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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 8.00 – 11.00
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

Christer Ivarsson (MP), ej tjänstgörande ersättare
Mathias Wanderoy (S), ej tjänstgörande ersättare
Roland Eiman, kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Hans Holmqvist, områdeschef barn- och utbildningsförvaltningen, § 85
Christer Karlsson, projektledare sommarlovsaktiviteter, § 86
Anette Olsson, EU-samordnare, § 86
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 87-88
Nils-Göran Jonasson, tf barn- och utbildningschef,§ 87
Jan Bernhardsson, teknisk chef, § 87
Marie Steneland, ekonom barn- och utbildningsförvaltningen, § 87
Katarina Hildebrand, ekonom, tekniska förvaltningen, § 87
Johan Håkansson, planarkitekt, § 89
Ronnie Wallin, kanslichef, § 90
Magnus Hellgren VD, CIL, § 92
Lena Fritzén ordförande, CIL, § 92
Pernilla Lydén, samordnare högre utbildning, § 92
Carina Karlund, säkerhetssamordnare, § 92
Annelie Ingmar, integrationssamordnare, § 92
Pia Davidsson, VA-chef, § 92
Nihad Hodzic, verksamhetschef socialförvaltningen, § 92

Åhörare

1

Justerare

Ann-Charlotte Wiesel
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Kommunstyrelsen

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 11 maj 2016

Paragrafer

85-94

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Ann-Charlotte Wiesel

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

10 maj 2016

Överklagningstid

12 maj – 2 juni 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

3 juni 2016

Underskrift

Lena Karlsson
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Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby
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Ks § 85

Ks2016/0066

611

Svar på motion om att återuppbygga Kånna skola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Kerstin Wiréhn (V) och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Återuppbygg omedelbart Kånna skola, yrkar Kerstin Wiréhn (V) och Björn
Gullander (V) i en motion den 26 februari 2016. För att möta det akuta läget
med brist på skollokaler menar motionärerna att kommunen bör utnyttja
möjligheten med brandförsäkringens ekonomiska utrymme för snabb
återuppbyggnad och göra anpassningar så att byggnaden i framtiden kan
användas till andra ändamål om skolbehovet upphör.
I en tjänsteskrivelse skriver förvaltningen bland annat att förhandling med
försäkringsbolaget fortfarande pågår. Tillfälligt kommer delar av Kånna före
detta skola att användas till undervisning av asylsökande barn. Förvaltningen har
i uppdrag att utreda framtida behov av skollokaler i Ljungby tätort men ser inga
behov i Kånna.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-04
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-04-20.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande och att avvakta mötet med medborgarna i Kånna
som hålls i kväll. Jan Lorentzson (SD) och Christer Henriksson (KD) yrkar
bifall till Wiréhns (V) yrkande.
Carina Bengtsson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M), Roland Johansson (ALT) och
Magnus Carlsson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag att avslå motionen.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera
yrkanden eller om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
fullmäktige avslår motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar så.
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Ks § 86

Ks2016/0103

144

Ansökan om medel till internationellt projekt Unga
volontärer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projekt Europeisk volontärtjänst
med 75 000 kronor.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel som är avsatta för internationella
projekt 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen vill erbjuda möjlighet för unga att arbeta som
volontärer, vilket ger möjlighet till spännande internationella möten samt ökad
kunskap och förståelse för förhållanden i andra länder.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om medfinansiering för att möjliggöra
ett EU-projekt, Erasmus+, Europeisk volontärtjänst. För Ljungby kommuns del
innebär det att under 2016-2017 kommer två unga personer från andra länder att
ges möjlighet att vara verksamma inom kultur- och fritidsförvaltningens olika
verksamheter. Kostnad för kultur- och fritidsförvaltningen är 75 000 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen har ingått ett samarbete med Globala föreningen
Kronoberg, en förening som ingår i nätverket SIP, som driver internationella
projekt och jobbar med internationella frågor. Samarbetet innebär att föreningen
koordinerar EU-projektet, ackrediterar Ljungby kommun som arbetsgivare och
ansöker om EU-pengar åt kommunen.
Målgruppen i projektet är unga 18-30 år från andra länder. De involveras i
vardagliga verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen där många unga
rör sig. Målet är att få Ljungbyungdomar att intressera sig för andra kulturer och
i förlängningen göra volontärstjänst de också.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projekt
Europeisk volontärtjänst med 75 000 kronor och att finansiering sker via
kommunstyrelsens medel som är avsatta för EU-projekt.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-12.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26.
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Yrkanden
Carina Bengtsson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag att medfinansiera projektet.
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Ks § 87

Ks2016/0135

041

Kvartalsredovisning Ljungby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att tillsammans med barn- och
utbildningsnämndens presidium och tekniska nämndens presidium titta på de
ekonomiska utfallen under 2016 och redovisa resultatet på kommunstyrelsen i
juni.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar prognos för Ljungby kommuns budget
2016, efter första kvartalet. Tekniska förvaltningen prognostiserar minus 1,5
miljoner kronor och barn-och utbildningsförvaltningen prognostiserar minus 5,4
miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen räknar med att gå plus 1 miljon
kronor medan övriga förvaltningar räknar med att gå plus minus noll vid årets
slut.
Ajournering begärs och genomförs i fem minuter.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens redovisning 2016-05-04
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Ks § 88

Ks2016/0105

107

Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som de kommunala bolagen har
bedrivit under 2015 har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1 § kommunallagen, uppsiktsplikt över de
kommunala aktiebolagen. Uppsiktsplikten innebär att styrelsen uppmärksamt
ska följa de frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska
ställning.
Kommunstyrelsen ska varje år pröva om den verksamhet som bolagen bedrivit
under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. I det särskilda
ägardirektivet för respektive bolag framgår verksamhetsmålen och de
ekonomiska kraven.
Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB, Ljungby Energi och
Ljungbybostäder har i sin årsredovisning redovisat hur man har uppfyllt
verksamhetsmål och ekonomiska krav.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som de
kommunala bolagen har bedrivit under 2015 har varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-05.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26.
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Ks § 89

Ks2016/0098

212

Yttrande över Gislaved kommuns samrådsförslag på
översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna miljö- och byggförvaltningens yttrande
som sitt eget, med de förändringar som arbetsutskottet beslutar om.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Gislaveds
översiktsplan. Översiktsplanen visar hur Gislaveds kommun ser på den framtida
mark- och vattenanvändningen inom kommunen, med en tidshorisont till år
2030.
Själva översiktsplanedokumentet omfattar avsnitt om olika tematiska ämnen och
beskrivningar av de sju geografiska utvecklingsområden som kommunen här
delas in i. Det utvecklingsområde som är av störst intresse för Ljungby kommun
är det så kallade Bolmenområdet, som omfattar kommunens sydöstra hörn.
Kommungränsen mellan Gislaveds och Ljungby kommun går i sjön Bolmen. De
flesta av de frågor som är av gemensamt intresse för kommunerna berör därför
sjön och dess närområde. Bolmen utgör riksintresse för både friluftsliv och
yrkesfiske, samt har stora natur- och rekreations värden.
Miljö- och byggförvaltningen lämnar förslag till yttrande som berör betydelsen
av vattenkvalitén i sjön Bolmen, enskilda avlopp, turismen kring sjön,
cykelleden Bolmen, Bolmen-leden som ingår i kollektivtrafiken samt vidare
kollektivtrafik med bussar, och vindkraftsetablering.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna miljö- och
byggförvaltningens yttrande som sitt eget, med de förändringar som
arbetsutskottet beslutar om.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse och förslag till yttrande daterade
2016-03-31.
Skickas till
Gislaveds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26.
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Ks § 90

Ks2016/0119

736

Överlämnande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst
till annan förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för den
särskilda kollektivtrafiken, det vill säga färdtjänsten och riksfärdtjänsten, flyttas
från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen från och med den 1
juli 2016.
Fullmäktige föreslås också besluta att reglementet för kommunstyrelsen
respektive socialnämnden ändras i enlighet med detta beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdragen som politiska representanter i
upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst ska övergå till barn- och
utbildningsnämnden respektive socialnämnden, när ansvaret ligger i de
nämnderna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-31, § 68 att flytta ansvaret för
skolskjutsverksamheten från kommunledningsförvaltningen till barn- och
utbildningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen har däremot kvar
handläggningen av den särskilda kollektivtrafiken, det vill säga färdtjänsten och
riksfärdtjänsten.
I och med fullmäktiges beslut om flytt av skolskjutsverksamheten har
grundtanken om att samla allt ansvar för samhällsbetalda resor på
kommunledningsförvaltningen förändrats. Detta har inneburit att sårbarheten
inom färdtjänsthandläggningen har ökat. Kommunledningsförvaltningen och
socialförvaltningen har diskuterat frågan och föreslår nu att kommunfullmäktige
beslutar att ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas från
kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen från och med den 1 juni
2016.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken, det vill säga färdtjänsten
och riksfärdtjänsten, flyttas från kommunledningsförvaltningen till
socialförvaltningen från och med den 1 juli 2016.
Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att uppdragen som
politiska representanter i upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst ska övergå
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till barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden, då ansvaret ligger i
de nämnderna.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-15.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26.
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Ks § 91

Ks2016/0065

103

Riktlinjer för svar på motioner
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
arbetsutskottets förslag till Riktlinjer för svar på motioner, med ändringen att
punkt 4 i svar på motioner tas bort.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott att ta fram riktlinjer för svar på motioner och medborgarförslag.
De föreslagna riktlinjerna innehåller bland annat riktlinjer för beslut om
remittering, hantering av utredningar och svar på motioner. Riktlinjerna kan
även användas som underlag vid svar på medborgarförslag.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
riktlinjerna för svar på motioner med tillägget att ett fjärde svarsalternativ läggs
till svar på motion.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att fastställa riktlinjerna för svar på motioner.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till riktlinjer.
Demokratiberedningens yttrande 2016-04-14.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-04-26.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar att punkt fyra i svar på motioner, Motionen lämnas
utan åtgärd (om förslaget ligger utanför kommunens verksamhetsområde), tas
bort.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-05-10

13(15)

Kommunstyrelsen

Ks § 92

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. CIL- Centrum för Informationslogistik.
2. Våldsbejakande extremism. En handlingsplan håller på att tas fram av en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp.
3. Redovisning av uppdraget att införa Återbruket på Bredemad som en
arbetsmarknadsåtgärd.
Verksamheten invigdes i januari 2016 och drivs av både VAavdelningen och socialförvaltningen. Det är en väldigt uppskattad
verksamhet som många vill vara en del av. 10-15 personer har varit
involverade i arbetet med att återbruka och reparera saker sedan starten.
En arbetslös ungdom har anställts för att jobba med försäljningen.
Intäkterna från försäljningen används till reparationer.
4. Kommunstyrelsen informerar.
a. Första delen av förstudien med Mocambique har genomförts –
information om detta ges i tingshuset i morgon.
b. Dialogmöten i Lidhult har genomförts.
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Ks § 93

Ks2016/0134

002

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet och kommunledningsförvaltningen anmäler beslut som de har
fattat på delegation i enlighet med kommunstyrelsens gällande
delegeringsordning.
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Ks § 94

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Genomlysning av tekniska nämnden har genomförts och redovissats
den 29 april 2016.
2. Nytt avtal har tagits fram för det europeiska nätverket Covenant of
Mayors for Climate and Energy.
3. Länsstyrelsen har den 25 april 2016 beslutat om handlingsplan
2016-2020 för att främja kommunalt kulturmiljöarbete i Kronobergs
län.
4. Kommunstyrelsen informerar.
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