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

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen
Ks § 20

Ks2017/011

611

Finansiering av projekteringsfas för Hjortsbergsskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja investeringsanslag med 16 704 tkr till projektering och
nybyggnation av Hjortsbergsskolan F-6 med utökad idrottshall.
att en politisk styrgrupp ska utses av kommunstyrelsens arbetsutskott.
att finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.
Jäv
Magnus Gunnarsson (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen skriver att lokaler på Hjortsbergsskolan inte
uppfyller Boverkets riktlinjer för god inomhusmiljö och att en ny
tvåparallellig F-6 skola behöver byggas för att ersätta dessa lokaler. Barnoch utbildningsförvaltningen erbjuds under byggtiden alternativa lokaler i
moduler. Hyreskontraktet för dessa moduler löper ut 2019-05-31.
I samband med byggnationen av ny skola har även önskemål om en ny
idrottshall lagts fram för att kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet, i form
av föreningar, ska kunna samnyttja lokalerna genom uthyrning kvällstid. Barn
Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat en förstudie och tekniska
förvaltningen vill inleda program- och projekteringsfasen parallellt.
Fastighetsavdelningen har därför utfört en budgetkalkyl samt tillhörande tidplan.
Kostnadsfördelningen av budgeten är 95 mkr för barn- och
utbildningsförvaltningen och 20 mkr för kultur- och fritidsförvaltningen. Den
totala budgeten är 115 mkr. Dessutom tillkommer en kostnad för inventarier 5
mkr, vilka läggs under barn- och utbildningsförvaltningen.
Inför beredningen av ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt
tekniska förvaltningen att ärendet lämnas till kommunstyrelsen för beslut
kring fortsatt arbete samt budgetering.
Kommunledningsförvaltningen skriver att eftersom byggnationen bör vara
färdig när avtalet för modulerna löper ut är ärendet brådskande.
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Arbetsutskottet beslutar den 24 januari 2017 att frågan om finansiering av
projekteringsfasen tas upp på sammanträdet i februari.
Därefter skriver tekniska förvaltningen att med anledning av behovet att
färdigställa en ny F-6 skola med utökad idrottshall till juni 2019 då
hyreskontraktet för de tillfälliga modulerna avslutas, måste projekteringen
påbörjas omgående av nya lokaler för att kunna klara tiderna för färdigställande.
Projekteringen planeras att påbörjas omgående och färdigställas i början av
augusti 2017.
Annonsering och upphandling av entreprenaden bör ske i augusti och september
2017. Byggstart beräknas till början av november 2017. Rivning av befintliga
byggnader och förberedande markarbeten bör utföras i augusti - oktober 2017.
Ljungby kommuns budgetprocess och beslut bör tillse att medel finns för
projektet 2018 och 2019, skriver tekniska förvaltningen.
För att klara tiderna för färdigställande av projektet äskar tekniska förvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen tilläggsmedel för 2017 för att utföra
projekteringsfasen av nya lokaler, samt medel för att påbörja utförandefasen
under hösten/vintern 2017. Summan för projekteringsfasen utgör 2 704 000
kronor inklusive myndighetskostnader 2017. Summan för
rivning/markförberedande arbeten utgör 1 000 000 kronor och del av
entreprenadfasen under november och december 2017 utgör 13 000 000 kronor.
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag
till kommunstyrelsen att besluta om medel för 2017 enligt ovan och ge i uppdrag
till tekniska förvaltningen att påbörja projekteringsfasen av nya lokaler för
Hjortsbergsskolan F-6 med utökad idrottshall.
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen föreslår även
kommunstyrelsen att besluta om medel enligt ovan för
rivning/markförberedande arbeten i augusti – oktober 2017 och del av
utförandefasen (entreprenadarbetena) i november och december 2017.
Projektering och byggstart av Hjortsbergsskolan behöver göras redan under
2017. Årets investeringsbudget ligger på 184 155 tkr och överförda
tilläggsanslag från 2016 på 78 288 tkr, totalt 262 443 tkr. Det finns i dessa
medel inget budgeterat för Hjortsbergsskolan och beloppet är för stort för
att det ska kunna göras någon ombudgetering inom befintlig budget.
Förslaget är därför att tilläggsbudgetera ytterligare 16 704 tkr för 2017 till
nybyggnation av Hjortsbergsskolan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar
investeringsanslag med 16 704 tkr till projektering och nybyggnation av
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Hjortsbergsskolan F-6 med utökad idrottshall. Finansiering sker genom
kommunens rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt
tekniska förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 2017-01-17.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2017-01-18.
Arbetsutskottets beslut 2016-01-24.
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2017-01-25.
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2017-02-15.
Tekniska förvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-02-27.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.
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Ks § 21

Ks2017/0046
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Tilläggsanslag investeringar från 2016-2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsmedel på 78 288 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens
förslag med tillägget att barn- och utbildningsförvaltningen får ytterligare 5 mkr
för renovering på Kungshögskolan och Astradskolan.
Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudgeten år 2016, inklusive tidigare års överförda anslag,
omfattade 212 693 tkr. Utfallet blev 126 819 tkr, alltså en avvikelse på 85
874 tkr. Den största avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett
överskott på 59 019 tkr för investeringar som inte har blivit utförda.
Begäran om tilläggsanslag till 2017 har inkommit på sammanlagt 80 562
tkr. Kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden har begärt
överföring av lägre belopp än avvikelsen, medan barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har
begärt överföring på totalt samma belopp som avvikelsen. Miljö- och
byggnämnden har begärt överföring på större belopp än avvikelsen. I
begäran från nämnderna ingår omflyttningar mellan olika
investeringsprojekt. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
investeringsmedel överförs enligt nämndernas förslag, med ett par
undantag.
För miljö- och byggnämnden föreslår kommunledningsförvaltningen att
överförd budget blir samma som budgetavvikelsen. För kultur- och
fritidsnämnden föreslås att överföring av budget inte görs för projekt som
är avslutade eller där det inte är troligt att investering kommer att göras det
närmaste året. Samtidigt föreslår vi att budget flyttas till elljusspår Lidhult
där det har skett en kraftig fördyring och att budget flyttas från servicehus
till nytt projekt för toalett och duschar vid utebadet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att investeringsmedel på 83 288 tkr
överförs enligt deras förslag. Finansiering sker via minskning av
rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2017-02-23.
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Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.
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Resultatbalansering från 2016 till 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget 11 552
tkr enligt kommunledningsförvaltningens sammanställning, med ändringen att
tekniska förvaltningen får undantag från resultatbalansering med 398 000 kr
särskilt driftbidrag till vägföreningar.
Finansiering sker genom kommunens eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Resultatbalansering, det vill säga överföring av förvaltningarnas avvikelser
till nästa budgetår, har funnits sedan bokslut år 2002. En revidering av
regelverket börjar gälla första gången i bokslut 2016. De regler som finns
angående resultatbalanseringen är följande:
”Fördelning av resultatet görs så att en tredjedel ska fördelas till
resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive nämnd och en tredjedel
fördelas till kommunstyrelsen. Överskott och underskott som förs över läggs in i
budgeten i sin helhet året efter bokslutet. Beslut om hur mycket som ska
överföras tas av kommunstyrelsen senast under mars månad året efter bokslutet,
efter begäran från nämnderna/ förvaltningsledningarna.
Vid överföringen kan hänsyn tas till lagändringar eller större oförutsedda
händelser som har påverkat nämndernas resultat. Vid beslut om överföring av
överskott kan även justering göras om en förvaltning har fått extra medel för
verksamhet som inte har startats upp. För att en nämnd ska få ta med sig ett
överskott krävs att man i stort har uppnått budgeterat antal prestationer och
antagna mål.
En övergripande genomgång av bokslutet ska göras mellan respektive
förvaltningsledning och kommunchef och ekonomichef. Syftet med
genomgången är att få en samstämmighet mellan kommunledning och
förvaltningsledning om undantagen från resultatbalanseringen.”
Kommunledningsförvaltningen föreslår att två tredjedelar av nämndernas
över- och underskott inom driftbudgeten förs över till 2017, med vissa
undantag.
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunledningsförvaltningen hade ett stort överskott för 2016, 9 257 tkr.
Man har inte begärt några undantag från resultatbalansering. Vårt förslag
innebär att två tredjedelar av överskottet förs över till 2017 års budget,
6 171 tkr. Det överförda överskottet föreslås bland annat användas till
Agunnaryds bygdegård och arbetsmarknadsåtgärder.
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen har begärt undantag från resultatbalansering för ett
antal poster.
Bilpoolen har gått med underskott med 191 tkr och man begär undantag
eftersom ersättningsmodellen inte täcker kostnaden. Restaurang Åsikten har
ett underskott på 607 tkr beroende på kvällsservering, som då har visat
underskott. Man har även begärt undantag för särskilt driftbidrag till
vägföreningar med 398 tkr eftersom staten har beviljat mer bidrag än vad
kommunen har budgeterat. Kommunledningsförvaltningen anser inte att
något av dessa fall kan ses som en större oförutsedd händelse och föreslår
därför avslag.
Tekniska nämnden har även begärt undantag från resultatbalansering för
skogsbrand Byholma med 903 tkr och för rivning Berghem med 610 tkr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att undantag från
resultatbalansering inte ska göras för dessa två händelser. Det är kostnader
som man inte har budgeterat men samtidigt har förvaltningen haft större
intäkter som inte heller har varit budgeterade såsom reavinst vid
markförsäljning och statsbidrag från Naturvårdsverket. Dessutom har
förvaltningen en central buffert som inte har fördelats ut till avdelningarna.
Slutligen har förvaltningen begärt undantag från resultatbalansering för
skred åslänt Lagan med 556 tkr och underhåll E4-zonen med 126 tkr. Man
har uppdrag för detta men inte fått någon budget. Posterna var med även
föregående år, då man beviljades undantag för resultatbalansering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att undantag från
resultatbalansering görs för båda posterna. Samtidigt vill vi uppmana
tekniska förvaltningen att ta upp punkterna i sin omvärldsanalys för budget
2018 eftersom de inte kan tas upp varje år i diskussionen om
resultatbalansering. De kan hanteras framåt i tiden genom att
kommunfullmäktige beviljar mer medel för detta, eller att tekniska
nämnden måste omprioritera inom sin budget eller att åtgärderna inte alls
ska genomföras.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär att tekniska nämnden
skulle få ta med sig ett överskott på 3 851 tkr.
Miljö- och byggnämnden
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Miljö- och byggnämnden har ett överskott mot budget på 278 tkr och har
inte lämnat in någon begäran om undantag från resultatbalansering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att två tredjedelar av överskottet
förs över till 2017 års budget, 185 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har tagit upp köp av plats på boende LSS, 5
000 tkr, som förslag till undantag från resultatbalansering. Barn- och
utbildningsnämnden beviljades undantag för resultatbalansering föregående
år. Kommunledningsförvaltningen anser att det var rimligt att bevilja
undantag för en oförutsedd kostnad första året det inträffar men att man
sedan måste kunna hantera det inom sin budget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår avslag till undantag från
resultatbalansering.
Barn- och utbildningsnämnden har även tagit upp kostnader för
avgångsvederlag och semesterersättning för tidigare förvaltningschef
eftersom man då har haft dubbla kostnader för förvaltningschef.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att undantag från
resultatbalansering beviljas med 1 393 tkr.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär att barn- och
utbildningsnämnden får med sig ett överskott på 257 tkr till 2017 års
budget.
Socialnämnden
Socialnämnden hade ett underskott på 7 423 tkr i bokslut 2016.
Begärda tillägg till resultatbalansering avser fler dyra
institutionsplaceringar för barn och unga, externa placeringar LSS och
familjehemsplaceringar. Socialnämndens förslag innebär att man varken tar
med sig överskott eller underskott till 2017. Kommunledningsförvaltningen
föreslår att socialnämnden slipper ta med sig underskottet för
institutionsplaceringar barn eftersom det var en mycket kraftig
kostnadsökning jämfört med 2015, vilket man inte kunde ha förutsett.
Kommunledningsförvaltningen föreslår däremot att man får avslag för
övriga poster, vilket borde kunna täckas av socialnämndens buffert.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden fick tillfälligt fördyrade elkostnader i början av
året för Ljungby Arena och Gamla Torg med 360 tkr p g a att byggnaderna
först inte var med i elupphandlingen. Kommunledningsförvaltningen
föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljas undantag för fördyrade
elkostnader.
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Kultur- och fritidsnämnden vill att hela överskottet som beror på
schablonersättning flykting, 1 060 tkr, förs över. Enligt regelverket ska två
tredjedelar föras över, 707 tkr, så nämnden begär ytterligare 353 tkr.
Tanken är att de överförda medlen ska finansiera projekt inom
integrationsarbete under 2017. Kommunledningsförvaltningen föreslår
avslag till denna punkt eftersom det inte faller inom regelverket för resultatbalansering och det är svårt att motivera att bara en nämnd får ta med hela
överskottet för en del av sin verksamhet.
Övriga nämnder
Kommunledningsförvaltningen föreslår att överförmyndarnämnden och
valnämnden får ta med sig två tredjedelar av sina överskott.
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att underskotten för
gemensamma nämnden och revisionen skrivs av.
Tidigare resultatbalansering
I tidigare resultatbalanseringssystem finns fortfarande 3 856 tkr som
nämnderna kan ta i anspråk, framför allt kommunledningsförvaltningen,
miljö- och byggnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Tekniska
nämnden har ett balanserat underskott som framför allt avser renhållning.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att resultatbalansering görs med
sammantaget 10 736 tkr, enligt bifogad sammanställning. Finansiering sker
genom kommunens eget kapital.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2017-02-23.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.
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Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande internkontroller ska genomföras under
2017:
 Bemötande och tillgänglighet
 Diarieföring
 Säkerställa god introduktion
Sammanfattning av ärendet
Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna
kontrollen i sin verksamhet. Intern kontroll syftar till att med en rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande uppnås:




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

För att bestämma vad som ska granskas kan en risk- och väsentlighetsanalys
genomföras.
En risk- och väsentlighetsanalys är ett systematiskt arbetssätt där man analyserar
och prioriterar processer, rutiner och arbetsuppgifter. Utifrån analysen placeras
processerna, rutinerna och arbetsuppgifterna i en risk- och väsentlighetsmatris.
Vid denna prioritering används begreppen sannolikhet och väsentlighet.
Sannolikhet är ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. Med
väsentlighet avses vilka konsekvenser det får om händelsen inträffar.
Konsekvensen kan exempelvis vara ekonomisk, politisk eller påverka enskilda
medarbetare, politiker eller utomstående.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-14.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.
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Ks § 24
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Ansökningar om medel ur sociala investeringsfonden
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande medel under 2017:



400 000 kronor till projekt ”Fritidsbanken” och
100 000 kronor till projekt ”Motiverande samtal”.

Finansiering sker från anslaget för sociala investeringar.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har satt av 500 tkr årligen för sociala investeringar.
Förslagen som kommer in har beretts av en grupp bestående av
kommunchef, ekonomichef och personalchef. Två förslag har kommit in.
Det ena projektet heter ”Fritidsbanken” och har en totalkostnad på 400 tkr.
Det andra projektet heter ”Motiverande samtal” och har en kostnad på 100
tkr.
För att ett projekt ska räknas som social investering krävs att:
 Det är en riktad insats, mot en specifik målgrupp eller ett specifikt
problem
 Det är en insats där både långsiktighet och uthållighet är centrala
begrepp
 Det är en insats som innehåller samverkan mellan olika aktörer.
Samverkan kan ske mellan olika förvaltningar eller mellan kommun
och andra organisationer, t.ex. föreningar. Det är alltid en
kommunal förvaltning som är huvudansvarig.
Enligt verksamhetsplanen för sociala investeringar ska ansökan uppfylla
följande krav:
 Det finns ett väldefinierat problem och/ eller målgrupp/ riskgrupp
för insatsen
 Det finns kvantifierade målsättningar, både vad gäller vad som ska
uppnås och när det förväntas ske
 Insatsen bör baseras på evidensbaserade metoder och/ eller
forskning eller på annat sätt vara baserad på erfarenhet och kunskap
Vi anser att projektet båda projektansökningarna uppfyller begärda krav
och vi tillstyrker därför att projekten beviljas begärda medel från den
sociala investeringsfonden.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar 400
tkr till projekt ”Fritidsbanken” och 100 tkr till projekt ”Motiverande
samtal”. Finansiering sker från anslaget för sociala investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-15.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.
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Ks § 25

Ks2016/0356

020

Svar på motion om attraktiv arbetsgivare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S), Lotte Åhlander (S) och Mia Åberg Johansson (S) lämnade i
december 2016 in en motion med frågeställningen om Ljungby kommun är en
attraktiv arbetsgivare. Enligt motionen behövs en djupare analys gällande kort
och långtidsfrånvaro, oönskad personalomsättning samt svårigheter att rekrytera
vissa personalgrupper. Motionen beskriver en metod att använda sig av i arbetet
såsom intervjuer samt att anlita extern aktör till ett uppdrag.
Under våren kommer ett uppstartsmöte att genomföras med ledning av
personalchefen för alla chefer i kommunen. På detta uppstartsmöte kommer
cheferna att få grundläggande kunskap gällande processen vid sjukskrivningar
samt gällande rehabilitering. Under andra halvan av dagen kommer en workshop
att genomföras där fokus kommer att vara på hur vi kan förbättra våra nyckeltal
gällande sjukskrivningar och rehabiliteringar inom Ljungby kommun. Efter
detta kommer en strategi med handlingsplan att fastställas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-16.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2017-01-30.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C) och Roland Johansson (ALT) yrkar avslag till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att
bifalla motionen enligt Anne Karlssons (S) yrkande eller att avslå motionen
enligt Carina Bengtsson (C) med flera yrkande eller att besvara motionen enligt
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår
fullmäktige att avslå motionen.
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Ks § 26

Ks2016/0123

020

Svar på motion om arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) lämnade i april 2016 in en motion med förslag på ett
utredningsuppdrag. I utredningen skulle man undersöka möjligheterna till
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på den dagliga verksamheten Industri och
Service. Syftet med utredningen var också att man skulle införa platser för
arbetsmarknadsåtgärder på Industri och Service.
Under hösten 2016 lyftes frågan om platser för arbetsmarknadsåtgärder på
Industri och Service från tjänstemannahåll. På mötet diskuterades uppdraget
samt att ärendet behandlades både som motion och tjänstevägen. Styrgruppen
beslutade att detta är en fråga för socialförvaltningen som kommer att utreda
frågan vidare.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om personal- och arbetsmarknadsutskottet ska besluta enligt
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut eller enligt Anne Karlssons
(S) yrkande och finner att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-18.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2017-01-30.
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Ks2016/0009

020

Svar på motion om elcykel som personalförmån
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, samt ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för och rutinerna
för hur elcykel som personalförmån ska effektueras.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit två separata motioner från Matija Rafaj (S) den 14 september
2016 respektive den 13 januari 2017. Motionären yrkar på att man ska utreda
möjligheterna att införa cykel respektive elcykel som personalförmån.
Det finns många fördelar med cykel och elcykel, både för miljön, hälsan och
ekonomin. Ett ökat användande av cykel/elcykel kan i Ljungby innebära att
utsläppen av växthusgaser från biltrafiken minskar, i centrum blir luftkvaliten
bättre, ljudnivån blir lägre och trafikmiljön blir säkrare. Även kostnaderna för
den enskilde minskar vid användning av cykel framför bil.
Fördelarna för den enskilde anställde är förutom ekonomi, att hälsan förbättras
av daglig motion. Cykling bidrar till ökad aktivitet, vilket bland annat leder till
en bättre sömn, minskning av hjärt- och kärlsjukdomar samt bättre
koncentrationsförmåga.
Det finns möjlighet att genom brutto- alternativt nettolöneavdrag låta personalen
leasa en cykel eller en elcykel.
Omvärldsbevakning och andra kommuners administrativa lösning samt ett
räkneexempel för kostnaderna vid leasing av cykel och elcykel (utifrån ett
räkneexempel baserat på prisuppgifter hämtade hos lokal cykelhandlare i
oktober 2016) bifogas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionerna samt att kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram underlag till upphandlingen av cyklar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-24.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-21.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2017-02-27.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till motionen.
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Ks § 28

Ks2016/0267

020

Svar på motion om cykel som personalförmån
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, samt ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för och rutinerna
för hur cykel som personalförmån ska effektueras.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit två separata motioner från Matija Rafaj (S) den 14 september
2016 respektive den 13 januari 2017. Motionären yrkar på att man ska utreda
möjligheterna att införa cykel respektive elcykel som personalförmån.
Det finns många fördelar med cykel och elcykel, både för miljön, hälsan och
ekonomin. Ett ökat användande av cykel/elcykel kan i Ljungby innebära att
utsläppen av växthusgaser från biltrafiken minskar, i centrum blir luftkvaliten
bättre, ljudnivån blir lägre och trafikmiljön blir säkrare. Även kostnaderna för
den enskilde minskar vid användning av cykel framför bil.
Fördelarna för den enskilde anställde är förutom ekonomi, att hälsan förbättras
av daglig motion. Cykling bidrar till ökad aktivitet, vilket bland annat leder till
en bättre sömn, minskning av hjärt- och kärlsjukdomar samt bättre
koncentrationsförmåga.
Det finns möjlighet att genom brutto- alternativt nettolöneavdrag låta personalen
leasa en cykel eller en elcykel.
Omvärldsbevakning och andra kommuners administrativa lösning samt ett
räkneexempel för kostnaderna vid leasing av cykel och elcykel (utifrån ett
räkneexempel baserat på prisuppgifter hämtade hos lokal cykelhandlare i
oktober 2016) bifogas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionerna samt att kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram underlag till upphandlingen av cyklar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-21.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2017-02-27.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till motionen.
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Ks2017/0054

156

Remissvar till den parlamentariska
landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 2017-03-07 med ett
förtydligande om var, geografiskt sett, Ljungby kommun är som glesast befolkat
respektive var Ljungby kommun är som tätast befolkat.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Slutbetänkandet av
Parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017: 1 ), För Sveriges
landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.
Ljungby kommun väljer att lämna synpunkter på ett urval av parlamentariska
landsbygdskommitténs förslag och frågor som anses särskilt viktiga för Ljungby
kommun och dess utveckling. I dessa frågor stöttar Ljungby kommun det som
kommittén har föreslagit. I ett fall vill Ljungby kommun göra en rättelse i
faktaunderlaget i slutbetänkandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande över slutbetänkandet med
följande tillägg:
 Att under 3:2 lägga till att arbetsmarknadsregionen sträcker sig från
Öresundsregionen upp till Jönköping.
 Att Sverigeförhandlingens beslut är av yttersta vikt för Kronobergs län.
 Att genom denna arbetsmarknadsförstoring är det mycket viktigt med ett
stationsläge i Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16.
Förslag till yttrande 2017-03-07.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.
Skickas till
Näringsdepartementet
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Ks2014/0200

403

Antagande av verksamhetsplan och handlingsplan för
klimatanpassning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer förslagen till verksamhetsplan och handlingsplan
för klimatanpassning att gälla från 2017-04-01. Dokumenten ska revideras
senast 2019-06-30.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen fick den 21 juni 2016 i
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram en policy för
klimatanpassning för att därefter ta fram en verksamhetsplan och en
handlingsplan. Policyn för klimatanpassning antogs av kommunfullmäktige
2016-09-26. Miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen
överlämnar nu en verksamhetsplan och en handlingsplan för klimatanpassning
för antagande av kommunstyrelsen.
Dokumenten innehåller bland annat följande övergripande mål för
klimatanpassningsarbetet upp:
 Kommunen ska stå bättre rustad genom att ha riktlinjer för åtgärder vid
extrema väderhändelser.
 Identifiera riskområden och utsatta verksamheter som är sårbara inför
klimatförändringar och extrema vädersituationer.
 Ge en beskrivning av hur visioner, mål och åtgärder för
klimatanpassning kan samordnas med övrig verksamhet.
 Ta fram en handlingsplan för insatser med beskrivning av innehåll,
ansvar, prioritering samt genomförande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens och tekniska förvaltningens förslag till
verksamhetsplan och handlingsplan, samt sammanställning av
samrådsredogörelse.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till miljö- och byggförvaltningens förslag till
beslut.
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Ks2017/0065
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Projektplan för revidering av översiktsplan för Ljungby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet
med revideringen av Ljungby kommuns översiktsplan i enlighet med
planavdelningens förslag till projektplan.
I och med detta beslut upphör den tidigare projektplanen att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som
redovisar kommunens syn på grunddragen i markanvändningen och
bebyggelseutvecklingen. Översiktsplanen regleras och utformas enligt 3 kap. i
plan- och bygglagen och dess funktion är att ange inriktning för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön inom hela kommunen. Den ska ge
vägledning för beslut kring mark- och vattenområden samt hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan beskriver
förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga
planering samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och
miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen bör också innehålla kommunens vision och vara dess
strategiska dokument för den framtida utvecklingen. Planen är vägledande vid
hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga beslut som rör mark- och
vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande, men väger tungt i och med att
den är förankrad med medborgare och myndigheter.
Ljungby kommuns gällande översiktsplan är från 2006. Plan- och bygglagen
ställer krav på att alla kommuner har tillgång till en aktuell översiktsplan och att
kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod tar ställning till dess
aktualitet. Vid en aktualitetsprövning 2013 bedömdes översiktsplanen inte
längre vara aktuell. Kommunstyrelsen beslutade därför 2013-10-01 (Ks§ 179)
till följd av aktualitets-prövningen att ge planavdelningen i uppdrag att påbörja
arbetet med revidering av Ljungby kommuns översiktsplan utifrån en då
framtagen projektplan.
Eftersom det har gått mer än 3 år sedan beslutet om att påbörja arbetet med ny
översiktsplan samt då frågan om en eventuell höghastighetsjärnväg och hur den
ska hanteras behöver behandlas tydligare har en reviderad projektplan tagits
fram. Den reviderade projektplanen utgör därför underlag för det fortsatta
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arbetet med översiktsplanen, medan den tidigare projektplanen samtidigt upphör
att gälla.
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för projektet och kommunfullmäktige
beräknas anta översiktsplanen 2020.
Planavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ger planavdelningen i uppdrag att
påbörja arbetet med revideringen av Ljungby kommuns översiktsplan i enlighet
med bifogat förslag till projektplan. I och med detta beslut upphör även den
tidigare projektplanen att gälla.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse och förslag till projektplan 201702-22.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.
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Ks2014/0494
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Finansiering av projektledare för arbetet med cykelled
Bolmen runt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att öka medfinansiering med 122 100 kronor till
projekt cykelled Bolmen runt för att bekosta en projektledare, samt att
finansiering sker genom kommunstyrelsens resultatbalansering.
Sammanfattning av ärendet
Projekt Regional cykelled Bolmen runt är ett projekt inom ramen för Smålands
sjörike. År 2015 fick Smålands sjörike ett LONA-bidrag för att utveckla en
regional cykelled runt sjön Bolmen. LONA står för Den lokala
naturvårdssatsningen.
Inom ramen för projektet anställdes en projektledare. En ansökan om att få
cykelleden godkänd som regional led är inskickad till Trafikverket och en dialog
har inletts där Trafikverket och projektledare har arbetat vidare med ruttförslag
och avtal kring leden.
För att avsluta arbetet med att få cykelleden godkänd som den första regionala
leden i Sverige så har styrgruppen för Smålands sjörike fattat ett beslut att över
ordinarie finansiering även finansiera en projektledare för 2017 till en kostnad
på 465 000 kronor. Kostnaden fördelas enligt fördelningsnyckel i Smålands
sjörike, vilket innebär en kostnad för Ljungby kommun på 122 100 kronor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att öka
medfinanseringen för ett bekosta en projektledare för regional led Bolmen runt
under 2017, samt att huvudansvaret för leden bör ligga hos tekniska
förvaltningen och kontaktansvaret och medverkan i arbetsgrupper bör ligga kvar
hos näringslivsavdelningen på kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-02-28.
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Ks2017/0031
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Utbetalning av partistöd 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lokalt partistöd
ska utbetalas 2017 till samtliga partier som har ansökt om partistöd.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen i kraft, gällande
kommunalt partistöd. Lagändringen gör det möjligt för kommunerna att själva
besluta om regler kring utbetalning av partistöd. Till exempel får kommuner
ställa krav på att mandat i fullmäktige måste vara representerat för att
mandatersättning ska betalas ut.
En annan ändring är att fullmäktige kan kräva att partierna lämnar in en
redovisning över hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan
fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistödet. Enligt kommunallagen är
syftet med att betala ut kommunalt partistöd att stärka den lokala demokratin.
Ljungby kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta nya
regler för partistöd. Partistöd delas ut av kommunen för att stärka den lokala
demokratin. Fullmäktige kräver nu att partierna lämnar in en redovisning över
hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan fullmäktige fattar
beslut om utbetalning av partistödet.
Samtliga partier har lämnat in ansökan om utbetalning av partistöd 2017
tillsammans med redovisning av hur det lokala partistödet användes under 2016,
i enlighet med de nya reglerna.
Demokratiberedningen har enligt reglerna i uppgift att gå igenom
redovisningarna och lämna förslag om lokalt partistöd ska utbetalas 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-02.
Ansökningar om partistöd 2017.
Demokratiberedningens yttrande 2017-03-09.
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Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
1. Kommunstyrelsen önskar att fordonsansvarig bjuds in igen vid ett senare
tillfälle för att informera om hur arbetet med bilpoolen fortgår.
Sammanfattning av ärendet
1. Information om bilpoolen.
Verksamheten för bilpoolen fungerar bra, vilket har indikerats från flera
håll inom kommunens verksamheter. Bilpoolens personal tar hand om
underhåll och service, vilket resulterar i att den personal som använder
bilarna kan fokusera fullt ut på sina arbetsuppgifter.
2. Kommunstyrelsen informerar.
a) Företagsbesök på Opido Plast AB.
b) Företagsbesök på SP Maskiner AB.
c) Företagsbesök på Claessons Transport AB.
d) Företagsbesök Kontek Lön AB.
e) Höghastighetsjärnväg.
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Ks § 35

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28.
2. Protokoll från personal- och arbetsmarknadsutskottet 2017-02-27.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-03-14

27(27)

Kommunstyrelsen

Ks § 36

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll från Gemensamma nämnden sammanträde 2017-0213.
2. Protokollsutdrag från Hylte kommun angående finansiering av
projektet cykelled Bolmen runt 2017-02-21.
3. Protokollsutdrag från Värnamo kommun angående finansiering
av projektet cykelled Bolmen runt 2017-01-17.
4. Protokollsutdrag från Gislaveds kommun angående finansiering
av projektet cykelled Bolmen runt 2016-12-19.
5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län om ny fördelning av
anvisningar av vissa nyanlända invandrare till kommuner i
Kronobergs län år 2017, 2017-02-22.
6. PM från Migrationsverket: Förändringar i anvisningsmodellen
för ensamkommande barn samt andelstal 2017, 2017-02-20.
7. SKL cirkulär 17:6: Budgetförutsättningar för åren 2016-2020,
2017-02-16.
8. Protokollsutdrag från Gislaveds kommun angående
medfinansiering till projekt Önne Sluss 2017-02-08.
9. Protokollsutdrag från Hylte kommun angående medfinansiering
till projekt Önne Sluss 2017-02-21.
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