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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Tisdagen den 9 februari 2016 kl. 8.00 – 13.00
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Mathias Wanderoy (S), ej tjänstgörande ersättare
Christer Ivarsson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Judit Svensson (C), ej tjänstgörande ersättare
Roland Eiman, kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Jan Bernhardsson, teknisk chef
Margareta Engström, verksamhetschef, socialförvaltningen
Carina Karlund, informatör
Magnus Johansson, ekonomichef
Anna Hesselstedt, personalchef
Ronnie Wallin, kanslichef
Lena Karlsson, administrativ handläggare
Jennie Ronefors, friskvårdspedagog
Christopher Moberg, näringslivschef
Magnus Johansson, BISNOD
Mina Mashouri, BISNOD
Magnus Wallinder, verksamhetschef, socialförvaltningen
Marie Steneland, administrativ chef, barn- och utbildningsförvaltningen

Åhörare

1

Justerare

Roland Johansson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 12 februari 2016

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Paragrafer

27- 41

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Roland Johansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

9 februari 2016

Överklagningstid

15 februari – 7 mars 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

8 mars 2016

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby
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Ks § 27

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendet Skolskjuts till
förskoleverksamhet från Singeshult, till dagordningen.

Justerandes sign
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Ks § 28

Ks2016/0023

003

Revidering av tekniska nämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
revidering av reglemente för tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden ska, genom räddningstjänsten, ta över handläggningen av
tillståndsansökningar ”brandfarlig vara” från miljö- och byggnämnden. Detta
innebär att tekniska nämndens reglemente behöver revideras genom följande
tillägg: Tekniska nämnden ska svara för prövning och tillsyn samt i övrigt
handlägga och granska ärenden inom nämndens område:
 Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Ytterligare en justering behöver göras i reglementet: Kommunfullmäktige
beslutade i juni 2015 att delegera till tekniska nämnden rätten att fatta beslut om
detaljerad tillämpning av författningssamlingen för kommunal
parkeringsövervakning, inklusive rätt att revidera vilken av de tre nivåerna i
felparkeringsavgiften som ska utgå för överträdelse av de olika punkterna i
författningssamlingen. Följande tillägg föreslås till reglementet:


att besluta om tillämpningen av taxor och avgifter för kommunens
parkeringsverksamhet inklusive rätt att revidera vilken av de tre nivåerna
i felparkeringsavgiften som ska utgå för överträdelse av de olika
punkterna i författningssamlingen. (Kf 2007-05-24 § 60)

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
reviderat reglemente för tekniska nämnden.
Beslutet innebär att tekniska nämnden får ansvar för prövning, tillsyn och
hantering av brandfarliga och explosiva varor. Dessutom får nämnden
befogenhet att fatta beslut om reglerna för parkeringsövervakning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-12-04
Tekniska nämndens förslag till beslut 2016-01-19 § 5.
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Ks § 29

Ks2015/0228

730

Svar på motion om att höja äldres livskvalitet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Christer Henriksson (KD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Jan Lorentzson (SD) skriver i en motion den 24 juni 2015 att
Sverigedemokraterna vill att de äldre på särskilda boenden, i den mån den är
möjligt, får en daglig utevistelse och mer socialt umgänge. Lorentzson (SD)
yrkar därför att kommunen inför aktivitetsplatser inom äldreomsorgen, till
arbetslösa ungdomar och personer som vill pröva vårdyrket, i syfte att höja våra
äldres livskvalitet.
Socialförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att de följer socialstyrelsens
riktlinjer om kompetenskrav och anställer enbart medarbetare som har vård- och
omsorgsutbildning. Dessutom skulle förslaget innebära att en helt ny
anställningsform skulle behöva inrättas.
Socialförvaltningen har under flera år erbjudit de som vill prova på att arbeta
inom äldreomsorgen att prova det genom socialförvaltningens bemanningsenhet.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Det gör också
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2015-12-16.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 § 3.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD), Roland Johansson (ALT), Christer Henriksson (KD) och
Lars Solling (L) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S), Irene Olofsson (C) och Håkan
Bengtsson (S) yrkar avslag på motionen.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller
motionen enligt Jan Lorentzsons (SD) med flera yrkande eller avslår den enligt
Carina Bengtssons (C) med flera yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 11 ja-röster och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att föreslå att fullmäktige avslår motionen.
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
Anne Karlsson (S)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

11 ja

Nej
Nej
Nej
4 nej
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Ks § 30

Ks2015/0257

017

Svar på motion om radioskugga
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Mathias Wanderoy (S) och Pia Johansson (S) föreslår i en motion att Ljungby
kommun utreder möjligheterna till att få bättre tillgång till radiosändningar.
Enligt motionärerna lever Ljungby i en radioskugga vilket påverkar möjligheten
för allmänheten att lyssna på radio, för företagare att annonsera och möjligheten
att nå ut med information till allmänheten vid krishändelser. Motionärerna
skriver också att ett minimikrav borde vara att alla kan få in statskanalerna.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att det finns idag
ingen lagstiftning som ger alla rätt till fullgod radiomottagning. Sveriges Radio
har dock en total täckningsgrad i landet på 99.8 procent och företaget Teracom
AB som sköter Sveriges Radios sändningar har som ambition att nå de flesta
platser i landet.
Enligt Teracoms täckningskarta nås hela Ljungby kommun av Sveriges Radios
lokala sändningar i någon av P4-kanalerna Halland, Jönköping och Kronoberg.
Det behöver dock inte innebära att samtliga kommuninvånare kan få in
kanalerna på sina radiomottagare eftersom det även påverkas av hur många
stationer som sänder på FM-bandet (trängsel kan störa sändningar), vilken typ
av radioapparat och antenn man har och var de är placerade i hemmet och övrig
teknisk utrustning i hemmet som kan störa mottagningen. Såväl Teracom som
Post- och telestyrelsen har checklistor och råd till radiolyssnare om hur man
förbättrar mottagningen.
I Ljungby kommun finns en närradioförening, Radio Ljungby, som säger att
deras sändningar når större delen av kommunens invånare.
Idag använder fler och fler sig av internet för att lyssna på radio. Antingen
lyssnar man via olika hemsidor på webben eller via mobilapplikationer i sin
telefon eller surfplatta. Såväl Sveriges Radio som privata radiostationer och
närradion erbjuder lyssning via internet. Detta gör att tillgängligheten inte är
begränsad av räckvidden via FM-nätet.
Regeringen har slagit fast att radio och tv de primära kanalerna för att varna och
informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Via SOSJusterandes sign
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alarm kan kommunen begära att ett så kallat VMA, Viktigt meddelande till
allmänheten, sänds ut med omedelbar verkan i Sveriges Radio, Sveriges
Television, TV 4, Kanal 5 och Kanal 9.
Vid mindre allvarliga händelser kan kommunen begära att i Sveriges Radio
sänder myndighetsmeddelande. Det kan till exempel handla om svaga isar,
vägavstängningar och avbrott på va-nät.
För att öka möjligheten att nå ut med VMA till befolkningen har SOS Alarm på
uppdrag av staten tagit fram en teknisk plattform för att sända ut
varningsmeddelande via telefon (fast och mobil). Denna lösning testades med
gott resultat i Ljungby kommun under 2015 och finns nu tillgänglig i hela
landet.
Utöver dessa kanaler har Ljungby kommun möjlighet att använda Radio
Ljungby för såväl akut som planerad information till allmänheten. Denna kanal
användes till exempel vid Stormen Gudrun, men även vid branden på
industriområdet (DHL/Möllers).
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2016-01-26 § 5.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att
bifalla motionen enligt Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande eller att
anse motionen besvarad enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Justerandes sign
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Ks § 31

Ks2016/0036

041

Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse
2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens
verksamhetsberättelse för 2015, med redaktionella ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse för
2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens beslutsunderlag 2016-02-02.

Justerandes sign
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Ks § 32

Ks2016/0027

024

Revidering av arvodesreglementet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till revidering
av arvodesreglementet, med ändringen att ersättare i nämnder med 11 ledamöter
samt kommunstyrelsen även fortsättningsvis får arvode då de är närvarande vid
sammanträden utan att tjänstgöra, maximalt fem gånger per år. För ersättare i
bolagsstyrelserna och överförmyndarnämnden gäller att de får arvode för max
tre sammanträden per år, om de är närvarande utan att tjänstgöra.
Sammanfattning av ärendet
Personal- och arbetsmarknadsutskottet fick den 26 januari 2015 i uppdrag av
kommunfullmäktige att utvärdera arvodesreglementet senast den 31 januari
2016. I uppdraget ingick även att eventuellt revidera reglementet efter
utvärderingen.
Det som nu har utvärderats är tolkning av befintliga paragrafer och om det
funnits behov av att lägga till ytterligare tillämpningar.
Förutom ändringar för att förtydliga reglementet har även ersättningsbeloppen
räknats upp enligt gällande beslut om att grundbeloppet ska justeras årligen i
förhållande till riksdagsledamöternas arvode för innevarande år.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar det
reviderade arvodesreglementet, med ändringen att man även fortsättningsvis får
närvara som ersättare vid sammanträden maximalt fem gånger per år. Enligt det
ursprungliga förslaget skulle antalet sammanträden med arvode för ersättare
vara två gånger per år.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-01-25.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslag till beslut 2016-02-01 § 5.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att arvodena inte ska räknas upp.
Carina Bengtsson (C) yrkar att ej tjänstgörande ersättare får gå på två
sammanträden med arvode per år. Det gäller även bolagen.
Justerandes sign
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Om det första yrkandet skulle falla, yrkar Carina Bengtsson (C) att i bolagen och
i överförmyndarnämnden får ersättare gå på max tre möten med arvode per år.
Christer Henriksson (KD), Håkan Bengtsson (S) och Roland Johanssons (ALT)
yrkar bifall till personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag att ej
tjänstgörande ersättare får gå på fem sammanträden med ersättning per år.
Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige
att anta förslaget till revidering av arvodesreglementet med ändringen att
ersättare får arvode då de är närvarande vid sammanträden utan att
tjänstgöra, maximalt två gånger per år, enligt Carina Bengtssons (C)
yrkande eller max fem gånger per år enligt Christer Henrikssons (KD)
med flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att
ersättare ska få arvode mas två gånger per år.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för max två gånger per år och
Nej-röst för max fem gånger per år.
Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 9 nej-röster. En ledamot avstår från att
rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att ersättare får arvode
max fem gånger per år.
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
Anne Karlsson (S)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

5 ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
9 nej
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Beslutsordning
2. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår
Carina Bengtssons (C) tilläggsyrkande att för ersättare i
bolagsstyrelserna och överförmyndarnämnden gäller att de får arvode för
max tre sammanträden per år, om de är närvarande utan att tjänstgöra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
3. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår
Kerstin Wiréhns (V) yrkande att arvodena inte ska räknas upp för 2016.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Justerandes sign
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Ks § 33

Ks2015/0433

026

Revidering av policy för hälsa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den
reviderade policyn för hälsa.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog Ljungby kommuns policy för hälsa i januari 2013 med
revidering senast den 31 december 2015.
I Ljungby kommuns policy för hälsa formuleras den grundsyn och de
värderingar som hälsoarbetet i Ljungby kommun utgår ifrån. Hälsoarbetet ska
bidra till att Ljungby kommun är en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig och
behåller sina medarbetare. Medarbetarnas hälsa är en förutsättning för en
framgångsrik och effektiv verksamhet.
Hälsoarbetet är indelat i fyra olika områden, friskvård, rehabilitering, alkohol
droger och tobak och företagshälsovård.
I revideringen av policyn har ordet hälsoprofiler ersatts av kartläggning och
anpassning av metoder, detta för att nå en så god arbetsmiljö som möjligt.
Utöver det är det endast redaktionella ändringar.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta den reviderade policyn för hälsa.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-12-03.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslag till beslut 2016-02-01 § 3.

Justerandes sign
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Ks § 34

Ks2015/0432

026

Revidering av verksamhetsplan för hälsa
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade verksamhetsplanen för hälsa.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog Ljungby kommuns verksamhetsplan för hälsa i januari
2013 med revidering senast den 31 december 2015.
I Ljungby kommuns verksamhetsplan för hälsa tydliggörs den arbetsgång och de
verktyg som hälsoarbetet i Ljungby kommun utgår ifrån. Hälsoarbetet ska
bedrivas som en integrerad del av verksamheten. Ett hälsofrämjande arbetssätt
skapar goda arbetsplatser och behåller och utvecklar medarbetarnas hälsa.
Medarbetarnas hälsa är en förutsättning för en framgångsrik och effektiv
verksamhet.
Hälsoarbetet är indelat i fyra olika områden, friskvård, rehabilitering, alkohol
droger och tobak och företagshälsovård.
I revideringen av verksamhetsplanen har ordet hälsoprofiler ersatts av
kartläggning och anpassning av metoder. Detta för att nå en så god arbetsmiljö
som möjligt. Massagebidraget har också tillkommit som något nytt som erbjuds
Ljungby kommuns medarbetare. Stycket om FAR (fysisk aktivitet på recept) är
borttaget då det idag används i väldigt liten utsträckning. I delen om
rehabilitering har det gjorts omskrivningar för att tydliggöra processen
ytterligare. Genom hela dokumentet har personalfunktion använts framför olika
beteckningar på samma roll. Utöver det är det endast redaktionella ändringar.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
anta den reviderade verksamhetsplanen för hälsa.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-12-03.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslag till beslut 2016-02-01 § 2.
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Ks § 35

Ks2015/0205

330

Svar på medborgarförslag om toaletter i Kronoskogen
och på Hälsans stig
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och meddelar att det finns
toaletter i Sunnerbohallen som kan användas. Däremot anser kommunen inte att
det behövs toaletter längs Hälsans stig.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår i juni 2015 att kommunen ska ordna toaletter vid
Kronoskogen och längs Hälsans stig. I nuläget finns inga toaletter i närheten för
de som motionerar eller plockar svamp i skogen.
Kultur- och fritidsnämnden anger att kommunen planerar att bygga en
servicebyggnad intill Kronoskogsbadet, med toaletter, duschar och
omklädningsrum. Byggnaden ska vara öppen året om, alla dagar i veckan.
Kultur- och fritidsnämnde anser, liksom tekniska nämnden, att önskemålet om
toaletter vid Kronoskogen tillgodoses i och med byggnationen av servicehuset.
Däremot anser de inte att det behövs toaletter längs Hälsans stig.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen tackar för
medborgarförslaget och meddelar att det finns toaletter i Sunnerbohallen som
kan användas. Däremot anser inte kommunen att det behövs toaletter längs
Hälsans stig.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2015-11-16.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2015-10-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-01-26 § 6.

Justerandes sign
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Ks § 36

Ks2016/0019

002

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till delegeringsordning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delegeringsordning behöver revideras inom tre
områden:
1. Nr 5 Skolskjutsärenden tas bort helt, då ansvaret för skolskjuts
sedan 1 januari 2016 ligger på barn- och utbildningsnämnden efter
beslut i kommunfullmäktige 2015-08-31§ 68.
2. Nr 2.30 Delegation till ekonomichefen att besluta om utbetalning av
partistöd tas bort då kommunfullmäktige den 28 september 2015 § 92
beslutade om nya regler för partistöd. Numera är det kommunfullmäktige
som beslutar om utbetalning av partistöd, efter förslag från
demokratiberedningen som går igenom partiernas ansökningar om
utbetalning samt redovisningar om hur partistödet användes föregående
år.
3. Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 § 15 om verksamhetsplan
för behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen som är
personuppgiftsansvarig bör för enkelhetens skull delegera ett antal
uppgifter till tjänstemän inom kommunledningsförvaltningen och
lägga till ett antal uppdrag som nr 1.11-1.17 i delegeringsordningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
fastställa förslaget till delegeringsordning.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-01-26 § 7.
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Ks § 37

Ks2016/0022
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Fördelning av medel för att hantera den rådande
flyktingsituationen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
fördelning av de statliga medlen för att hantera den rådande flyktingsituationen.
Återkoppling om hur pengarna har använts och vilket utfallet är av åtgärderna
sker till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen lämnade den 12 november 2015 en ändringsbudget till riksdagen där
utgifterna i budgeten för 2015 ökas för att kunna hantera den rådande
flyktingsituationen. Ljungby kommun tillförs utifrån detta beslut 20,3 miljoner
kronor avsedda för verksamhetsåren 2015 och 2016.
Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen 2015-11-24 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till fördelning av
dessa medel.
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska kommunen sträva efter att
uppnå en god matchning mellan intäkter och kostnader, dvs. att det finns en
tydlig koppling mellan intäkter och identifierbara kostnader.
Kommunledningsförvaltningens förslag till fördelning
I samråd med ekonomichefen föreslår undertecknad att bidraget periodiseras
med 25 procent för år 2015 och 75 procent för år 2016. Motivet för detta är att
kommunens kostnader till följd av flyktingsituation började öka redan under
hösten 2015.
Periodisering
2015

5 075 tkr

2016

15 225 tkr

Totalt

20 300 tkr

KOSTNADER 2015 (tkr)
Barn- och utbildningsförvaltningen
Merkostnader barn/ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PuT) 1 846
Justerandes sign
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Merkostnader barn/ungdomar utan PuT
Merkostnad asylsökande

1 438
67

Totalt

3 351

Avsatt för 2015

5 075

Förstärkning av resultat 2015

1 724*

* Tekniska förvaltningen har aviserat extra kostnader för utredning av lokaler
för skola, förskola, HVB-hem samt evakueringsboenden på ca 700 tkr vilket
eventuellt kan eftersökas hos Migrationsverket. Om detta inte skulle gå bör
tekniska förvaltningen kompenseras med ca 700 tkr från ovanstående medel.
Förstärkningen av 2015 års resultat blir i det fallet istället ca 1 000 kr.
KOSTNADER, ÅTGÄRDER, AKTIVITETER 2016 (TKR)
Kommunstyrelsen
Integrationssamordnare (helår 600 tkr) 10 månader

500

Utbildning, föreläsningar om integration

300

Arbetsmarknadsåtgärder

1 000

Totalt inom kommunstyrelsen

1 800

Tekniska nämnden
Lokalförsörjning 2, 0 tjänst

1 200

Barn- och utbildningsförvaltningen
Merkostnader barn/ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PuT) 1 846
Merkostnader barn/ungdomar utan PuT

726

Merkostnad asylsökande

190

Förstärkning på Sunnerbogymnasiet

2 500

Totalt inom barn- och utbildningsförvaltningen

5 262

Kultur- och fritidsnämnden
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Sagomuseet

40

Bokbuss

30

Musikskolan aktiviteter på asylboende

40
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Musikskolan, projekt

50

Föreningsstöd integrationsinsatser

500

Mötesplats för människor med olika nationalitet

1 000

Barnaktiviteter t ex Ljungbergsmuseet

50

Festival, motverka främlingsfientlighet

30

Totalt Kultur- och fritidsnämnden

1 740

Socialnämnden
Icke återsökningsbara kostnader (Kåranäs)

1 000

Ljungbybostäder
Projektledare bostadssocial satsning

400

Totalt för 2016

11 402

Totalt avsatt för 2016

15 225

Till oförutsett/ förstärkning av 2016 års resultat

3 823

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner
kommunledningsförvaltningens fördelning av de statliga medlen för att hantera
den rådande flyktingsituationen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-01-26 § 8.
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Ks § 38

Ks2015/0441
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Inventering av byggbar mark i kommuner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara följande på Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps förfrågan om byggbar mark:
Vi anser att vi har tillgänglig mark för akut byggnation av tält.
Reservationer
Jan Sahlin (M), Ann-Charlotte Wiesel (M), Jan Lorentzson (SD), Magnus
Gunnarsson (M) och Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag av
regeringen att stödja Migrationsverket i dess uppdrag att uppföra och förvalta
tillfälliga asylboenden. I uppdraget ingår bland annat att identifiera och
förbereda mark för tältläger med ett treårsperspektiv.
MSB har tillsammans med Fortifikationsverket identifierat statligt ägd mark och
lämnat resultatet till Migrationsverket. Den statliga marken räcker dock inte till
och nu undersöker MSB var det finns mark som är lämplig för tältläger genom
en förfrågan till samtliga kommuner.
Ärendet diskuterades under kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 26
januari 2016.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens beslutsunderlag 2016-01-15.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen svarar: med anledning av
ovanstående skrivelse anser vi att vi inte har tillgänglig mark för akut
byggnation av tält. Ann-Charlotte Wiesel (M), Jan Lorentzson (SD), Roland
Johansson (ALT), Carina Bengtsson (C) och Jan Sahlin (M) bifaller
ordförandens förslag.
Kerstin Wiréhn (V), Anne Karlsson (S), Christer Henriksson (KD, Irene
Olofsson (C), Lars Solling (L), Conny Simonsson (S) och Magnus Carlsson (S)
yrkar att kommunstyrelsen svarar att vi har mark tillgänglig.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att svara att vi inte har mark
tillgänglig, enligt ordförandens förslag med bifall av flera, eller att svara att vi
har tillgänglig mark, enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar att svara att vi inte har mark tillgänglig.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att vi inte har mark och
Nej-röst för att vi har mark.
Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 9 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att svara MSB att Ljungby kommun har tillgänglig mark för
akut byggnation av tält.
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
Anne Karlsson (S)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
6 ja

9 nej

Skickas till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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Ks § 39

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Analys av näringslivsklimatet i Ljungby kommun, BISNOD.
2. Redovisning av utredningen om möjligheterna att förenkla eller ta bort
biståndsbedömningen när det gäller särkskilt boende.
3. Uppföljning av uppdrag gällande intern kontroll av introduktion för
nyanställda.
4. Information från mötet med Sverigeförhandlingen.
5. Skolskjuts till förskoleverksamhet från Singeshult.
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Ks § 40

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har inte redovisat något delegationsbeslut.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-02-09

Kommunstyrelsen

Ks § 41

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Beslut från Konkurrensverket 2016-01-26 i ärendet om Ljungby
kommuns övertagande av kontrakt för om- och tillbyggnation av
Sunnerbohov och Trojahallen.
2. Ungdomsrådets årsredovisning 2015.
3. Redovisning av inkomna synpunkter till kommunen 2015.
4. Protokoll från gemensamma nämnden 2016-01-11.
5. Ägardirektiv till allmän nytta – Kommunernas styrning av sina
bostadsbolag, från Länsstyrelserna.
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