterskor. Det är dock viktigt att ekonomiska
förutsättningar också ges om det ska vara möjligt att genomföra.
Beredning
Socialnämnden föreslår den 28 maj 2014 att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla motionen med tillägget att alla kommuner i länet ska kontaktas, och att
ekonomiska medel reserveras för ändamålet.
Personalutskottet föreslår den 2 september 2014 att kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen så att förutsättningarna för
att genomföra en utbildning enligt tidigare koncept utreds, med ambitionen att
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kunna starta utbildningen så snart som möjligt. I utredningen ingår att kontakta
närliggande kommuner och landsting med förfrågan om eventuellt samarbete
gällande utbildningen.
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Erbjud kostnadsfri juridisk rådgivning på biblioteket
Svar på medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens yttrande som
tackar för medborgarförslaget och ställer sig positiv till att upplåta lokal på
biblioteket, om någon advokat skulle vilja ge denna service. Kommunstyrelsen
hänvisar också till kommunens konsumentrådgivare för rådgivning i
konsumentrelaterade frågor.
Ärendet
En medborgare föreslår att ”kommunen bjuder in advokater för att ge
kostnadsfri rådgivning på biblioteket minst två kvällar i månaden och
eventuellt stöttar upp ekonomiskt (för att se till så att det blir av).
Kommunen har ju konsumentrådgivning. Det är lika viktigt att ge juridisk
hjälp i andra frågor.”
Kultur- och fritidsförvaltningens skriver i ett yttrande att på Sveriges
advokatsamfunds hemsida informeras om Advokatjouren. Där framgår att
man får möjligheten att samtala med en advokat i ca 15 minuter utan
kostnad. Man får tips om hur man kan gå vidare med sina juridiska
problem. Alla advokater som deltar i denna verksamhet ställer upp på sin
fritid och får ingen ersättning.
Advokatjouren har ingen telefonrådgivning, utan erbjuder personliga
konsultationer på olika plaster i landet. På deras hemsida finns en lista över
de platserna. För ca 8-10 år sedan fanns denna möjlighet på biblioteket
Ljungby. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att upplåta
lokal på biblioteket om någon advokat skulle vilja ge denna service.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden tackar den 27 augusti 2014 för
medborgarförslaget och ställer sig positiv till att upplåta lokal på
biblioteket, om någon advokat skulle vilja ge denna service. Enligt
kommunfullmäktiges beslut överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för
slutligt beslut.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska
hänvisa till kommunens konsumentrådgivare.
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821

Påbörja omgående projekt Lagavallen
Svar på motion
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige bifaller motionen.
Ärendet
Sven-Olov Stenqvist, Anne Karlsson och Conny Simonsson yrkar för
Socialdemokraterna i motion den 14 oktober 2013 att Ljungby kommun
omgående ska påbörja projekt Lagavallen.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver den 6 mars 2014 att projekt
Lagavallen diskuterades under en presidieträff i november 2013 och att
kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen då fick i uppdrag
att ta fram en tidplan för upprustning av Lagavallen, med föresatsen att
genomförandet ska starta hösten 2014.
I december 2013 godkände kommunstyrelsen förstudien av projektet och
beviljade 300 000 kr för programfasen. Steget därefter är projekteringsfasen
vilken kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut om i april
2014.
Kultur- och fritidsnämnden har dessutom, på uppdrag av kommunstyrelsen,
beslutat om en prioriteringsordning för nämndens lokaler och anläggningar.
Vid nämndens sammanträde den 26 februari 2014 beslöt nämnden att de
anläggningar och lokaler som just nu hanteras i kommunens
investeringsprocess ska prioriteras. Lagavallen är tillsammans med några
andra projekt prioriterade på första plats.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 mars 2014 att kommunfullmäktige
bifaller motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 103

Sammanträdesprotokoll
2014-09-16

Ks2013/0290

8(33)

330

Inför koppeltvång på hundar inom planlagt område
Svar på medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka medborgaren för förslaget och svarar att
tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra en utredning om koppeltvång på
hundar och hundrastgårdar i Ljungby kommun.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 14 juni 2013 föreslår en medborgare att
Ljungby kommun bör införa koppeltvång på hundar i planlagt område.
Medborgaren framhåller att det finns hundägare som inte har sina hundar
kopplade, och som inte verkar respektera andra kommuninvånares rädsla eller
respekt för hundar genom att inte ha hundarna under tillräcklig uppsyn.
Tekniska förvaltningen redogör i en tjänsteskrivelse daterad den 10 juli 2014, att
det har inkommit ett flertal förslag till Ljungby kommun som berör hundar. Dels
är det detta medborgarförslag som berör koppeltvång och dels är det ett
medborgarförslag samt ett E-förslag som berör etablering av hundrastgårdar.
Mot den bakgrunden vill tekniska förvaltningen, för att få en mer heltäckande
bild kring dessa hundrelaterade frågor, att tekniska förvaltningen får i uppdrag
att göra en utredning som behandlar både koppeltvång på hundar samt
hundrastgårdar.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 augusti 2014 att kommunstyrelsen beslutar att
tacka medborgaren för förslaget och svarar att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att utföra en utredning om koppeltvång på hundar och hundrastgårdar i
Ljungby kommun.
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Inhägna området norr om lekplatsen i Brunnsparken för lek- och
rastplats
Svar på medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka medborgaren för förslaget och svarar att
tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra en utredning om koppeltvång på
hundar och hundrastgårdar i Ljungby kommun.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 1 oktober 2013 föreslår en medborgare
att kommunen bör inhägna området norr om lekplatsen i Brunnsparken för att
låta det bli ett inhägnat område som en lek- och rastplats för hundar.
Tekniska förvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse daterad den 10 juli 2014 att
det har inkommit två förslag med önskemål om att etablera hundrastgårdar i
Ljungby kommun. Varav detta medborgarförslag utgör ena förslaget, medan det
andra förslaget är ett E-förslag benämnt ”Hundrastgård i Ljungby” daterad den 5
juni 2014.
Vidare skriver tekniska förvaltningen att eftersom det har inkommit ett flertal
förslag till kommunen som berör hundar, dels är det ett medborgarförslag som
berör koppeltvång och dels är det detta medborgarförslag samt ytterligare ett Eförslag som berör etablering av hundrastgårdar. Mot den bakgrunden vill
tekniska förvaltningen, för att få en mer heltäckande bild kring dessa
hundrelaterade frågor, att tekniska förvaltningen får i uppdrag att göra en
utredning som behandlar både koppeltvång på hundar i planlagt område samt
hundrastgårdar.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 augusti 2014 att kommunstyrelsen beslutar att
tacka medborgaren för förslaget och svarar att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att utföra en utredning om koppeltvång på hundar och hundrastgårdar i
Ljungby kommun.
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Anlägg en hundrastgård i Ljungby
Svar på e-förslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka medborgaren för förslaget och svarar att
tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra en utredning om koppeltvång på
hundar och hundrastgårdar i Ljungby kommun.
Ärendet
I ett e-förslag som inkom den 5 juni 2014 föreslår en medborgare att Ljungby
kommun bör etablera en hundrastgård i Ljungby. Medborgaren skriver att det
borde finnas en plats i kommunen där hundar kan leka, socialiseras med andra
hundar eller träna utan koppel. En hundrastgård skulle enligt medborgaren både
underlätta vardagen för såväl hundägare, som icke-hundägare. Olämpliga ställen
att släppa sin hund på kan på så sätt undvikas.
Tekniska förvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse daterad den 10 juli 2014 att
det har inkommit två förslag med önskemål om att etablera hundrastgårdar i
Ljungby kommun. Varav detta E-förslag utgör ena förslaget, medan det andra
förslaget är ett medborgarförslag benämnt ”Inhägna området norr om lekplatsen
i Brunnsparken för att låta det bli ett inhägnat område som en lek- och rastplats
för hundar” daterad den 1 oktober 2013.
Vidare skriver tekniska förvaltningen att eftersom det har inkommit ett flertal
förslag till kommunen som berör hundar, dels är det ett medborgarförslag som
berör koppeltvång och dels är det ett medborgarförslag samt detta E-förslag som
berör etablering av hundrastgårdar. Mot den bakgrunden vill tekniska
förvaltningen, för att få en mer heltäckande bild kring dessa hundrelaterade
frågor, att tekniska förvaltningen får i uppdrag att göra en utredning som
behandlar både koppeltvång på hundar i planlagt område samt hundrastgårdar.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 augusti 2104 att kommunstyrelsen beslutar att
tacka medborgaren för förslaget och svarar att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att utföra en utredning om koppeltvång på hundar och hundrastgårdar i
Ljungby kommun.
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Godkännande av nyttjanderättsavtal med Ljungby IF
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtalet med Ljungby idrottsförening.
Ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2014
att ett avtal om nyttjanderätt med Ljungby idrottsförening upprättas. Avsikten
med nyttjanderätten är att kommunen upplåter ett markområde för en ny
klubbstuga för föreningen inom Lagavallen i Ljungby.
Kommunen upplåter cirka 1 050 kvadratmeter av fastigheten Hångers 3:21 utan
kostnad till föreningen i tio år från och med 1 januari 2015. Föreningen ska
svara för alla kostnader för framtida skötsel med mera av markområdet.
Utöver kommunstyrelsens godkännande är avtalet villkorat av att avtal kan
träffas mellan Ljungby idrottsförening och kommunen om kommunens förvärv
av föreningens nuvarande klubbstuga på fastigheten Bolmörten 8 i Ljungby.
Tekniska förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2014
att kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtalet med Ljungby
idrottsförening.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 augusti 2014 att kommunstyrelsen godkänner
nyttjanderättsavtalet med Ljungby idrottsförening.
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Om- och tillbyggnad av sporthallen i Lidhult
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att projektet Om- och tillbyggnad av sporthall i
Lidhult finansieras genom att ombudgetera 356 tkr från projekt reservkraft, 264
tkr från projekt anpassningar Ljungby Cargotec (Truckhallen) och 566 tkr från
budget 2015 avseende reinvesteringar.
Ärendet
Tekniska förvaltningen redogör för ett projekt angående om- och tillbyggnad av
sporthallen i Lidhult i en tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2014. Projektet
avser om- och tillbyggnad av befintlig sporthall med ny entré och
tillgänglighetsanpassning med toalett för rörelsehindrade. I projektet ingår också
att bygga om befintlig läktare för att skapa förråd och städutrymme för
verksamheten. Projektet är planerat att påbörjas hösten 2014 och vara klart
under 2015.
Tekniska förvaltningen har tagit fram en programhandling och
kostnadsbedömning för projektet. Kostnadsbedömningen är 1 952 tkr.
Tillgängliga medel för projektet är 766 tkr. För att kunna finansiera projektet
föreslår tekniska förvaltningen att medel från projekt reservkraft på 356 tkr och
projekt anpassningar Ljungby Cargotec (Truckhallen) på 264 tkr flyttas över till
projekt Om- och tillbyggnad av sporthall i Lidhult.
Resterande medel täcks via tekniska förvaltningens medel för reinvesteringar
2015 inom fastighetsavdelningen.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 augusti 2014 att kommunstyrelsen beslutar att
projektet Om- och tillbyggnad av sporthall i Lidhult finansieras genom att
ombudgetera 356 tkr från projekt reservkraft, 264 tkr från projekt anpassningar
Ljungby Cargotec (Truckhallen) och 566 tkr från budget 2015 avseende
reinvesteringar.
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Förslag till vattenskyddsområde sjön Bolmen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt miljö- och byggnämndens förslag:
 Ljungby kommun ser positivt på att vattenskyddsområde inrättas och
skyddsföreskrifter meddelas för att tydliggöra vattentäktens värde och
långsiktigt säkerställa ett nyttjande av Bolmen som dricksvattentäkt.
 Bolmen är kommunens viktigaste område ur turist- och rekreationssynpunkt.
Vid Bolmens östra strand råder ett visst bebyggelsetryck. Avgränsningen av
skyddsområdet och omfattningen av skyddsföreskrifterna bedöms inte stå i
konflikt med kommunens intressen. Utifrån resultatet av de utredningar som
genomförts är det rimligt att frångå grundprincipen att vattenskyddsområdet
ska utgöras av hela tillrinningsområdet. Den avgränsning av skyddsområdet
som föreslås är relevant.
 Förslaget till skyddsföreskifter är överlag tydligt utformade och det är möjligt
för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden. Det är viktigt att
tillsynsansvaret över tillstånds- och anmälningsärenden enligt föreskiften
hamnar på miljö- och byggnämnden för att undvika dubbel prövning från
både kommun och länsstyrelse, exempelvis när någon vill ansöka om
tillstånd att göra ett enskilt avlopp.
 Avses samtliga vägar eller enbart hårdgjorda vägar i 5 § b i förslag på
skyddsföreskrifter?
 Avses allt avfall eller enbart avfall som kan innebära en risk för
vattenskyddsområdet i 6 § a i förslaget på skyddsföreskrifter?
 I 9 § förslag till skyddsföreskrifter bör även konstgödsel innefattas.
 I riskbedömningen identifieras utsläpp från framförallt äldre tvåtaktsmotorer
som en stor risk och därför är det motiverat att framdrift av fordon med
förbränningsmotorer inom vattentäktzonen förbjuds. Att inte ha samma
restriktion inom primär och sekundär skyddszon är en bra avvägning då det
är svårt för en tillsynsmyndighet att följa upp en sådan restriktion i
verkligheten.
 Flera risker som identifieras går inte att minimera med en föreskrift. Det är
därför viktigt att Sydvatten i samarbete med kommunen upprättar en
beredskapsplan för att minimera skadan i händelse av en olycka/utsläpp.
Beredskapsplanen för sjön Bolmen bör även innefatta tunneln och området
där den går fram igenom. En annan viktig åtgärd är informationsinsatser för
att kommunicera vattentäktens skyddsvärde till alla som bor och verkar inom
området.
 När samtliga dokument är klara bör sydvatten förse kommunen dessa digitalt
så att kartor och PDF-dokument kan läsas in i infovisaren.
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Ljungby kommun kallar till en träff med skog- och markägare (LRFs
kommungrupp) innan yttrandet skickas, för en dialog kring innehållet i
yttrandet.
Ärendet
Sydvatten har för avsikt att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
för Bolmen vattentäkt. Sjön Bolmen utgör en av Sydvattens tre ytvattentäkter
som tillsammans försörjer sexton skånska kommuner med dricksvatten.
Remisshandlingar har skickats till berörda kommuner och länsstyrelser i
samband med detta. Dokument som bifogats remissen är en riskbedömning
inom Bolmens vattenskyddsområde, utformning av Bolmens
vattenskyddsområde, utformning av skyddsföreskrifter för Bolmens
vattenskyddsområde, konsekvensbedömning av förslag till skyddsföreskifter
samt en sammanfattning av dessa dokument. Dokumenten kommer ingå i det
beslutsunderlag som i ett senare skede överlämnas till berörda kommuner och
länsstyrelser i samband med Sydvattens ansökan om fastställande av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.
Ljungby kommun får nu möjlighet att yttra sig över remisshandlingarna.
Tjänstemän från miljö- och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen har granskat handlingarna.
Beredning
Miljö- och byggnämnden lämnade den 3 september 2014 förslag till yttrande.
Yrkande
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunen kallar till ett möte med skog- och
markägare innan yttrandet skickas för en dialog kring innehållet i yttrandet.
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag till
yttrande.
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Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken daterad den 3 september 2014 och att det nya
systemet utvärderas i början av år 2018.
Taxan börjar gälla från den 1 januari 2015.
Ärendet
Ett förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken har tagits fram av
miljö- och byggförvaltningen. Taxan ska antas av kommunfullmäktige.
Anledningen till att en ny taxa tas fram är flera; vissa branscher är felbedömda
vad gäller tidsåtgången, det är oklart vad som ingår i den fasta årsavgiften och
alla företag inom en viss bransch betalar samma avgift oavsett det individuella
behovet av tillsyn.
Taxan som nu föreslås utgår från Sverige kommuner och landstings underlag
och är risk- och erfarenhetsbaserad. Det innebär att det finns en tydlig koppling
mellan en verksamhets risker och tillsynsavgiften. Genom att minska på
verksamhetens risker och ha en bra egenkontroll så minskar behovet av tillsyn
och därmed tillsynsavgiften och tvärtom. Taxemodellen utgör även ett
planeringsverktyg för förvaltningen för att göra behovsutredningar, tillsynplaner
och uppföljning av verksamheten. Modellen medför även en högre
kostnadstäckning vilket kommer innebära att förvaltningen får möjlighet att helt
eller delvis anställa personal för att täcka upp för den resursbris på personalsidan
som finns på miljöavdelningen.
Att ha personal anställd som motsvarar resursbehovet är en förutsättning för att
bedriva tillsyn av god kvalitet, leverera den tillsyn som verksamheter betalar för
i årliga avgifter och samtidigt ha möjlighet att handlägga inkommande ärenden i
rimlig tid.
I utredningen har även handläggningskostnaden beräknats till 775 kronor per
timme, därför föreslås även en höjning av timavgiften från 700 kronor till 775
kronor.
Kommunens rätt att ta ut avgifter allmänt framgår av 8 kapitlet § 3b
kommunallagen ”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner
och landsting är skyldiga att tillhandahålla, få de ta ut avgifter bara om det är
särskilt föreskrivet”.
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Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i
miljöbalken i 27 kapitel § 1 första stycket: ”Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters
kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning
av EU:s förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter när det gäller
en kommunal myndighets verksamhet”.
Beredning
Miljö- och byggnämnden beredde den 3 september 2014 ärendet och föreslår att
kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
daterad den 3 september 2014.
Beredning
Roland Johansson (ALT) yrkar att företagarna ska betala timtaxa vid
genomförda kontroller istället för årsavgift.
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag till taxa
och att det nya systemet utvärderas i början av år 2018.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Johanssons
(ALT) yrkande eller enligt Conny Simonssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Conny Simonssons (S) yrkande.
Reservation
Roland Johansson (ALT) och Lars-Ove Johansson (C) reserverar sig mot
beslutet.
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Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagsstiftningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för Ljungby
kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen daterad
den 3 september 2014. Taxan börjar gälla den 1 januari 2015. Därmed upphör
följande taxor och tillhörande beslut att gälla:
 Taxa för den kommunala livsmedel- och foderkontrollen antagen av
kommunfullmäktige den 14 december 2006, § 198.
 Ändrad taxa för livsmedelstillsyn enligt beslut i kommunfullmäktige den 11
december 2009, § 120.
 Revidering i taxa för offentlig kontroll enligt beslut i miljö- och
byggnämnden den 20 juni 2012, § 102.
Ärendet
En översyn görs av miljökontorets samtliga taxor för tillsyn och kontroll. Den
taxa som idag gäller för kontroll enligt livsmedelslagen har reviderats flera
gånger vilket medför att flera delbeslut måste läsas för att kunna avgöra hur en
avgift ska räknas fram. En revidering av livsmedelstaxan föreslås därför.
Förslaget innebär ingen revidering av timavgiftens storlek för kontroll och extra
offentlig kontroll, inte heller någon ändring i den årliga avgift som
verksamheterna ska betala.
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
innehåller bestämmelser om hur avgifter ska tas ut. Av 3 och 4 §§ framgår att en
kommun är skyldig att ta ut årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för
offentlig kontroll samt att den avgiften ska betalas av livsmedelsföretagarna vars
verksamhet är föremål för kontroll.
I 11 § samma förordning finns bestämmelser om avgift för extra offentlig
kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.
13 § samma förordning finns bestämmelser om kommunens skyldighet att ta ut
avgift för att täcka kostnaderna för kommunens godkännande och registrering.
Beredning
Miljö- och byggnämnden beredde den 3 september 2014 ärendet och föreslår
kommunfullmäktige att anta taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom
livsmedels- och foderlagstiftningen daterad den 3 september 2014.
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Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt tobakslagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för Ljungby
kommuns tillsyn enligt tobakslagen daterad den 3 september 2014.
Taxan börjar gälla den 1 januari 2015. Därmed upphör tidigare taxa antagen i
kommunfullmäktige den 14 juni 2011, § 72 att gälla.
Ärendet
Enligt § 19b i tobakslagen (1993:581) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn
av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
Idag finns en samordnad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, försäljning av folköl
och receptfria läkemedel. Den 1 januari 2015 övertar miljö- och byggnämnden
tillsynen över samtliga områden, dagens taxa blir därmed inaktuell och behöver
revideras.
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att timavgift för nedlagd
handläggningstid i ärendet ska betalas för den tillsyn som utförs. På så sätt fås
kostnadstäckning för nedlagd tid. Tillsynen kommer att samordnas med
kontrollen av livsmedel, receptfria läkemedel och/eller tobak och faktura
kommer skickas ut direkt efter att tillsyn utförts.
Beredning
Miljö- och byggnämnden beredde den 3 september 2014 ärendet och föreslår
kommunfullmäktige att anta taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt
tobakslagen daterad den 3 september 2014.
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Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt alkohollagen gällande
försäljning av folköl
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för Ljungby
kommuns tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av folköl daterad den
3 september 2014.
Taxan börjar gälla den 1 januari 2015. Därmed upphör tidigare taxa antagen i
kommunfullmäktige den 14 juni 2011,§ 72 att gälla.
Ärendet
Enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen (2010:1622) får kommunens ta ut avgift för
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering
av folköl. Idag finns en samordnad taxa för tillsyn enligt tobakslagen,
försäljning av folköl och receptfria läkemedel. Den 1 januari 2015 övertar miljöoch byggnämnden tillsynen över samtliga områden, dagens taxa blir därmed
inaktuell och behöver revideras.
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att timavgift för nedlagd
handläggningstid i ärendet ska betalas för tillsyn då det är oklart hur stort
tillsynsbehovet är. På så sätt fås kostnadstäckning för nedlagd tid. Tillsynen
kommer att samordnas med kontrollen av livsmedel, receptfria läkemedel
och/eller tobak och faktura kommer skickas ut direkt efter att tillsyn utförts.
Beredning
Miljö- och byggnämnden föreslår den 3 september 2014 att kommunfullmäktige
antar taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning
av folköl daterad den 3 september 2014. Taxan börjar gälla den 1 januari 2015.
Därmed upphör tidigare taxa antagen i kommunfullmäktige den 14 juni 2011,§
72 att gälla.
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Taxa för Ljungby kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för Ljungby
kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel daterad den
3 september 2014. Taxan börjar gälla den 1 januari 2015. Därmed upphör
tidigare taxa antagen i kommunfullmäktige den 14 juni 2011,§ 72 att gälla.
Ärendet
Enligt 23 § lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel (2009:730) får
kommunen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. Idag finns en
samordnad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, försäljning av folköl och
receptfria läkemedel. Den 1 januari 2015 övertar miljö- och byggnämnden
tillsynen över samtliga områden, dagens taxa blir därmed inaktuell och behöver
revideras.
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att timavgift för nedlagd
handläggningstid i ärendet ska betalas för tillsyn då det är oklart hur stort
tillsynsbehovet är. På så sätt fås kostnadstäckning för nedlagd tid. Tillsynen
kommer att samordnas med kontrollen livsmedel, receptfria läkemedel och/eller
tobak och faktura kommer skickas ut direkt efter att tillsyn utförts.
Beredning
Miljö- och byggnämnden föreslår den 3 september 2014 att kommunfullmäktige
antar taxa för Ljungby kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel daterad den
3 september 2014. Taxan börjar gälla den 1 januari 2015. Därmed upphör
tidigare taxa antagen i kommunfullmäktige den 14 juni 2011,§ 72 att gälla.
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Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för Ljungby
kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen daterad den 3 september 2014. Taxan
börjar gälla från den 1 januari 2015. Därmed upphör tidigare taxa antagen av
kommunfullmäktige den 24 maj 2011, § 58 att gälla.
Ärendet
Enligt 16 § i Strålskyddsförordningen (1988:293) ska en kommunal nämnd
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ha tillsyn inom
kommunen över att strålskyddslagen (1988:220) och dess föreskrifter och
villkor som meddelats med stöd av lagen följs. Enligt § 16a samma förordning
får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för sådan
tillsynsverksamhet som utövas av en kommunal nämnd enligt 16 § första
stycket.
En översyn görs för miljökontorets samtliga taxor. En ändring av taxan för
kontroll enligt strålskyddslagen föreslås eftersom handläggningskostnaden per
timme har beräknats till 775 kronor. I nu gällande taxa är timavgiften beslutad
till 700 kronor.
Beredning
Miljö- och byggnämnden föreslår den 3 september 2014 att kommunfullmäktige
antar taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen daterad den 3
september 2014. Taxan börjar gälla från den 1 januari 2015. Därmed upphör
tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige den 24 maj 2011, § 58 att gälla.
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Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och
animaliska biprodukter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för Ljungby
kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter daterad den
3 september 2014.
Taxan börjar gälla från den 1 januari 2015.
Ärendet
En översyn görs för miljökontorets samtliga taxor. Miljö- och byggförvaltningen
har tillsyn enligt lag om foder och animaliska biprodukter. I dag finns ingen
antagen taxa för den tillsynen.
Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas för
kommunens kostnader för offentlig kontroll. Prövning och registrering
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och
sådan offentlig kontroll som avses i 2 § första stycket lagen (2013:363) om
kontroll av ekologisk produktion i fråga om ekologiskt foder.
Beredning
Miljö- och byggnämnden föreslår den 3 september 2014 att kommunfullmäktige
antar taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska
biprodukter daterad den 3 september 2014. Taxan börjar gälla från den 1 januari
2015.
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Revidering av upphandlingspolicyn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till revidering
av upphandlingspolicyn.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver den 4 juli 2014 att den nuvarande
upphandlingspolicyn har uppdaterats på grund av att gränsen för
direktupphandling har höjts.
Den 1 juli 2014 höjdes gränsvärdet för direktupphandling enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) till 505 800 kronor och 939 342 kronor för
direktupphandlingar enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (LUF) och lagen om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet (LUFS).
Den nuvarande policyn beskriver de upphandlingsgränser som gällde tidigare. I
förslaget till ny policy hänvisas istället till de regler som styr gränsvärdena.
Utifrån policyn kommer en handlingsplan att tas fram som klargör arbetsgång
och ansvarsfördelning mer i detalj.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 augusti 2014 att kommunfullmäktige antar
förslaget till revidering av upphandlingspolicyn.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kollektivavtal, eller villkor som är
kollektivavtalsliknande, ska införas i policyn. Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall
till Anne Karlssons (S) yrkande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anne Karlssons (S)
med flera yrkande eller enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Reglemente för krisledningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse
kommunstyrelsens arbetsutskott till krisledningsnämnd samt att anta reglementet
för krisledningsnämnden.
Ärendet
I enlighet med Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det finnas en
krisledningsnämnd i varje kommun.
För att tydliggöra krisledningsnämndens uppdrag och ansvar ska det finnas ett
reglemente. Kommunledningsförvaltningens förslag till reglemente följer det
lagen föreskriver, i övrigt gäller kommunallagen och kommunens övriga
bestämmelser och rutiner.
Nuvarande krisledningsnämnd, som utgörs av ledamöterna i kommunstyrelsen,
har aldrig tjänstgjort. I praktiken har ett eller flera av kommunalråden inkallats
och fattat de beslut som krävts. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses till krisledningsnämnd då det är svårt
att i akuta lägen få hela kommunstyrelsen på plats.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 26 augusti 2014 att kommunfullmäktige beslutar att
utse kommunstyrelsens arbetsutskott till krisledningsnämnd samt att anta
reglementet för krisledningsnämnden.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2014.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per 2014-06-30
för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2014. Till
delårsbokslutet bifogas även uppföljning av kommunens mål.
Delårsbokslutet visar på ett resultat på 13,5 mkr för kommunen och 26,5
mkr för koncernen. Prognosen visar på ett resultat på -6,1 mkr för
kommunen och +25,4 mkr för koncernen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 11 september 2014 att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning
juni 2014
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Beslut om ersättning för skolskjuts till Lingbygdens friskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge 584 000 kronor i bidrag till Lingbygdens
friskola för skolskjutstransporter. Denna summa motsvarar vad det skulle ha
kostat att ordna skolskjuts för eleverna till skola som kommunen anvisat.
Ärendet
Enligt skollagen har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon
annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå
i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller
som går i en annan kommuns grundskola. I de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska dock kommunen även anordna
skolskjuts i dessa fall.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av ansökan från Lingbygdens
friskola om anordnande av skolskjuts för friskolans elever undersökt vilka
elever som enligt skollagen och kommunens avståndsregler skulle kunna vara
berättigade till skolskjuts.
En preliminär beräkning av kostnaderna för genomförande av skolskjuts av
friskolans elever till friskolan har därefter gjorts. Förutsättningarna för
beräkningarna framgår i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
den 25 augusti 2014. Totalt skulle kilometerkostnaden ha blivit ca 200 000
kronor och den fasta kostnaden för fordonen, 614 000 kronor. Totalsumman,
814 000 kronor, överstiger därmed den kostnad kommunen skulle ha för
skolskjuts till anvisade skolor, 584 000 kronor. Det skulle alltså innebära
betydande ekonomiska svårigheter för kommunen att arrangera skolskjuts för
friskolans elever.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 25 augusti 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att ge 584 000 kronor i bidrag till Lingbygdens
friskola för skolskjutstransporter. Denna summa motsvarar vad det skulle ha
kostat att ordna skolskjuts för eleverna till av kommunen anvisad skola.
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Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att i 32 § ska en mening ändras så att det
är tydligt att det enbart är allmänheten som ska stämma av sina frågor under
frågestunden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner samtliga förslag
till revidering av arbetsordningen för fullmäktige och antar arbetsordningen i sin
helhet.
Ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2014 att
genomföra vissa förändringar i den politiska organisationen överlämnar
kommunledningsförvaltningen förslag till revidering av Arbetsordning för
kommunfullmäktige enligt följande:
Valberedning
§ 36.

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige
en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare en
ledamot och en ersättare från varje parti som har mandat i Ljungby
kommunfullmäktige.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige
ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och
valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan
föregående beredning.
Valberedningen behöver inte sammanträda vid enkla fyllnadsval.
Ordföranden avgör när valberedningen ska kallas in.
Vid enkla fyllnadsval kommunicerar ordföranden med det parti vars
medlem har avsagt sig förtroendeuppdrag.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
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Demokratiberedning
§ 37.

Demokratiberedningen har ansvar för att stärka den lokala demokratin.
Arbetsformerna för beredningen regleras i Reglemente för
Demokratiberedningen.

Reglementet för Demokratiberedningen överlämnas till fullmäktige för beslut
samtidigt som övriga reglementen för nämnder och kommunstyrelsen, hösten
2014.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar i första hand att meningen i 32 § (Frågestund) om att
frågan ska stämmas av med fullmäktiges ordförande ska tas bort. I andra hand
ska meningen förtydligas så att det är tydligt att det enbart är allmänheten som
ska stämma av sina frågor. Roland Johansson (ALT) och Christer Henriksson
(KD) yrkar bifall till Kerstin Wiréhns (V) yrkande.
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att meningen ska stå kvar i sin helhet.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att meningen ska förtydligas
enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar så.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kjell
Jormfeldts (MP) yrkande att behålla meningen i sin helhet och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin
Wiréhns (V) yrkande att meningen i 32 § (Frågestund) om att frågan ska
stämmas av med fullmäktiges ordförande ska tas bort. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår det yrkandet.
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102

Fyllnadsval efter S Fredriksson (S)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse:
1. Gun Lindell (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
2. Håkan Bengtsson (S) till ny ledamot i personalutskottet,
3. Håkan Bengtsson (S) till ny vice ordförande i personalutskottet
4. Irene Svensson (S) till ny ersättare i personalutskottet
5. Matija Rafaj (S) till ny personlig ersättare i kommittén för samordnad
kontroll av Helgeån.
Ärendet
Stefan Fredriksson (S) har i en skrivelse den 25 juni 2014 avsagt sig samtliga
uppdrag med omedelbar verkan.
S Fredriksson hade följande uppdrag:
Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, vice ordförande i
kommunstyrelsens personalutskott, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
2:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden och dess arbetsutskott, ersättare i
styrelserna för Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB och IHD
Industrihotell AB, ersättare i fullmäktiges valberedning, samt personlig ersättare
i kommittén för samordnad kontroll av Helgeån.
Kommunfullmäktige fattade den 25 augusti 2014 beslut om fyllnadsval till de
uppdrag sär de är fullmäktiges ansvar. Kommunstyrelsen har att besluta om
följande fyllnadsval:
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Ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Ny ledamot i personalutskottet,
Ny vice ordförande i personalutskottet
Ny personlig ersättare i kommittén för samordnad kontroll av Helgeån.
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Utvärdering av kommunchefens anställningsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Roland Eimans anställningsavtal fram
till den 30 september 2017. Eimans lön höjs den 1 oktober 2015 till 82 000 kr
(hans lön tas inte upp i lönerevisionen våren 2015).
Ärendet
Nuvarande kommunchef anställdes år 2010 efter beslut av kommunstyrelsen den
22 juni 2010. Anställningen gäller från den 1 oktober 2010 till och med den 30
september 2015. Enligt anställningsavtalet ska parterna utvärdera
anställningsavtalet i augusti 2014 för att därefter besluta om eventuell
förlängning av anställningen i två år.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 26 augusti 2014 att kommunstyrelsen beslutar att
förlänga Roland Eimans anställningsavtal fram till den 30 september 2017.
Eimans lön höjs den 1 oktober 2015 till 82 000 kr (hans lön tas inte upp i
lönerevisionen våren 2015).
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Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Anställning av förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen informerar.
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Ks § 124
Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Kommunrevisionen har lämnat in rapporten Granskning av
biståndshandläggning inom omsorgen.
2. Kommunrevisionen har lämnat in rapporten Granskning av
institutionsplaceringar inom IFO.
3. Budgetförutsättningar för åren 2014-2017 från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
4. Informations- och prognosbrev från Länsstyrelserna, Migrationsverket
och Arbetsförmedlingen.
5. Sammanträdesprotokoll från gemensamma nämnden 2014-09-08.
6. Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Ljungby Energi AB
2014-06-11.
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Ks § 125
Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Ärendet
1. Anmälan av delegeringsbeslut rörande markärenden mm som fattats av
tekniska förvaltningen under maj och juni 2014.
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