Sammanträdesprotokoll
2017-08-15

Kommunstyrelsen
Tid och plats

Tisdagen den 15 augusti 2017 kl. 8.00–12.00
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby
Ajournering kl. 9.40–10.05

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

Ing-Marie Byström, t f kommunchef
Jennie Granath, sekreterare
Lise-Lotte Bergström, personalchef, § 87
Peter Fornander, arbetsmarknadssamordnare, § 87
Hjalmar Larsson, VA-ingenjör, § 88
Hanna Svahnström, miljöinspektör, § 88
Anette Olsson, EU-samordnare, §§ 89, 102
Christopher Moberg, näringslivschef, §§ 89, 102
Linda Lenngren, 1:e bistånds- och LSS-handläggare, § 90
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare, § 91
Margareta Engström, verksamhetschef äldreomsorgen, § 91
Ann-Sofi Persson, miljö- och byggchef, § 92
Emelie Olsson, kultursekreterare, §§ 93-94
Johan Håkansson, planarkitekt, §§ 93-94
Jan-Erik Magnusson, controller, § 95
Carina Karlund, säkerhetssamordnare, § 96
Lisbeth Wikström, redovisningsekonom, § 97
Ebba Lejeby, utredningsingenjör, § 98
Pernilla Lydén, samordnare högre utbildning, § 99
Maria Johansson, landsbygdsutvecklare, § 100
Carina Axelsson, miljöstrateg, § 101
Stefan Ericsson, fordonsansvarig, § 102
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Kommunstyrelsen

Justerare

Irene Olofsson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 16 augusti 2017

Paragrafer

86-104

Sekreterare

Jennie Granath

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Irene Olofsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

15 augusti 2017

Överklagningstid

17 augusti – 7 september 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

8 september 2017

Underskrift

Lena Karlsson
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Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby
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Ks § 86

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga extraärendet Projektdirektiv för nytt
kulturmiljöprogram för Ljungby kommun till dagordningen.
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Ks § 87

Ks2017/0154

021

Revidering av lokalt samverkansavtal (FAS 05)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa det
reviderade lokala samverkansavtalet FAS 05 från och med 2017-09-01.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har reviderat det lokala samverkansavtalet FAS 05 som
grundar sig på det centrala samverkansavtalet mellan Sveriges kommuner och
Landsting och dess fackliga motparter.
Avtalets syfte är att genom ett positivt arbetsklimat, bra arbetsmiljö och en god
hälsa skapa förutsättningar för en väl fungerande verksamhet där mångfald och
jämställdhet är integrerad i verksamhetens vardag.
Samverkansavtalet skall bidra till en fortlöpande utveckling av verksamheten i
enlighet med de politiska mål och kvalitetsgarantier som finns för respektive
verksamhet. Den fortlöpande utvecklingen av verksamheten ska bidra till
effektivitet, service och kvalitet.
Revideringen från föregående avtal innebär strukturförändringar samt ett
förtydligande av de lokala samverkansnivåerna. Arbetet genomfördes
partsgemensamt under 2016.
Beslutsunderlag
Personal- och arbetsmarknadsutskottets yttrande 2017-05-22.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-18.
Förslag till revidering av samverkansavtal.
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Ks § 88

Ks2017/0202

350

Revidering av föreskrift med riktvärden: råd och krav vid
utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra
verksamheter vid anslutning till kommunalt avlopp,
Ljungby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta den reviderade föreskriften med riktvärden ”Råd och krav vid utsläpp av
avloppsvatten från industrier och andra verksamheter” och att den börjar gälla
2018-01-01, samt
att den tidigare riktvärdeslistan för Ljungby kommun, som antogs av
kommunfullmäktige 2000-03-14, § 70, upphör att gälla i och med detta.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med skriften är att utgöra en vägledning så att mängderna av oönskade
ämnen som tillförs avloppsreningsverken, genom utsläpp av spillvatten från
industrier och andra verksamheter, kan minskas. Förutom att vara ett stöd för
VA-huvudmannen kan denna skrift även ses som ett hjälpmedel i
tillsynsmyndighetens arbete och för verksamhetsutövarens egenkontroll.
Föreskriften ger VA-avdelningen vägledning vid det dokumenterade
uppströmsarbete som krävs i Ljungby avloppsreningsverks nya miljötillstånd.
Ärendet kan påverka industrier och verksamheter som släpper halter över
riktvärdena. De kan då bli ombedda att hantera delar av avfallet på annat sätt än
genom utsläpp i avloppet, för att minska miljöbelastningen.
Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att den reviderade
föreskriften med riktvärden, ”Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från
industrier och andra verksamheter” antas och börjar gälla 2018-01-01. Tidigare
riktvärdeslistan för Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige 2000-0314, § 70 upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2017-06-14.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-20.
Förslag till reviderad föreskrift.
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Ks § 89

Ks2017/0193

141

Medfinansiering av Växarena 2.0
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska medfinansiera
EU-projektet Växarena 2.0 med 200 000 kr.
Finansiering sker med medel avsatta för medfinansiering till internationella
projekt.
Sammanfattning av ärendet
Under 2015-2017 har Almi Företagspartner Kronoberg drivit ett EU-projekt vid
namn Växarena. Ljungby kommun har varit partner och medfinansiär. Syftet
med projektet var att stötta små och medelstora företag så att de blir mer
konkurrenskraftiga.
Det handlade om en rad olika områden så som internationalisering, våga växa,
säljfokus och produkt- eller tjänsteutveckling. Det treåriga projektet har fått ett
mycket positivt utfall med många nöjda företagare.
Under våren 2017 har planering och samordning för ett uppföljande EU-projekt
genomförts. Näringslivsavdelningen i Ljungby kommun har haft kontinuerliga
träffar med Almi Företagspartner Kronoberg och varit en delaktig i
projektplaneringen av EU-projekt Växarena 2.0.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-14.
Skickas till
Näringslivsavdelningen
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Ks § 90

Ks2017/0190

736

Revidering av kommunalt regelverk för färdtjänst och
riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby,
Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
kommunalt regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum den
1 juni 2017.
Sammanfattning av ärendet
Trafiknämnden hos Region Kronoberg har gett i uppdrag åt trafikdirektören att
se över regelverken för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att
de ska harmonisera bättre. Översynen är genomförd och förslaget har skickats
till parterna för synpunkter.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2017-05-31.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-09.
Förslag till reviderat kommunalt regelverk för färdtjänst.
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Ks § 91

Ks2016/0240

020

Svar på motion om validering av sjukvårdsbiträde till
undersköterskor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion att utreda möjligheter till validering och
eventuell komplettering av kunskap från sjukvårdsbiträde till undersköterska.
Vidare yrkar motionärerna att kommunen avsätter medel i budgeten för
ändamålet och att det görs en utvärdering av utbildningen.
Socialförvaltningen ser ett allt mer ansträngt läge vad gäller rekrytering
avseende omsorgspersonal, det vill säga undersköterskor och vårdbiträde.
Socialförvaltningen anser att det krävs åtgärder för att klara omsorgen även i
framtiden. Man ser ett behov av att garantera kompetensen hos befintlig
personal och att rekrytera fler medarbetare, dels för att ersätta medarbetare som
går i pension men också för att klara en ökad efterfrågan hos målgrupperna.
Sedan tidigare har man från socialförvaltningen tittat särskilt på ett koncept som
kallas Kravmärkt yrkesroll och som är väl beprövat i ett tiotal kommuner i
Stockholmsregionen. Representanter från Kravmärkt yrkesroll har vid två
tillfällen varit inbjudna till Ljungby och på plats berättat om konceptet för
förvaltningsledning, socialnämndens presidium, fackliga representanter samt vid
ett tillfälle också för inbjudna representanter från grannkommunerna Alvesta
och Markaryd.
Föreningen Kravmärkt Yrkesroll Sverige är en medlemsägd ideell organisation
som samordnas genom en styrelse och hålls samman genom Kravmärkt
Yrkesroll - centrum för kompetens- och yrkesutveckling inom vård och omsorg.
Centret utvecklar genom erfarenhet och samverkan kunskaper om hur lärande
ska byggas upp på arbetsplatser. Centret certifierar och förmedlar
Yrkesbedömare som utför valideringar mot yrkeskraven samt
Kompetenshandledare som bedömer arbetsplatslärandet. Metoden att validera
mot yrkeskrav och redskap för att kartlägga, styra och leda arbete med
kompetensutveckling har utvecklats sedan år 2003. Kravmärkt Yrkesroll
erbjuder en kvalitetssäkrad modell för kartläggning av kompetens och lärande
på arbetsplatsen.
Justerandes sign
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Socialförvaltningen kan inte längre enbart förlita sig på att de traditionella
utbildningsanordnarna kan försörja oss med den personal som behövs. Genom
att ansöka om medlemskap hos föreningen Kravmärkt Yrkesroll tar vi ansvar för
kompetensutvecklingen för dels den personal vi redan har anställda och dels,
genom att vara en attraktiv arbetsgivare, kan locka till oss nya medarbetare.
Prisexemplet som Ljungby kommun erhållit för att ingå medlemskap i
Kravmärkt Yrkesroll samt tillgång till samtliga processer i modellen Kravmärkt
Yrkesroll är enligt nedanstående:
2017
2018
2019

medl.avg. 100 000 kr + 440 000 kr engångssumma
medl.avg. 100 000 kr + 110 000 kr fördelat på 4 kvartal
medl.avg. 100 000 kr + 110 000 kr fördelat på 4 kvartal

Utöver ovanstående tillkommer all arbetstid som löpande under åren krävs för
att genomföra utbildningarna.
Med hänvisning till socialförvaltningens ekonomiska förutsättningar har man
från förvaltningsledningens sida valt att avvakta med att ansöka om medlemskap
och därmed också avvakta med att påbörja projektet.
Socialförvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige beslutar att
motionen anses besvarad.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Christer Henriksson (KD), Irene Olofsson (C) och AnnCharlotte Wiesel (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Anne Karlsson (S), Håkan Bengtsson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall
till motionen.
Kerstin Wiréhn (V) och Jan Lorentzson (SD) yrkar återremiss för att
komplettera med utredning kring motionens andra yrkande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om det är kommunstyrelsens avsikt att avgöra ärendet idag
och finner att det ska avgöras idag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad eller att motionen ska bifallas
och finner att motionen är besvarad.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och
nej-röst för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Omröstningen
resulterar i 8 ja-röster och 6 nej-röster. 1 ledamot avstår från att rösta.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-08-15

10(26)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Magnus Gunnarsson (M)
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Ja
Ja
8

Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2017-05-31.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-04.
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Ks § 92

Ks2017/0203

440

Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta det
reviderade reglementet för miljö- och byggnämnden med tillägget att miljö- och
byggnämnden får i uppdrag att svara för prövning och tillsyn samt i övrigt
handlägga och granska ärenden enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om elektroniska cigaretter. Den nya
lagen gäller e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Lagstiftningen reglerar
säljarens ansvar, åldersgräns, marknadsföring och regler om förpackningen.
Enligt 26 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
ska kommunen ansvara för den omedelbara tillsynen vad gäller förbudet mot att
tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på
försäljningsställen samt produktpresentation på försäljningsställen. Kommunen
och Polismyndigheten ansvarar för tillsyn när det gäller åldersgräns samt
anmälan om försäljning och egenkontroll i andra fall än avseende
gränsöverskridande distansförsäljning. Eftersom miljö- och byggnämnden har
tillsynen över försäljning av tobak är det lämpligt att samma nämnd bedriver
tillsyn över försäljning av e-cigaretter.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-27.
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Ks § 93

Ks2017/0206

870

Remiss angående kulturmiljöer med riksintresse –
Toftaholm, Bolmsö kyrkby, Lida-Husaby, Tjust
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka in miljö- och byggförvaltningens och
kultur- och fritidsförvaltningens gemensamma remissyttrande till Länsstyrelsen i
Kronobergs län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar sedan 2008 med att förbättra
informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Flera
intervjuundersökningar har genomförts med länets kommuner angående
hanteringen av dessa områden. Undersökningarna visar att kommunerna
generellt upplever svårigheter i samband med planering inom kulturmiljöer av
riksintresse. Det efterfrågas därför ett förtydligande av riksintressets motivering,
värdekärnor och avgränsning. Genom intervjuundersökningar upprättades även
en prioriteringslista över länets riksintressen efter exploateringstryck.
I Ljungby kommun finns åtta kulturmiljöer av riksintresse. Länsstyrelsen
skickar nu fördjupade beskrivningar för de fyra kvarvarande
riksintresseområden på remiss till kommunen. De aktuella områdena är
Toftaholm, Bolmsö kyrkby, Lida-Husaby och Tjust.
I mars 2016 presenterade Länsstyrelsen de framtagna fördjupade
beskrivningarna för politiker och tjänstemän på ett möte i Ljungby kommun som
en del i en dialog mellan länsstyrelse och kommun. Vissa nya frågeställningar
kring riksintressena har uppkommit i samband med arbetet, vilket har påverkat
delar av innehållet i rapporterna.
Miljö- och byggnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att skicka in det gemensamma remissyttrandet till
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens yttrande 2017-06-21.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2017-06-21.
Miljö- och byggförvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens
gemensamma förslag till yttrande 2017-06-14.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Justerandes sign
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Ks § 94

Ks2017/0207

870

Nytt kulturmiljöprogram för Ljungby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och byggnämnden, respektive kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett kommunomfattande
kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter tidigare framtagna
kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för Ljungby centrum
2002.
Sammanfattning av ärendet
Det finns idag ett behov av att uppdatera och förbättra Ljungby kommuns
kunskapsunderlag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer. Ljungby kommuns gällande kommunövergripande
kulturmiljöprogram är från 1991, men är aldrig politiskt antaget. Utöver det
finns en politiskt antagen kulturmiljöplan för Ljungby centrum från 2002 samt
inventeringar för övriga bostadsområden i Ljungby stad från 2013-2014.
Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrade och behöver uppdateras så att det
tas ett helhetsgrepp på kulturmiljöer i hela kommunen, olika typer av
bebyggelsemiljöer och ett större fokus på helhetsmiljöer.
Projektets huvudsyfte är att ta fram ett nytt kommunomfattande
kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet ska fungera som underlag för
beslut som påverkar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, främst
kopplade till detalj- och översiktsplaner samt vid bygglovprövning. Programmet
innebär en uppdatering och komplettering av gällande kulturmiljöunderlag.
Kulturmiljöprogrammet ska kunna användas för att förbättra kunskapen och
informationen om kommunens kulturmiljöer och hur dess värden kan bevaras,
vårdas och utvecklas. Ytterligare ett syfte är att kommunens kulturmiljöarbete
ska få tydligare styrning och samordning, både vad gäller det löpande och det
långsiktiga arbetet.
I budgeten för kultur- och fritidsnämnden finns 100 000 kronor avsatta för år
2017. De medel som inte används år 2017 kommer begäras att få föras över till
år 2018. Miljö- och byggnämnden avsätter 200 000 kronor och kommer att ta
pengar från tidigare överskott. Det tänkta projektet kan genomföras under
förutsättningar att länsstyrelsen beviljar ett ekonomiskt bidrag. Bidraget från
länsstyrelsen kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets kostnad.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-08-15

14(26)

Kommunstyrelsen
Antikvarisk konsulttjänst 100 % 6 månader- ca.550 000 kronor
Kommunikation av kulturmiljöprogram - ca.50 000 kr (tryckkostnader,
lokalhyra, annonser)
Arbetstid för kommunala tjänstemän löses inom befintlig budget.
Miljö- och byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att ta fram ett kommunomfattande
kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter tidigare framtagna
kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för Ljungby centrum
2002
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2017-06-21.
Miljö- och byggförvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse 2017-06-01.
Skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Ks § 95

Ks2017/0188

005

Förvärv av aktier i Inera AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förvärva 5 (fem)
stycken aktier i Inera AB av SKL företag AB för totalt 42 500 kronor.
Förvärvet finansieras via kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har erbjudits att förvärva 5 stycken aktier i Inera AB av SKL
Företag AB för totalt 42 500 kronor. Företaget Inera AB bildades 1999 och har
hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har
varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och
omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och
även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete
med verksamhetsutveckling.
Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL
den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av
aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut
om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB.
Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som
landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska
företrädare - sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre
tjänstemän.
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Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget blir det möjligt att köpa tjänster
från Inera AB utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen
också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
förvärva 5 stycken aktier i Inera AB av SKL företag AB för totalt 42 500 kr.
Förvärvet finansieras från kommunens rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets yttrande 2017-06-20.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-09.
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Ks § 96

Ks2017/0187

016

Verksamhetsplan för brandskyddsarbetet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Verksamhetsplan för brandskyddsarbetet i
Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska ha en brandskyddsorganisation som svarar mot de risker som
finns inom respektive verksamhet. I kommunledningsförvaltningens förslag till
verksamhetsplan tydliggörs mål och inriktning av det gemensamma arbetet med
förebyggande brandskydd men också omfattning och ansvar.
Verksamhetsplanen utgår från kommunens Policy för trygghet och säkerhet som
omfattar kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser och
grundar sig i kommunens ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor
(2003:778). Planen har utarbetats av arbetsgruppen för trygghet och säkerhet
samt granskats av sakkunnig på räddningstjänsten.
Verksamhetsplanen ska ligga till grund för ett samordnat och aktivt arbete inom
hela den kommunala organisationen. Vid all planering och genomförande av
olika förebyggande brandskyddsåtgärder ska verksamhetsplanen och tillhörande
kompletterande rutiner tillämpas.
För att säkerställa en god tillämpning ska all personal fortlöpande få information
och utbildning i förebyggande brandskydd. Särskilda utbildningsinsatser ska
genomföras vid nyanställning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta
Verksamhetsplan för brandskyddsarbetet i Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets yttrande 2017-06-20.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-02.
Förslag till verksamhetsplan för brandskyddsarbete.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Ks2017/0186

046

Bokslut för donationsfonder 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2016 och beviljar
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har i egenskap av förvaltare för Ljungby kommuns
samförvaltade stiftelser lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2016.
Nedanstående stiftelser har förbrukat sitt kapital under innevarande
räkenskapsår och får därmed anses vara upplösta:
Billengrenska donationen
Donation till Kånna kommun
Dahlins premiefond
Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist
Premiefonden grundskolans högstadium
Fröken Louise Fischerströms minne
Hulda Sahlbergs minnesfond
Inga och Alfred Karlbergs minnesfond
Ingelstadsdonationen
Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond
Karlbergs minnesfond
För stiftelsernas verksamhet i övrigt, hänvisas till respektive stiftelses
årsredovisning.
De stiftelser som ingår i denna redovisning är:
Social samfond för äldreomsorgen
Social samfond för allmänna hjälpändamål
CE Dahlins biblioteks- och kulturfond
Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerade i den
samförvaltade depån för Ljungby kommun samförvaltning. Den totala
förmögenheten för stiftelserna låg på 38 981 tkr (föregående år 36 667 tkr),
varav 37 844 tkr (föregående år 35 492 tkr) avsåg Dahlins biblioteks- och
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kulturfond. Förmögenheten ökade under 2016 med 2 314 tkr. Resultatet för
stiftelserna låg på 4 094 tkr (föregående år 2 793 tkr), vilket består av
utdelningar på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet
uppgick till 36 574 tkr, varav 1 167 tkr är fritt eget kapital, vilket innebär att det
är kapital som är möjligt att dela ut.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2016 och beviljar
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets yttrande 2017-06-20.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-09.
Årsredovisningar för Ljungby kommuns samförvaltade stiftelser.
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Ks2017/0177

450

Finansiering till skräpmätning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 24 000 kronor för skräpmätning.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.
Sammanfattning av ärendet
Under presidieträffen den 22 maj 2017 presenterades en förstudie för hur
Ljungby kommun ska kunna arbeta för att förebygga och minska
nedskräpningen. Förstudien gjordes av en studentmedarbetare med en anställd
från tekniska förvaltningen som handledare och förstudien kommer användas för
vidare arbete i gruppen Renare Ljungby.
Förstudien visade att ett bra sätt att börja arbeta med minskad nedskräpning är
att göra en skräpmätning som visar var det är störst problem i staden med
nedskräpning. Skräpmätningen görs i samarbete håll Sverige rent och SCB. I
den mätmetod som tekniska förvaltningen anser passa bäst för Ljungby
(parkmetoden) väljs 140 koordinatpunkter slumpmässigt ut i staden. Under sju
dagar i rad mäts 20 unika koordinatpunkter per dag och mätningen görs någon
gång mellan maj och september.
Håll Sverige rents bidrag till arbetet är att avgränsa mätområdet i samråd med
kommunen, ta fram koordinatpunkter där mätningarna ska göras, samt bearbeta
insamlade data och presentera resultat. Tekniska förvaltningen utför sedan
skräpmätningen.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 24 000 kronor
för skräpmätningen och att finansiering sker via kommunstyrelsens medel för
oförutsedda utgifter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets yttrande 2017-06-20.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-20.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Ks2017/0180
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Föreläsning om attraktiva orter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
boka in en öppen föreläsning med Charlotta Mellander den 10 oktober.
Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens resultatbalansering.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan samt ett mål för
kommunens befolkningsutveckling. En omvärldsanalys är under framtagande
vilken ska användas till båda dessa arbeten. Som ett led i detta föreslås också en
föreläsning om attraktiva orter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Ljungby kommun bokar in en öppen föreläsning med Charlotta Mellander.
Föreläsningen föreslås äga rum i den 10 oktober.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets yttrande 2017-06-20.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-02.
Skickas till
Näringslivsavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Verksamhetsplan för kommunal restaurangetablering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Verksamhetsplan för kommunal
restaurangetablering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har skrivit ett förslag till verksamhetsplan för
kommunal restaurangetablering som beskriver hur förarbetet ska utföras när nya
kommunala verksamheter med allmänna restaurangetableringar planeras.
Nya kommunala verksamheter kan inkludera restaurangetableringar (alternativt
caféer) som är öppna för allmänheten. Syftet med sådana restaurangetableringar
är att komplettera den befintliga verksamheten, förstärka attraktionsvärdet
och/eller höja användandet. I nya verksamheter ska eventuell
restaurangetablering som är öppen för allmänheten noga analyseras utifrån ett
medborgarperspektiv, ett näringslivsperspektiv och ett kommunalrättsligt
perspektiv.
Vid nya etableringar ska en intern arbetsgrupp sammankallas för att göra ett
förberedande arbete. Arbetsgruppen ansvarar för att ta fram underlag som stöttar
beslutsprocessen, såsom marknadsundersökningar av kundunderlag och
entreprenörers intresse att driva verksamheten. Arbetsgruppen ska sedan
utforma förfrågan till entreprenörer gällande drift av ny restaurangverksamhet.
Förfrågan ska arbetas fram utifrån dialog med företrädare för relevant
branschorganisation.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta
verksamhetsplan för kommunal restaurangetablering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets yttrande 2017-06-20.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-02.
Förslag till verksamhetsplan.
Skickas till
Näringslivsavdelningen
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Val av globala mål att fokusera på under 2017-2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska fokusera på följande
globala mål: nr 3 Hälsa och välbefinnande, nr 6 Rent vatten och sanitet, samt
nr 10 Minskad ojämlikhet under 2017-2018.
Sammanfattning av ärendet
Världens länder har förbundit sig till 17 globala mål för att under de kommande
15 åren utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen
och att lösa klimatkrisen. För att målen ska kunna uppnås måste alla
myndigheter arbeta aktivt med detta uppdrag.
Ljungby kommun var en av tre kommuner i landet att få beviljade medel från
SIDA för att sprida kunskap om de globala målen under 2016. Ljungby kommun
ligger långt fram i anpassandet av de globala målen till det lokala perspektivet
där det redan finns en kartläggning av hur de globala målen är aktuella i vårt
lokala arbete.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 att de globala målen, även kallade
Agenda 2030, ska vara utgångspunkten för hur kommunens arbete med hållbar
utveckling ska utformas och bedrivas. De beslutade också att ett fåtal av målen
ska utses som fokusområden för två år i taget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets yttrande 2017-06-20.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Ks § 102

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
1. Kommunstyrelsen önskar en uppföljning med ett treårsintervall om
bland annat anställda, omsättning i företagen samt nya marknader.
Sammanfattning av ärendet
1. Utfall av EU-projektet Växarena (Ks2015/0018.141).
2. Uppföljning: Ökad kunskap kring integration för våra folkvalda
(Ks2016/0226.131).
3. Information om hur arbetet med bilpoolen fortlöper.
4. Information om handlingsplan för medborgardialog (Ks2016/0122.103).
5. Kommunstyrelsen informerar.
a. Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda.
b. Sverigeförhandlingen.
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Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Inga delegationsbeslut att redovisa.
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av meddelanden.
Sammanfattning av ärende
1. Protokoll från gemensamma nämnden 2017-06-12.
2. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2017-05-31.
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