Kallelse

LJUNGBY
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby
måndagen den 16 december 2019, klockan 17.30Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@liungby.se

Inledning

Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Henrik Petersson och Rut Björkström, ersättare:
Thomas Ragnarsson
Justeringen hålls onsdagen den 18 december kl 16.00.

Ärenden
1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.
2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.
3. Enkla frågor.
4. Inlämnande av motioner och interpellationer.
5. Inlämnande av medborgarförslag.
6. Svar på interpellation om bristen på omklädningsrum för tjejer i
Ljungby Arena.
7. Svar på interpellation om kommunens beslut att inte längre vara en
diplomerad Fairtrade city.
8. Svar på interpellation om hur kommunledningen och nämnderna
arbetar med styrdokument så att de efterlevs.
9. Svar på interpellation om kommunens integrationsarbete med
anledning av fullmäktiges beslut att det inte ska finnas någon
befattning som integrationssamordnare.
10. Svar på interpellation om Lokal 16 med anledning av fullmäktiges
beslut om stöd till verksamheten.
11. Revidering av priser för bostads-, handels- och industrimark.
12. Antagande av Plan för krisberedskap 2019-2022.
13. Revidering av Policy för trygghet och säkerhet.
14. Ram för nyupplåning 2020 och omsättning av lån.
15. Antagande av klimat- och energiplan.
16. Besparingar inom arvoden och revidering av arvodesreglemente.
17. Valärende - ledamot i barn- och utbildningsnämnden (L)

18. Valärende - C Simonsson (S).
19. Meddelanden.

Ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
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Till kommunfullmäktige Ljungby kommun

Motion om cykelutlåning
Många städer och kommuner i både Sverige och våra grannländer erbjuder idag
utlåning/uthyrning av cyklar till både bofasta invånare och turister.
Detta är ett självutlåningskoncept där cyklar står utplacerade på strategiska platser och
man låser upp cykeln med en kod, använder cykeln och när man är färdig ställer tillbaka
cykeln på angiven plats. Detta är klimatsmart, hälsofrämjande och gör kommunen till en
mer attraktiv kommun både turistmässigt och levnadsmässigt. Ljungby kommun är en
naturskön kommun och det planeras för fler gång och cykelvägar.
Med detta i åtanke yrkar jag:

Att kultur och fritid utreder möjligheten samt presenterar kostnad för att
införa kommuncyklar i Ljungby kommun

Angelstad 20191030

Caroline Holmqvist Henrysson (S)

Ingela Rosén (S)
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Till Kommunfullmäktige Ljungby kommun

Motion om IOP (ideéllt offentligt
partnerskap) med Lokal 16
Kulturhuset Lokal 16, av unga och för unga har under tre års tid byggts upp i Ljungby.
Lokal 16 kommer att få ett minskat stöd ifrån kommunen än vad som ansökts om, enligt beslutad av
det borgerliga styrets budget för år 2020.
Minskad ram till Lokal 16 kan komma att innebära att verksamheten inte kan bedrivas och vara det
kulturhus som nu skapats.
Socialdemokraterna i Ljungby är angelägna att verksamheten skall bedrivas även framöver och vi vill
därför att det utreds om IOP är en lämplig form av samarbete kommun- lokal 16.

Vi yrkar:
Att en utredning görs för att undersöka om IOP - kommun och Lokal 16 är möjlig
Att om ovanstående svar är ja: att teckna avtal med Lokal 16 om IOP.

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 20191111
Anne Karlsson

Matija Rafaj

(s)

(s)
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby
kommun
Motion om att
införa praktik på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program
Yrkesförberedande program innehåller en stor del APL (arbetsplatsförlagt lärande), ibland slarvigt
kallad "praktik". Det är naturligt att det förhåller sig på det viset eftersom man ska få en god skolning
i det yrke som utbildningen leder till och även få en inblick i olika arbetsplatser och yrkesuppgifter
inom den valda inriktningen. På studieförberedande program finns ingen APL alls. Programmen har
en större bredd och ska förbereda till vidare studier snarare än ett specifikt yrke. Betyder det per
automatik att dessa elever inte har något behov av "praktik"?
Det fanns tidigare en praktikvecka även för studieförberedande program men denna försvann till
många elevers besvikelse. Fram tills nyligen fanns inte heller prao i grundskolan. Hur ska
gymnasielever på goda grunder välja ett framtida yrke när de aldrig får möjlighet att testa och se hur
det är att arbeta på t ex en ekonomiavdelning eller som ingenjör? Det är även nyttigt för elever att
uppleva hur det är på en vanlig arbetsplats och att förhålla sig till de omständigheter som råder där
så som klädsel, säkerhet, mobilanvändning, passa tider osv. Studiebesök och samarbete med
näringslivet i all ära, men att följa arbetet på en arbetsplats några dagar ger en helt annan erfarenhet
och inblick i en arbetsplats. En praktikvecka för gymnasiet skulle även kunna vara ett ypperligt sätt
för kommunen, regionen och lokala företag att visa upp vilka möjligheter som finns i det lokala
arbetslivet och skulle kunna vara en pusselbit i arbetet med unga vuxna i visionen med 35 000
invånare år 2035.

Därför föreslås:
Att Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis en vecka) för eleverna på
Sunnerbogymnasiets studieförberedande program.

Ljungby 20191111

Petra Ruzsa-Pal (S)
Magnus Carlsson (S)
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Dnr/tsSfi/i/obx/

Vi har haft förmånen att få gå bredvid personal på Björkäng i Lidhult. Här träffade vi många nöjda
boende, de klagomål vi hörde var att personalen aldrig hade tid att sitta och prata samt att
Mötesplatsen var stängd tre dagar i veckan.
Ett stort irritationsmoment var it-systemet där personalen får information om de boendes mediciner
och behandlingar, och där personalen ska signera att medicinen är utdelad t.ex. Detta system är
oerhört långsamt och enligt uppgift är det långsamt i hela kommunen. Så där går många timmar bort
när personalen väntar och leder dessutom till s.k. teknikstress.

Vår fråga är därför:

När ska detta åtgärdas?

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet

Anne Karlsson

Socialdemokraterna
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Dnr 1$ ZÖlyCHbq.lO/!

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Magnus Gunnarsson (M) angående Lingonbygden

Lingonbygden är en ideell förening i Lidhult /Odensjö med omnejd. Lingonbygden arbetar bl. a med
samverkan mellan kommunen och föreningar. Samverkan har skett åtskilliga gånger med goda
förhoppningar om att politikerna ska lyssna och ta till vara på Lingonbygdens idéer om utveckling av
bygden. Lingonbygden har blivit lovade att de ska bli tillfrågade hur de vill använda det gamla
kommunhuset i Lidhult och likaså inredningen. Nu har det kommit till kännedom att kommunhuset
kommer ut till försäljning och inredningen redan är slängd. Lingonbygden har inte hört något från
vare sig politiken eller någon tjänsteman.
Jag har även fått till mig att omklädningsrummen till simhall/sporthall i Welands lokaler inte städas.
Lingonbygdens företrädare är bekymrade att simhallen kommer att stängas p.ga den ohälsosamma
miljö som råder i omklädningsrummen.
Ett tredje ämne som tagits upp med mig är en miljöstation i Lidhult. Investeringskostnaden blev hög,
varför det blev nej i kommunstyrelsen. Efter det beslutet presenterades andra mer kostnadseffektiva
förslag. Sedan dess har jag inget hört.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

1. Hur kan det komma sig att de löften du givit Lingonbygden inte hålls?
2. Varför har inte Lingonbygden blivit förfrågade, trots löften, att få tillgång och skapa något i
kommunhuset i Lidhult som kan gynna bygden?
3. Vem har ansvaret för skötseln av omklädningsrummen som är i anslutning till idrottshall /simhall
på Welands?
4. Hur långt har miljöstationer kommit i planeringen?

Angelstad 191204
Lotte Åhlander (S)

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET
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Dnr

Qjöklb,!)^

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation ställd till ordförande för Personalutskottet,
Carina Bengtsson, om jämställda ingångslöner i Ljungby
kommun
Enligt en granskning genomförd av SVT får nyutexaminerade män inom akademiska yrken högre lön
än kvinnor i samma situation trots att det borde vara hyfsat jämställt eftersom det inte finns någon
tidigare arbetsinsats som motiverar en högre lön. Detta trots att kvinnor generellt sätt lyckas bättre
med sina studier och tar examen i högre utsträckning. Detta gör att man undrar om det är så även
med de nyexaminerade som anställs inom Ljungby kommun.

1.

Är ingångslönerna för nyutexaminerad personal jämställd i Ljungby kommun? (En titt på de
tre största yrkesgrupperna i kommunen med eftergymnasial utbildning där det anställts
nyutexaminerade av båda könen de senaste 5 åren skulle kanske visa en indikation.)

2.

Med tanke på resultatet av ovanstående fråga, finns behov av åtgärder?

Ljungby 2019-12-06

Emma Johansson Gauffin (S)
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Interpellation till Bo Ederström (M) om digital signering samt om
schemaläggning på kommunens äldreboenden

Digital signering
Medicin delegeras dagligen på våra äldreboenden. Detta har tidigare skötts genom att
vårdpersonalen har skrivit sin signatur på ett papper i en pärm. Nu ska systemet
”patientsäkras” och då räcker inte detta, utan det ska numera signeras digitalt via en app.
Problemet med appen är att delar av personalen har upplevt att det inte finns tillräckligt bra
mobiltäckning på en del boenden samt att de ibland loggas ut innan de ens hunnit loggas in.
Detta gör att arbetstiden för signering på sina håll ökar drastiskt; från ett par minuter upp till
två timmar. Man måste signera i samband med att medicinen ges och kan alltså inte skjuta
upp det tills inloggningen fungerar. Vidare gäller det att alla som signerar kommer ihåg koden
som ska användas vid inloggning.
Slutligen kan man när signeringsappen används inte se vem eller vilka vårdtagare som
larmar, då detta sköts via en annan app. Loggar man då ut för att se vem som larmar är det
bara att börja om med signeringen igen. Tidigare kunde man prata via larmappen och sedan
stänga av larmet om vårdtagaren endast hade en enkel fråga. Nu måste personalen gå och
scanna av inne på rummen. På ett av kommunens äldreboenden har tre nattarbetare ansvar för
tre våningar och 60 boende. Det blir en hel del springande med det nya systemet.
Personalen uppger att de har fatt veta att systemet har införts för att de ska ”kunna planera
arbetet bättre” samt att det ska bli ”mer patientsäkert”. Alla upplever inte att det fungerar så.
De upplever också att vårdtagare klagar och får vänta eftersom ”personalen glor i
mobilerna”.

Schemaläggning
En schemaläggningsgrupp har tillsatts för att sammanställa personal scheman, något som
personalen tidigare har gjort själva helt utan ersättning. Detta har säkerställt att de anställda
får en rimlig arbetsbörda, då inte alla schemaläggare vet hur det är att arbeta inom vården, att
arbeta natt och/eller att arbeta på obekväma arbetstider. Vissa jobbar nu fyra av sex helger
eller upp till fem nätter i rad, vilket inte alla orkar.
I dagsläget uppger en anställd på ett av kommunens äldreboenden att hon lägger ”ungefär
40 minuter var tolfte vecka” på schemaläggning för sig och sina kolleger samt att ”det kostar
kommunen noll kronor”.
Detta föranleder följande frågor:
•

Hur är det patientsäkert att signering sköts med ett icke fullt fungerande system?

•

Hur har detta förändrat samt kommer att förändra personalens
arbetsbörda?

•

Hur kunde detta system köpas in och arbetet med detta påbörjas innan man har
säkerställt att det finns täckning överallt? Vad kostade det?

•

Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya schemaläggningsgrupp?

•

Vilken erfarenhet har schemaläggningspersonalen av arbete inom vården?

•

Hur påverkas personalens möjligheter att själva påverka sina arbetstider?

Ljungby 2019-12-12
Saga Sunniva Bergh,
Vänsterpartiet
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Dnr AsSQ/9 /O </£ V £2*. \

Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:
Hej!
Mitt namn
på Sunnerbogymnasiet och skriver till er av
anledning till min skolskjuts. Jag bor i en by vid namn Flahult som ligger ca 3 mil utanför Ljungby, jag
personligen bor ungefår 3,5 kilometer ifrån närmsta busshållplats (Tannåker). Jag är ägare av en a-traktor
och en moped och är helt i behov av dessa två fordon för att ens kunna komma till skolan, problemet med
detta är att där själva busshållplatsen finns är de bara en parkeringsmöjlighet och de är vid affären precis mitt
över.
Jag kan nu i fortsättningen inte parkera där då de vill ha alla få platser som finns för sina egna kunder och gör
då att jag har ingen parkeringsmöjlighet alls.

Min motivering:
Nu när de lider mot vintern och de blir kallt och snön börjar falla så kan jag inte ta mig till bussen allt mindre
komma till skolan då jag inte har en aning om vad jag ska ställa mitt fordon. Jag tror ingen hade velat gå eller
cykla 3,5 kilometer med så mycket vildsvin vi har i skogarna vid klockan 06:30 på morgonen.
Hur ska jag lösa detta? Finns de något ni kan göra som kan underlätta min situation?
Så jag har ett förslag och de är att ni skulle lägga en slant för att kunna bygga en liten parkeringsplats för oss
som inte har annat alternativ än att ta våra fordon ex, a-traktor, moped, bil mm till bussen. Även andra som
skulle kunnat åkt kollektivt har inte den möjligheten att ställa sitt fordon där och väljer då bort de alternativet.
Tannåkers busshållplats är den närmaste för sammanlagt tre olika byar, Flahult, Skällandsö och Jonsboda.
Så de är många med mig som är i stort behov av en parkeringsplats nu när vi inte får parkera vid affären,
samt att de kommer allt fler ungdomar efter mig som kommer ha egna fordon och utsättas för samma
problem.

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

Namnunderskrift*:

Datum:

*Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
"Medborgaiförslag

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du attfå en
bekräftelse via post pä delta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Dnr KdfO/9/09S9.

Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

aHSKLu

1/,'j bn*

usOi.lt Plcvfr.

Min motivering:

9

Namn*:

Adress*:

Namnunderskrift*:

fyllas i för att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 S3 Ljungby. Märk brevet med
"Medborgarförslag

LJUNGBY KOMMUN

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du

FÖRVALTNINGEN

bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän ha idling0 7
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:
/cl

&

a£é/~

i/c?yip

t'J>Vr c/

sz-r^/a

/

-r/é^z^x?.

Min motivering:
y&s?

'/yc/éKL#

a s/c*a/

t&s-s'

&ts <^cy^-r /

s 0&

c/e/-

-f^/AArs

^

y^cpy/t/A'^y
y?y s s?zés?*?/~

£<p/r?

&y/c?

/ticytf/f/y/ézcz

£&//*&/"-

fs7?/7

&r-

o/uL?^/p<y

/Ay<y/ &/:<&

tz*te//-£7

o<a^? y’p/é:

, /?£ A///&<y /A7%?

^y^c/e /^€ y/t&#/*rÅc? S-/AK? ^us?^/es~

C>CS-/
J&Sy&/riCLi//zS/ <t?A
yru?S
<^y77/ >/é"
d&? /Ly^6/A? </

/-Arvsrc
/poa^

s&a-s

-Np ^fS^- ^3*75/0^'^
<&/-&/<?

sals*/

„

A77& A7S7/ y/L&/~ AC&yy

& ls'<ZS-/ÄTfA~eA7c/<£

<A C>'f^S~*4£>/-£?

&A? <$rt/7£A7 ÅL&

/ £}/s

Sci/^/f / // ■£/

frts/??/<r£&-zfc?/* s'

/LS’ C/S7<yLj^
£sA7& /C *s/7 r/Lcf/LeS- 7^/ ^

'/-/ Css/A^y

/A Is',!?/—£?/dg

7^/ Lfyf

E-postadress:

£

Datum:

<20/&. ■//. /^T
*Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
"Medborgarförslag ”.

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du attfå en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Dnr /fsf#/?/9 980,3/d

Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Sätt upp skyltar om att cyklister inte har företräde när man cyklar över gata eller
övergångsställen

Min motivering:

I Norrköping har man satt upp skyltar på strageiskt utvalda ställen med texten: Hej
cyklist. Du har inte företräde när du cyklar över gatan!
Det räcker att gå genom stan halv 8 på morgonen i höstmörkret och se alla cyklister som
hänsynslöst korsar gator, cyklar över övergångsställen utan att ta hänsyn till bilar eller
annat. Otroligt att inte mer olyckor händer.
Verkar vara svårt att nå fram med information till cyklister via media och
pappersinformation, så varför inte försöka med skyltar på utvalda ställen där många
cyklister passerar?
Bifogar bild på skyltar som satts upp i Norrköping
Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

Namnunderskrift*:

Datum:

*Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
”Medborgarförslag ”.

Når ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du attfå en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats

Var försiktig, du har inte
företräde när du cyklar

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank

LJUNGBY
KOMMUN

2019 12 1 1
-

-

KOMMUNLEDMNSGFÖRVALTNINGEN

Dnr

Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Bygg en cykelväg på östra sidan vid rondellen vid Rosendalsområdet.

Min motivering:

När man cyklar från Berghemsrondellen västerut (det går bra i den markerade vägrenen)
och kommer fram till Rosendalsrondellen tvingas man cykla in eller gå in på körbanan i
rondellen. Detta då man ska fortsätta till butikerna på nordvästra sidan om Ringvägen,
med de risker det medför att bli påkörd i de livligt trafikerade rondellen. Likadant när
man cyklar tillbaka från Rosendalsrondellen österut tvingas man initialt ut i körbanan.
Det finns gott om plats att bygga cykelbana vid den östra delen av rondellen. Den västra
sidan är väl tillgodosedd med cykelbana och tunnel under vägen.
Ser fram emot att det byggs en cykelbana innan någon olycka eller tllbud händer.

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

k

Datum:

*Dessa uppgifter måste fyllas iför att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten til! Ljungby kommun. 341 83 Ljungby. Märk brevet med
"Medborgarförslag
När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Interpellation till Ulla Hansson angående Ljungby Arena
2015 började renoveringen utav Sunnerbohov som idag har fått namnet Ljungby
Arena. Den stod klar för nyinvigning den 25:e oktober samma år och har en
kapacitet på 3400 åskådare under hockeymatcher. Hallen har också, under åren,
använts till andra idrottsevenemang, mässor, utställningar, föreläsningar mm.
När hallen byggdes fanns tillräckligt med omklädningsrum för att klara av de lag som
tränar där även om det rent logistiskt, när det varit cuper för pojklagen, så har det
varit trångt. Efter att hallen blev färdig så har antalet tjejer som visat sitt intresse för
att börja spela hockey ökat. Den 10:e september 2016 spelades den första historiska
dammatchen för Troja-Ljungby i Ljungby Arena.
Dessutom så har det på Sunnerbogymnasiet utökats med möjligheten att de som
inte kommer in på den nationella idrottsutbildningen(NIU) i ishockey att gå lokal
idrottsutbildning(LIU) där det i detta fallet både killar och tjejer är välkomna och
kommer att fyllas på med mer spelar framöver då bara årskurs 1 på skolan har fyllts.
Detta har nu gjort att det blivit trångt med omklädningsrum och då speciellt för tjejer.
Med anledning av ovanstående vill jag har svar på följande frågor:
1. Hur vill du lösa problemet med ett omklädningsrum för Tröjas damlag?
2. Hur vill du lösa problemet med ett omklädningsrum för flicklagen i Troja?
3. Hur vill du lösa problemet med ett omklädningsrum för tjejer som ska döma
hockey?

Matija Rafaj(S)
20191119

Interpellationssvar ang Ljungby Arena

1. Hur vill du lösa problemet med ett omMädningsrum för Tröjas
damlag?
Omklädesrum för damerna är en självklarhet men jag anser att det är
en fråga för verksamheten att på hästa sätt utnyttja de ytor som står
till förfogande. En möjlighet skulle kunna vara att dela upp befintliga
omklädningsrum.

2. Hur vill du lösa problemet med ett omMädningsrum för flicMagen i
Troja?
Se ovanstående svar.

3. Hur vill du lösa problemet med ett omMädningsrum för tjejer som ska
döma hockey?
Se ovanstående svar.
Ulla Hansson
Ordförande kultur- och fritidsnämnden

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank

2019 -11- 0 5

kommunledninsgförvaltninge;

Dnr^s2f)iq[nM^.I^

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Magnus Gunnarsson (m) om Fairtrade

I budget för 2020 beslutades att Ljungby kommun inte längre skall vara en diplomerad
Fairtrade city.
Beslutet tycker jag strider emot globala målen och även mot kommunens fokusområde
"Unga vuxna"
Det är en liten summa det handlar om för att vara diplomerad och som dessutom
Ljungby kommun kan bygga vidare sitt eget varumärke på. Nu blir det istället tvärtomkommunens beslutade politik ger en negativ och konservativ bild av Ljungby kommun.
20190312 fattades ett beslut i Kommunstyrelsen om att kommunledningskontoret fick i
uppdrag att utreda om omfördelning av arbetsuppgifter med Fairtrade.
20190326 fattades beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60:
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera kommunens arbete med och
nytta av Fairtrade City-certifieringen.
Detta får mig att fundera över på vilket sätt besluten fattats och vilka underlag som
legat till grund för besluten.
1. Vad hände med den utredningen som kommunstyrelsens arbetsutskott beställt
ifrån kommunledningsförvaltningen 20190326 och vilka direktiv har getts till
tjänstemännen därefter?

2. Vad kom utredningen fram till när det gäller framtida engagemang som Fairtrade
city?
3.

Har de styrande gjort en konsekvensanalys utifrån de globala målen och vad det
betyder för många miljömedvetna invånare i vår kommun?

4. Vilken förväntad och uträknad besparing blir det för kommunens kostavdelning
totalt av frångå inköp av Fairtrade produkter?

Lagan 20191103

Anne Karlsson

(s)

Det är inte utan att funderaringar på hur det beslutet förhåller sig till kommunens fokusområden "unga vuxna" och till
de Globala målen.
Jag vet att det beslutades i kommunstyrelsen 20190312 om att utreda om kommunen skall vara en Fairtrade city.

Svar på interpellation angående Fair Trade

1. Vad hände med den utredningen som kommunstyrelsens arbetsutskott
beställt ifrån kommunledningsförvaltningen 20190326 och vilka direktiv har
getts till tjänstemännen därefter? 2019-06-18 presenterades arbetet med
Fair Trade av kostchefen. Vid denna tid fanns ingen färdig utredning.
Samtidigt konstaterades att i budget för 2020 finns beslutet att inte
längre vara en Fair Trade kommun.

2. Vad kom utredningen fram till när det gäller framtida engagemang som
Fairtrade city? Det finns ingen färdig utredning
3. Har de styrande gjort en konsekvensanalys utifrån de globala målen och vad
det betyder för många miljömedvetna invånare i vår kommun? Kommunens
nya visions och målstyrningssystem är kopplat till de globala målen. Inom
ramen för "Forum för analys" kommer verksamhet att kopplas till de
globala målen och vi kommer då att få en indikator på om vi når uppsatta
mål. Den huvudsakliga analysen som gjordes i budgetberedningen är att
vidta ekonomiska åtgärder så att Ljungby Kommun når en budget i
balans och därmed över tid kan klara av våra kärnuppdrag.

4. Vilken förväntad och uträknad besparing blir det för kommunens
kostavdelning totalt av frångå inköp av Fairtrade produkter? Underlaget som
presenterades i budgetberedningen visar på en besparing på 160.000 kr

Moderaterna i Ljungby kommun
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Kommunstyrelsens ordf
Magnus Gunnarsson (m) om
dokumentstrukturen
Politiken och kommunens tjänstemän arbetar just nu med att ta fram en
verksamhetsplan för klimat och energi. Mycket viktigt för att vi ska kunna ha en hållbar
framtid i vår kommun. Till det ska det kopplas en handlingsplan så verksamhetsplanen
kommer till användning. Utöver detta har vi 42 verksamhetsplaneringar, 17
handlingsplaner och 33 politiska riktlinjer. (Policy) Det är mycket att hålla reda på och
viktigt att dom efterlevs.
Min fråga till Magnus Gunnarsson är:
Hur arbetar kommunledningen och alla nämnder med att alla dessa dokument efterlevs
och inte blir hyllvärmare?

Angelstad 2019-10-30

Caroline Holmqvist Henrysson

^9 )

Svar på interpellation om dokumentstrukturen

Hur arbetar kommunledningen och alla nämnder med att alla dessa dokument
efterlevs och inte blir hyllvärmare? Låt oss först konstatera, ja vi har många
styrdokument och omfattning och innehåll är svårt att överblicka för en enskild
betraktare. Samtidigt så är vi en stor organisation med väldigt skilda
ansvarsområden och arbetsuppgifter. Ansvaret för att följa upp och kontrollera
efterlevnad, aktualitet, med mera ligger på respektive nämnd och förvaltning.
Styrdokumenten ska fungera som stöd och vägledning för både politik och
tjänstepersoner och det är min uppfattning att många styrdokument också
fungerar på detta sätt. Inom respektive ansvarsområde är man i regel
uppdaterad på sina styrdokument. På den outtalade frågan om alla
styrdokument används och alltid är uppdaterade så är svaret sannolikt nej om
man vid en viss tidpunkt skulle scanna av hela kommunens verksamhet.
Samtidigt finns ett system för uppdatering och aktualisering. Viktigt att påpeka
är också att ett styrdokument per automatik inte är dåligt bara för att det har
några år på nacken. Slutligen, för att hålla våra stora styrdokument aktuella
finns ett uppdrag till tjänstemannaorganisationen att hitta system för
kontinuerlig uppdatering, detta arbete pågår men är ännu ej redovisat.
Detta var ett långt svar på en komplicerad och viktig fråga.

LJUNGBY KOMMUN
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation om kommunens integrationsarbete
Till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M)
I den budget som kommunfullmäktige fattat inför 2020 så skall det inte finnas någon befattning som
integrationssamordnare på kommunledningsförvaltningen. Kommunen arbetar efter Agenda 2030, dvs. de 17 globala
målen som alla mål tillsammans innehåller tre dimensioner. Arbetet innefattar för social- miljömässig och ekonomisk
hållbarhet.
SKLs har tillsammans med Kairos Future gjort en trendspaning inför 2030. Det är 13 trender som presenteras i en
kortare film på SKLs hemsida. Trenderna tros komma påverka kommuner, regioner, nationellt och globalt. En av
dessa trender som nämns är att arbeta med större kommunalt fokus på integration. Lyckas inte kommunen med
denna uppgift så kommer kostnaderna att öka.
Det är därför av största vikt att kommunens politiker kan förstå men också förhålla sig till de trender som kan komma
att påverka oss. Jag blir betänksam när beslutet i kommunfullmäktige blev att ta bort tjänsten
integrationssamordnare. Alltfler kommuner anställer just den professionen. Ljungby går mot strömmen. Naturligtvis
föranleder detta mig att ställa följande frågor:

1.

Hur kom de styrande fram till att ta bort just befattningen integrationssamordnare?

2.

Vad får beslutet för konsekvenser?

3.

Skall kommunen arbeta med integration och social hållbarhet utifrån Globala målen?

4.

Är integrationsarbete och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet prioriterade frågor i Ljungby
kommun?

Lagan 20191108

Anne Karlsson (S)

Svar på interpellation om kommunens integrationsarbete

1. Hur kom de styrande fram till att ta bort just befattningen integrationssamordnare? Att ta bort
tjänster är alltid svårt, men eftersom ekonomin i kommunen kräver att vi minskar våra kostnader
valde vi att ta bort totalt tre tjänster på utvecklingsavdelningen. Alternativet hade varit att ta bort
ännu fler tjänster inom barn och utbildningsförvaltningen eller inom socialförvaltningen.

2. Vad får beslutet för konsekvenser? Att ta bort tjänster innebär konsekvenser, en lyckad
integration handlar dock om så mycket mer än en tjänst.

3. Skall kommunen arbeta med integration och social hållbarhet utifrån Globala målen? De globala
målen är en del i vårt nya visions och målstyrningssystem.

4. Är integrationsarbete och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet prioriterade frågor i
en mängd andra frågor.

Moderaterna i Ljungby kommun
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Till Kommunfullmäktige Ljungby kommun

Interpellation till Ulla Hansson, ordförande i Kultur- och
Fritidsnämnden om Lokal 16
I den budget som fattades av kommunfullmäktige i juni månad fanns ett belopp på 370.000 till Lokal
16. Verksamheten har drivits under 3 års tid för en kostnad om 980.000 per år som varit bidrag ifrån
bl. a allmänna arvsfonden. En avsiktsförklaring skrevs av kommun inför uppstarten av Lokal 16, vars
ambition var att fortsätta efter de tre åren, såvida verksamheten fallit väl ut, vilket vi
socialdemokrater anser.
Socialdemokraterna reserverade oss mot alliansens budget till förmån för eget yrkande och lagd
budget. Med anledning av att vi tycker att Lokal 16 nått de mål med verksamheten som byggts upp
undrar vi:

1.

Vad har nämndens ordförande för uppfattning om Lokal 16 och dess verksamhet?

2.

Vad förväntar sig nämndens ordförande att Lokal 16 ska bedriva för verksamhet, med den
reducerade budgeten?

3.

Hur ser ordförande i nämnden på fokusområdet Unga vuxna med anledning av att bevilja 1/3
del av den ansökta summan?

4.

Hur mycket pengar tror du ett kulturhus i likhet med Lokal 16 hade kostat i kommunal regi?

5.

Hur skall nämndens ordförande följa upp ert beslut under 2020?

Ljungby 20191107

Matija Rafaj (S)

Interpellationssvar Lokal 16

1. Vad har nämndens ordförande för uppfattning om Lokal 16 och dess verksamhet?

Jag ser en mycket bra verksamhet och är imponerad av dessa kreativa ungdo
mar.
2. Vad förväntar sig nämndens ordförande att Lokal 16 ska bedriva för verksamhet
med den reducerade budgeten?

Föreningen har haft tre års finansiering från Allmänna Arvsfonden som också
har inneburit tre års uppstartshjälp och jag har fullt förtroende för att ungdo
marna ska kunna fortsätta verksamheten på egen hand. Under de här tre åren
har kultur- och fritidsnämnden också stöttat föreningen med föreningsbidrag.
3. Hur ser ordförande i nämnden på fokusområdet Unga Vuxna med anledning av att
bevilja 1/3 av den ansökta summan?

Unga vuxna är ett viktigt fokusområde som kräver att vi inom ramen för vår
ekonomiska verklighet är lyhörda för de behov och önskningar den här gruppen
har.
4. Hur mycket pengar tror du ett kulturhus i likhet med Lokal 16 hade kostat i kom
munal regi?

Det hade naturligtvis kostat stora belopp och förmodligen förlorat mycket av sitt
syfte. Idag har vi en förening som är skapad av ungdomar för ungdomar, utan
kommunala pekpinnar.
5. Hur ska nämndens ordförande följa upp ert beslut under 2020?

Jag räknar med att vi kommer att ha regelbunden kontakt under 2020 för att
utvärdera verksamheten.

Ulla Hansson
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

LJUNGBY
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Sammanträdesprotokoll
2019-12-03

Kommunstyrelsen

KS § 197

KS2019/0408

250

Revidering av priser för bostads-, handels- och
industrimark
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. godkänner prislistan för försäljning av bostads-, industri- och handelsmark i enlighet med bilaga 3.
2. Beslutar att prislistan gäller från och med den 1 januari 2020. Har
avtal undertecknats av endera parten innan den första januari 2020
så gäller tidigare fastställda priser.
3. Ändrar priserna för flerfamiljshus från kronor/bruksarea till
kronor/bruttoarea
4. Beslutar att när ett område är planlagt med flera bestämmelser så ska
kommunen ta betalt för de ändamål som intressenten i störst utsträckning
avser att använda marken till.
5. Beslutar att endast gatukostnad inkluderas i priset för industri- och
handelsmark. Kostnad för fastighetsbildning, el, bredband, Vatten och
avlopp samt eventuell terrassering tillkommer.
Sammanfattning av ärendet
I beslutet om budget för 2020 står det att priserna för bostads- och industritomter
ska höjas med 10 procent. Tekniska förvaltningen har därför tagit fram ett
förslag på revidering av priser vid försäljning av bostads-, industri, och
handelsmark. Med undantag för beloppet för parkeringsköp så föreslås en
höjning av samtliga belopp i tidigare prislista.
I en tjänsteskrivelse från den 16 september 2019 skriver tekniska förvaltningen
att man jämfört kommunens priser för mark med andra kommuner. Priserna för
industrimark varierar stort från kommun till kommun och inom kommunerna
finns dessutom ofta ett differentierat pris beroende på läge och terrassering.
Den 8 oktober 2019 beslutade tekniska nämnden om flera förslag till
kommunfullmäktige. Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att priserna för flerfamiljshus ändras till att gälla kronor/bruttoarea
istället för kronor/bruksarea. Kronor/bruttoarea är ett mer vedertaget nyckeltal
och ett nyckeltal som är enklare att räkna fram. Kommunfullmäktige föreslås
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

besluta att om ett område är planlagt med flera bestämmelser ska kommunen ta
betalt för det ändamål som intressenten i störst utsträckning avser att använda
marken för. Kommunfullmäktige föreslås även besluta att det i priset för
industri- och handelsmark endast ska inkluderas gatukostnad medan kostnader
för fastighetsbildning, el, bredband, vatten och avlopp samt eventuell
terrassering tillkommer.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-10-08 § 121
Förtydligande tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-11-20
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-10-09
Bilaga 3 Prislista bostads- och verksamhetsmark, 2019-11-22
Bilaga 4 Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-10
Bilaga 5 Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29
Bilaga 6 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27
Bilaga 7 Kommunfullmäktiges beslut 1998-10-22
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 121

KOMMUfj^YRELSEN

TK2019/0267

250

Revidering av priser för bostads-, handels- och
industrimark
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att:
a) godkänna prislistan för försäljning av bostads-, industri- och handelsmark i enlighet med bilaga 3.
b) priserna för flerfamiljshus ändras till att gälla kr/BTA (bruttoarea)
istället för kr/BRA (bmksarea).
c) om ett område är planlagt med flera bestämmelser ska kommunen ta
betalt för det ändamål som intressenten i störst utsträckning avser att
använda marken för.
d) prislistan börja gälla från och med 2020-01-01. Har avtal underteck
nats av endera parten innan 2020-01-01 gäller de gamla priserna.
e) i priset för industri- och handelsmark endast inkluderas gatukostnad,
medan kostnader för fastighetsbildning, el, bredband, VA och even
tuell terrassering tillkommer.
Inför vidare beslutsfattande av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige ges tekniska förvaltningen i uppdrag att
klargöra huruvida avstyckningskostnad mm ingår i priset.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2020 beslutade kommunfullmäktige att priserna för bostad- och
industritomter ska höjas med 10%. Tekniska förvaltningen har tagit fram en
samlad prislista för försäljning av bostads-, industri- och handelsmark. Alla pri
serna i listan har höjts förutom de för parkeringsköp. Prislistan föreslås ersätta
tidigare priser och revideringar.
Tekniska förvaltningen föreslår även att priserna för flerfamiljshus ändras till att
gälla kr/BTA (bruttoarea) istället för kr/BRA (bmksarea), då detta är ett mer
gängse nyckeltal och enklare att räkna fram.
Utöver prisjusteringama föreslås också fastställas att om ett område är planlagt
med flera bestämmelser ska kommunen ta betalt for det ändamål som intressen
ten i störst utsträckning avser att använda marken för.
För att få en bra övergång från gamla till nya priser föreslås den nya prislistan
att börja gälla från och med 2020-01-01. Har avtal undertecknats av endera par
ten innan 2020-01-01 gäller de gamla priserna.
Justerandes sign
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Tekniska förvaltningen önskar förtydliga och fastställa att det i priset för indu
stri- och handelsmark endast inkluderas gatukostnad, medan kostnader för fas
tighetsbildning, el, bredband, VA och eventuell terrassering tillkommer.
Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat att:
• Rosendals och Karlsro verksamhetsområden anses ha skyltläge vid
E4:an och 25:an, se bilaga 4.
• I priset för en villatomt inkluderas avstyckningskostnad, gatukostnad och
värdeintyg, medan anläggningsavgift för el, bredband, och VA
tillkommer, se bilaga 5. Alla priser ska också avrundas uppåt till jämt
100-tal kronor, se bilaga 5.
• Givet samma försäljningstakt och sett över tid kommer en höjning av
priserna för bostads-, industri- och handelsmark innebära en ökad intäkt
för kommunen. Jämfört med 2019 förväntas intäkterna för 2020 att öka
med 600 000 kr.
Tekniska förvaltningen har gjort en jämförelse med några andra kommuner som
ingår i samma nätverk för mark- och exploateringsingenjörer. Priserna för indu
strimark varierar stort från kommun till kommun och inom kommunerna finns
dessutom ofta ett differentierat pris beroende på läge och terrassering. För han
delsmark har priserna ej varit fastställda.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 23 september 2019 kommunfull
mäktige att:
a) godkänna prislistan för försäljning av bostads-, industri- och han
delsmark, se bilaga 3.
b) priserna för flerfamiljshus ändras till att gälla kr/BTA (bruttoarea)
istället för kr/BRA (bruksarea).
c) om ett område är planlagt med flera bestämmelser ska kommunen ta
betalt för det ändamål som intressenten i störst utsträckning avser att
använda marken för.
d) prislistan börja gälla från och med 2020-01-01. Har avtal underteck
nats av endera parten innan 2020-01-01 gäller de gamla priserna.
e) i priset för industri- och handelsmark endast inkluderas gatukostnad,
medan kostnader för fastighetsbildning, el, bredband, VA och even
tuell terrassering tillkommer.
Beslutsunderlag
1. KF 2019-06-17 §101 (utdrag)
2. KS 2019/0152 (utdrag)
3. Prislista bostads- och verksamhetsmark
4. KF 2010-12-10 §135 (utdrag)
5. KF 2016-08-29 § 120 (utdrag)
Justerandes sign
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6. KT 2017-11-27 § 133(utdrag)
7. KF 1998-10-22 §88 (utdrag)
8. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tekniskaförvaltningen
Jakob Ruter
Exploateringschef
Tel. 0372-78 93 11
Jakob. ruter@ljungby. se

Kommunfullmäktige

Klargörande från Tekniska förvaltningen avseende
fördelning av kostnader för fastighetsbildning vid
försäljning av industri- och handelstomter
Tillägg till tjänsteskrivelsen Revidering av priser för bostads-, industrioch handelsmark
Tekniska nämnden beslutade i TN 2019-10-08 § 121 att ge tekniska förvaltningen i
uppdrag att klargöra huruvida avstyckningskostnad mm ingår i priset inför vidare
behandling av ärende TK2019/026.250 i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, se
bilaga 1. Detta är tekniska förvaltningens klargörande.
Som framgick av tjänsteskrivelsen i ärende TK2019/0267.250 är det fastställt vilka
kostnader som ingår respektive tillkommer för en villatomt, men inte för en industri- eller
handelstomt. Det primära för tekniska förvaltningen är att det för tydlighetens skulle även
blir fastställt för industri- och handelstomter. Exakt vad som ska bli fastställt är sekundärt, då
de ekonomiska skillnaderna är relativt små.
I priset vid försäljning av industri- och handelstomter så ingår idag gatukostnad och
fastighetsbildning (dock ej vid fastighetsreglering t.ex. tillbyggnad) medan kostnader för el,
bredband, VA och eventuell terrassering tillkommer, enligt gamla rutiner.
Efter årsskiftet hade det varit önskvärt att endast gatukostnad ingår vid försäljning av
industri- och handelstomter, medan kostnader för fastighetsbildning el, bredband, VA och
eventuell terrassering tillkommer. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska i så fall
besluta enligt ursprunglig tjänsteskrivelse.
Anledningarna till en justering är flera:
•

•

vid en försäljning av en villatomt, så har kommunen avstyckat allt i en förrättning
oavsett hur en framtida köpare vill att tomten ska se ut, köparna är varken kunniga
eller intresserade av fastighetsbildningen.
vid försäljning av en industri- eller handelstomt sker fastighetsbildningen enligt
principen ”först till kvam får först mala”. Avstyckningen blir anpassad efter köparens
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•
•

önskemål och kan variera i kostnad beroende på hur de önskar ha det. Många köpare
av industri- eller handelstomter har tidigare erfarenheter av
fastighetsbildningsprocessen.
desto fler kostnadspunkter vi kan separera från köpeskillingen, desto bättre för
köparen i och med att lagfartskostnaden minskas.
vid försäljning av industri- eller handelstomter görs ofta fastighetsregleringar och
dessa står köparen för idag. Om köparen alltid står för fastighetsbildningen oavsett
om det är en avstyckning eller fastighetsreglering blir det något enklare för
kommunen att förklara för köparen.

Beslutsunderlag
1. TN 2019-10-08 § 121

Förvaltningschef Tekniska förvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSR

LJUNGBY
KOMMUN

TK2019/XXXX.XXX
Tekniska förvaltningen
Jakob Ruter
Exploateringschef
Tel 0372-78 93 11
Jakob. ruter@lj ungby. se

2EIB

MNRNtnapMM» ■.»*.,, JT"wpg
loWctt&Q

Kommunfullmäktige

Revidering av priser för bostads-, industri- och
handelsmark
Förvaltningens förslag till beslut
a) godkänna prislistan för försäljning av bostads-, industri- och handelsmark, se
bilaga 3.
b) priserna för flerfamiljshus ändras till att gälla kr/BTA (bruttoarea) istället för
kr/BRA (bruksarea).
c) om ett område är planlagt med flera bestämmelser ska kommunen ta betalt för
det ändamål som intressenten i störst utsträckning avser att använda marken för.
d) prislistan börja gälla från och med 2020-01 -01. Har avtal undertecknats av
endera parten innan 2020-01-01 gäller de gamla priserna.
e) i priset för industri- och handelsmark endast inkluderas gatukostnad, medan
kostnader för fastighetsbildning, el, bredband, VA och eventuell terrassering
tillkommer.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2020 beslutade kommunfullmäktige, se bilaga 1-2, att priserna för
bostad- och industritomter ska höjas med 10%. Tekniska förvaltningen har tagit fram en
samlad prislista för försäljning av bostads-, industri- och handelsmark, se bilaga 3. Alla
priserna i listan har höjts förutom de för parkeringsköp. Prislistan föreslås ersätta
tidigare priser och revideringar, se bilaga 4-7.
Tekniska förvaltningen önskar även att priserna för flerfamiljshus ändras till att gälla
kr/BTA (bruttoarea) istället för kr/BRA (bruksarea), då detta är ett mer gängse nyckeltal
och enklare att räkna fram.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

PLLSGIRO

34! 83 Ljungby

Otofsgatan 9

0372-78 90 00 vx

212000-0670

302 50-5

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

kommunstyrelsen@jungby.se

0372-78 91 44

www.ljungby.se

156-0879

2018-11-22

Utöver prisjusteringarna föreslås också fastställas att om ett område är planlagt med
flera bestämmelser ska kommunen ta betalt för det ändamål som intressenten i störst
utsträckning avser att använda marken för.
För att få en bra övergång från gamla till nya priser föreslås den nya prislistan att börja
gälla från och med 2020-01-01. Har avtal undertecknats av endera parten innan 202001-01 gäller de gamla priserna.
Tekniska förvaltningen önskar förtydliga och fastställa att det i priset för industri- och
handelsmark endast inkluderas gatukostnad, medan kostnader för fastighetsbildning, el,
bredband, VA och eventuell terrassering tillkommer.
Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat att:
Rosendals och Karlsro verksamhetsområden anses ha skyltläge vid E4:an och 25:an, se
bilaga 4.
I priset för en villatomt inkluderas avstyckningskostnad, gatukostnad och värdeintyg,
medan anläggningsavgift för el, bredband, och VA tillkommer, se bilaga 5.
Alla priser ska avrundas uppåt till jämt 100-tal kronor, se bilaga 5.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Givet samma försäljningstakt och sett över tid kommer en höjning av priserna för bostads-,
industri- och handelsmark innebära en ökad intäkt för kommunen. Jämfört med 2019
förväntas intäkterna för 2020 att öka med 600 000 kr.
Förvaltningens beredning
Tekniska förvaltningen har gjort en liten jämförelse med några andra kommuner som
ingår i samma nätverk för mark- och exploateringsingenjörer. Priserna för industrimark
varierar stort från kommun till kommun och inom kommunerna finns dessutom ofta ett
differentierat pris beroende på läge och terrassering. För handelsmark har priserna ej
varit fastställda.
1. Värnamo
100 kr/m2 för en normaltomt, ej exponeringsläge. (centralorten)
170 kr/m2 om exponeringsläge utmed väg 27 och väg 151. (centralorten)
125 kr/m2 om ej exponeringsläge utmed väg 27 och väg 151. (centralorten)
140 kr/m2 om ej utmed väg 27 eller E4:an. (Bredasten)
190 kr/m2 om exponeringsläge väg 27. (Bredasten)
220 kr/m2 om exponeringsläge E4:an. (Bredasten)

2018-11-22

45kr/m2 for en normaltomt, ej exponeringsläge. (övriga orter)
65 kr/m2 om exponeringsläge utmed väg 27. (övriga orter
2. Tranås
50kr/m2 grovterrasserad industrimark.
25kr/m2 ej terrasserad.

3. Eksjö
100-160kr/m2 for mark i bra exponeringsläge och bra markförhållande. Köparen
står för terrassering och fastighetsbildning.
30kr/m2 för mark i mer undanskymda höm. Köparen står för terrassering och
fastighetsbildning.
4. Vimmerby
Olika priser för olika områden. För det som finns kvar är priset 175 kr/m2, men sänks
till 130-135 kr/m2 under en subventioneringsperiod. Marken är terrasserad.
5. Vaggeryd
100-315kr/m2. Sitigamo 265-315kr/m2, där ingår fjärrvärme. Schablonavgift på
20000kr för detaljplan tillkommer.

Beslutsunderlag
1. KF 2019-06-17 §101 (utdrag)
2. KS 2019/0152 (utdrag)
3. Prislista bostads- och verksamhetsmark
4. KF 2010-12-10 §135 (utdrag)
5. KF 2016-08-29 § 120 (utdrag)
6. KF 2017-11-27 § 133(utdrag)
7. KF 1998-10-22 §88 (utdrag)

Förvaltningschef Tekniska förvaltningen

Jakob Ruter
Exploateringschef

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Prislista bostads-, industri- och handelsmark
Priser 2020-01-01

Ank

2019 -II- 22

kom^nnlednmOsgförvaltningeim

Nuvarande priser

Ljungby
38;5kr/m2, tillägg för grovplanering om 49,5kr/m2 och

35kr/m2, tillägg för grovplanering om 45kr/m2 och 20kr/m2

22kr/m2 för skyltläge vid E4:an eller 25:an

för skyltläge vid E4:an eller 25:an

104,5kr/m2, tillägg för grovplanering om 49,5kr/m2 och

95kr/m2, tillägg för grovplanering om 45kr/m2 och 20kr/m2

22kr/m2 för skyltläge vid E4:an eller 25:an

för skyltläge vid E4:an eller 25:an

Ej planlagd mark för industri

38,5kr/m2

35kr/m2

Villatomt

174900kr/tomt + 22kr/m2

159000kr/tomt + 20kr/m2

Sammanbyggda hus där

88000kr/bostadshus + 22kr/m2

80000kr/bostadshus + 20kr/m

Marklägenheter

88000kr/lägenhet

80000kr/lägenhet

Sammanbyggda flerfamiljshus där

440kr/m2 BTA ovan mark

400kr/m2 BTA ovan mark

550kr/m2 BTA ovan mark

500kr/m2 BTA ovan mark

Industrimark

Handelsmark

bostadshusen ligger mindre än nio
meter från varandra och ej har två
fulla våningar

våningsantalet är två (bostad)

Sammanbyggda flerfamiljshus där
våningsantalet är två (lokal)

Sammanbyggda flerfamiljshus där

385kr/m2 BTA ovan mark

350kr/m2 BTA ovan mark

495kr/m2 BTA ovan mark

450kr/m2 BTA ovan mark

25000kr/plats

25000kr/plats

19000kr/plats

19000kr/plats

Industrimark

22kr/m2, tillägg för grovplanering om 49,5kr/m

20kr/m2, tillägg för grovplanering om 45kr/m

Handelsmark

22kr/m2, tillägg för grovplanering om 49,5kr/m

20kr/m2, tillägg för grovplanering om 45kr/m

Villatomt

41800kr/tomt + 22kr/m2

38000kr/tomt + 20kr/m2

Sammanbyggda hus där

33000kr/bostadshus + 22kr/m2

30000kr/bostadshus + 20kr/m2

Marklägenheter

39600kr/lägenhet

36000kr/lägenhet

Sammanbyggda flerfamiljshus där
våningsantalet är två (bostad)

291,5kr/m2 BTA ovan mark

265kr/m2 BTA ovan mark

våningsantalet är tre eller fler
(bostad)
Sammanbyggda flerfamiljshus där
våningsantalet är tre eller fler
(lokal)
Parkeringsplats i markplan i
Ljungby centrumzon
Parkeringsplats i markplan i
Ljungby yttre centrumzon

Lagan

bostadshusen ligger mindre än nio
meter från varandra och ej har två
fulla våningar

Sammanbyggda flerfamiljshus där 418kr/m2 BTA ovan mark

380kr/m2 BTA ovan mark

våningsantalet är två (lokal)
Sammanbyggda flerfamiljshus där

269,5kr/m2 BTA ovan mark

245kr/m2 BTA ovan mark

385kr/m2 BTA ovan mark

350kr/m2 BTA ovan mark

12000kr/plats

12000kr/plats

våningsantalet är tre eller fler
(bostad)
Sammanbyggda flerfamiljshus där
våningsantalet är tre eller fler
(lokal)
Parkeringsplats i markplan

Inom övriga planlagda områden
Industrimark

llkr/m2, tillägg för grovplanering om 49,5kr/m

10kr/m2, tillägg för grovplanering om 45kr/m

Handelsmark

llkr/m2, tillägg för grovplanering om 49,5kr/m

10kr/m2, tillägg för grovplanering om 45kr/m

Villatomt

16500kr/tomt + 22kr/m2

15000kr/tomt + 20kr/m2

Sammanbyggda hus där

16500kr/bostadshus + 22kr/m2

15000kr/bostadshus + 20kr/m2

Marklägenheter

31350kr/lägenhet

28500kr/lägenhet

Sammanbyggda flerfamiljshus där

291,5kr/m2 BTA ovan mark

265kr/m2 BTA ovan mark

bostadshusen ligger mindre än nio
meter från varandra och ej har två
fulla våningar

våningsantalet är två (bostad)

Sammanbyggda flerfamiljshus där 418kr/m2 BTA ovan mark
våningsantalet är två (lokal)

380kr/m2 BTA ovan mark

Sammanbyggda flerfamiljshus där
våningsantalet är tre eller fler

269,5kr/m2 BTA ovan mark

245kr/m2 BTA ovan mark

385kr/m2 BTA ovan mark

350kr/m2 BTA ovan mark

12000kr/plats

12000kr/plats

(bostad)
Sammanbyggda flerfamiljshus där
våningsantalet är tre eller fler
(lokal)
Parkeringsplats i markplan

Inom ej planlagda områden, utanför Ljungby
Villatomt

llkr/m2

10kr/m2

Sammanbyggda hus där

llkr/m2

10kr/m2

Marklägenheter

llkr/m2

10kr/m2

Sammanbyggda flerfamiljshus där

llkr/m2

10kr/m2

llkr/m2

10kr/m2

bostadshusen ligger mindre än nio
meter från varandra och ej har två
fulla våningar

våningsantalet är två (bostad)

Sammanbyggda flerfamiljshus där
våningsantalet är två (lokal)

Sammanbyggda flerfamiljshus där

llkr/m2

10kr/m2

llkr/m2

10kr/m2

12000kr/plats

12000kr/plats

våningsantalet är tre eller fler
(bostad)
Sammanbyggda flerfamiljshus där
våningsantalet är tre eller fler
(lokal)
Parkeringsplats i markplan
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Antagande av Plan för krisberedskap
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Plan för
Ljungby kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag ska varje kommun för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
man hanterar extraordinära händelser. Sveriges kommuner och landsting och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har dessutom tecknat en
överenskommelse rörande kommunernas beredskap. Denna överenskommelse
innebär bland annat att kommunerna ska ta fram styrdokument för arbetet med
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap och ska antas av kommunfullmäktige
senast den 31 december 2019. Med detta som bakgrund har
kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag till plan för Ljungby kommuns
arbete med krisberedskap. Planen ger struktur för kommunens hantering av
extraordinära händelser likväl som den utgör ett styrdokument för kommunens
arbete med krisberedskap.
Det övergripande målet för arbetet med krisberedskap är att Ljungby kommun
ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Kommunens
verksamhet ska även bedrivas på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall kan
förebyggas. För att nå dessa mål så lyfts ett antal områden fram i planen som
kommunen behöver arbeta med. Det handlar bland annat om att öka förmågan
att bedriva ledning och samordning vid kris och om förmågan att vid
krissituationer kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 november 2019 att förslag till
plan för Ljungby kommuns arbete med krisberedskap antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 156
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-16
Förslag till plan för Ljungby kommuns arbete med krisberedskap 2019 - 2022
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kansliavdelningen
Carina Karlund
0372-789211
carina. karlund@ljungby. se

Plan för Ljungby kommuns arbete med krisberedskap 2019-

2022
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Plan för Ljungby kommuns arbete
med krisberedskap 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag om kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH, 2006:554) ska kommunen för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
I den överenskommelse som har tecknats mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL,
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kring kommunernas
krisberedskap för åren 2019-2022 finns också krav på att kommunen ska ta fram ett
styrdokument för arbetet med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens
övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och
ska antas av kommunfullmäktige senast den 31 december 2019. Med detta som bakgrund har
Plan för Ljungby kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022 tagits fram. Planen är
utformad efter de krav som ställs av MSB.
Det övergripande målet för arbetet med krisberedskap är att Ljungby kommun ska vara en
trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Vi ska bedriva en verksamhet som
förebygger ohälsa och olycksfall och en verksamhet som kan pågå med ett minimum av
skador och driftstörningar. Detta står i kommunens Policy för trygghet och säkerhet. För att
nå detta mål lyfts ett antal områden fram i planen som kommunen behöver arbeta med under
mandatperioden. Dessa områden har identifierats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
Det handlar bland annat om att öka förmågan att bedriva ledning och samordning vid kris,
upprätthålla samhällsviktig verksamhet och minska risken för störningar men också om
kontinuitetsplanering och samverkan inom det geografiska området och kunskapsspridning
såväl internt som externt.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
I Ljungby kommun finns Policy för trygghet och säkerhet som anger målen för
kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot
kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller
samhällsfunktion. Denna plan bygger på policyn men är specifikt inriktad på det arbete
som ska genomföras inom området krisberedskap under mandatperioden.
Planen kommer kompletteras med ”Handlingsplan för åtgärder vid extraordinär händelse”
som konkret beskriver hur kommunen arbetar vid en kris.
Eftersom kommunen inte har någon egen plan för det arbete kommunen är ålagda att
utföra inom området civilt försvar har planen kompletterats med ett avsnitt om detta.
Vilka sårbarheter och brister en kommun har inom området krisberedskap och civilt försvar
kan vara säkerhetskänsliga och därför ligger innehållet i planen på en övergripande nivå.
Finansiering
Ljungby kommun far en ersättning från staten för de specifika uppgifter som regleras i LEH
och överenskommelsen mellan SKL och MSB. Ersättningen ska utgöra ett komplement till
kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.
Förvaltningens beredning
Plan för Ljungby kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022 har utformats efter de krav
som ställs i överenskommelsen mellan SKL och MSB samt efter MSB:s vägledning för
kommunens arbete med styrdokument.
Planen har varit på remiss till förvaltningschefer och arbetsgruppen Trygghet och säkerhet.

Carina Karlund
Säkerhetssamordnare

Beslutsunderlag
Policy för trygghet och säkerhet, KS2016/0245.016
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, 16 oktober 2018
Vägledning för kommunens arbete med styrdokument, mars 2019
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Syfte, bakgrund och disposition
En oönskad händelse inträffar alltid inom en kommuns geografiska område. Kommunen är därför
en viktig aktör i såväl det förebyggande arbetet mot oönskade händelser som förberedelser inför
och hanterande av uppkomna kriser.
Denna plan beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar för arbetet
med krisberedskap åren 2019-2022 och är ett komplement till kommunens Policy för trygghet och
säkerhet.
Innehållet syftar till att uppfylla de krav som ställs på kommunen enligt Lag om kommuners och
landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH,
2006:554) vars syfte är att minska sårbarheten i kommunens verksamhet och säkerställa att det
finns en god förmåga att hantera krissituationer.
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 som tecknats mellan Sveriges
kommun och landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
För att tydliggöra vad kommunens skyldighet är finns under varje rubrik ett utdrag ur lagen (LEH
2006:554) och/eller ur överenskommelsen.
Ljungby kommun har inte något separat styrdokument för området Civilt försvar och därför finns
ett avslutande stycke som behandlar detta område.
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Övergripande mål och inriktning
LEH 2006:544 §1
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiodfastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.
Uppgifter i överenskommelsen:
Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktningför arbetet med
krisberedskap under mandatperioden.
Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot
oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom,
miljö eller samhällsfunktion. Arbetet är brett och sträcker sig längs hela skalan från frekventa
händelser som påverkar ett fatal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av
samhället.
I stället för att ha flera olika styrdokument har kommunfullmäktige i Ljungby antagit en policy för
hela området trygghet och säkerhet som även omfattar krisberedskap och civilt försvar - Policy för
trygghet och säkerhet. Av policyn framgår kommunens syfte och mål med arbetet inom området.
Syftet med kommunens arbete med trygghet och säkerhet är:
• fårre oönskade händelser
• mindre konsekvenser av sådana händelser
• ökad förmåga att hantera oönskade händelser
Målet är att Ljungby kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Vi
ska bedriva en verksamhet som förebygger ohälsa och olycksfall och en verksamhet som kan pågå
med ett minimum av skador och driftstörningar.
En förutsättning för att nå detta mål är att känna till vilka förmågor och sårbarheter verksamheten
har och utifrån det ta fram lämpliga åtgärder för att stärka förmågan.
I samband med arbetet med 2019 års risk- och sårbarhetsanalys har ett antal områden identifierats
som kommunen behöver arbeta med för att öka förmågan att bedriva ledning och samordning vid
kris, upprätthålla samhällsviktig verksamhet och minska risken för störningar. Det handlar bland
annat om kontinuitetsplanering och samverkan inom det geografiska området men också om
kunskapsspridning såväl internt som externt.

Styrning av arbetet med krisberedskap i kommunen
Arbetet med trygghet och säkerhet sker enligt principen för svensk krishantering:
■ Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala
förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
■

Likhetsprincipen innebär att en verksamhetsorganisation och lokalisering så långt som
möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.

■

Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.
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Roller och ansvar i Ljungby kommun
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kommunens krisberedskap och fastställer kommunens
mål och riktlinjer för krisberedskap genom att anta Policyför trygghet och säkerhet samt detta
styrdokument. Kommunfullmäktige beslutar också om reglemente för krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsen har ansvar för samordning av krisberedskapsarbetet samt arbetet med civilt
försvar. Kommunstyrelsen antar kommunens risk- och sårbarhetsanalys och fastställer
kommundirektörens roll i arbetet med krisberedskap i Uppdragsbeskrivningför kommundirektör.
Kommundirektören beslutar om Handlingsplan för hantering av extraordinär händelse samt
fastställer kommunens övnings- och utbildningsplan.
Ljungby kommun har en krisledningsnämnd som vid behov kan sammankallas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens
uppgifter finns reglerade i reglemente för krisledningsnämnden.
Varje nämnd och kommunalt bolag ansvarar för, och driver, det egna risk- och
krishanteringsarbetet och för att de styrdokument som krävs för arbetet finns. Vid en händelse
finns krisledningar på respektive förvaltning/bolag som hanterar händelsen, men om händelsen
berör mer än en förvaltning och/eller kräver samordning träder centrala krisledningen in. Den
centrala krisledningen leds av kommundirektören och består dessutom av samtliga
förvaltningschefer, kommunikatör och säkerhetssamordnare.
Organisatoriskt ligger säkerhets- och beredskapsarbetet under kommunstyrelsens ansvar på
kommunledningsförvaltningen och samordnas genom säkerhetssamordnaren. För att få en god
förankring i arbetet finns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som leds av
säkerhetssamordnaren. Gruppen består av representanter från förvaltningarna samt räddningschef
och folkhälsosamordnare. Gruppens uppdrag utgår från beslutade styrdokument och uppdrag från
kommunchefens ledningsgrupp.
Åtgärder inom området mål, inriktning och styrning:
•
•

Att öka kunskapen om kommunens ansvar inför, under och efter en extraordinär händelse
såväl internt inom den kommunala organisationen som externt bland medborgarna.
Att öka medborgarnas kunskap om hur de kan förbereda sig för att hantera en extraordinär
händelse.
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Process för risk och sårbarhetsanalys
LEH 2006:544 §1
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Uppgifter i överenskommelsen:
Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som avser det
geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och
kommunalförbund.
Kommunen ska använda underlaget från RSA i planering och genomförande av åtgärder för att
ökaförmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärkaförmågan att
hantera extraordinära händelser.
Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, utifrån både
verksamhetsansvaret och det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet
med RSA.
För att vara och uppfattas som en trygg och säker kommun ska kommunen i första hand förebygga
risker. Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys följer Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5).
I arbetet ingår bland annat att identifiera verksamheter som upprätthåller viktiga
samhällsfunktioner, så kallad samhällsviktig verksamhet. Dessutom ska händelser som kan hota
upprätthållandet av funktionerna och kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamheter identifieras.
För att få ett så bra underlag som möjligt är det viktigt att arbetet sker nära verksamheten eftersom
det är där kunskapen om såväl sårbarheter och lämpliga åtgärder finns. Processen bör vara
ständigt pågående där nya risker identifieras och bedöms och där åtgärder genomförs och följs
upp. Viktigt att tänka på är att risk- och sårbarhetsanalysen är en ögonblicksbild och att
förändringar i vår omvärld och våra verksamheter kan påverka såväl sannolikhet som konsekvens
för en viss risk.
Nedan finns en beskrivning av kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Tanken är att
processen ska integreras med den ordinarie verksamhetsutvecklingen.
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En närmare beskrivning av processen finns i Risk- och sårbarhetscmcilys för Ljungby kommun
2019 (Dnr KS2019/0340.167).

T--------------------------------- 1

r

4.
Kontinuitetsplanering
L___________________

^

3. Analys och åtgärder

J

<-------

k___________________

A

Åtgärder inom området risk- och sårbarhetsanalys:
•

Att utveckla kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser så att det blir en
integrerad del i verksamheten.
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Geografiskt områdesansvar
LEH 2006:544 §7
Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka
för att:
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas,
3. informationen till allmänheten under sådanaförhållanden samordnas.
Uppgifter i överenskommelsen:
Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning avförberedelser inför extraordinära
händelser.
Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värdför en inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verkaför samordning av olika aktörers
åtgärder.
Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär
händelse.
Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse
samordnas.
Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med närliggande
kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En förutsättningför att
samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.
Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via
anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.
För att nå framgång i detta arbete krävs en kontinuerlig samverkan internt inom kommunen och
med andra aktörer, såväl inom offentlig verksamhet som privat näringsliv. Kommunen driver och
ingår i en rad nätverk med syfte att stärka förmåga att samverka.
I Kronobergs län organiseras samverkan (fore, under och efter en kris) mellan krishanterings
systemets aktörer i nätverket Krissamverkan Kronoberg. Regionala rådet för krisberedskap och
skydd mot olyckor, som leds av landshövdingen, bestämmer arbetets långsiktigt strategiska
inriktning. Nätverket består av representanter från länsstyrelsen, kommuner och deras räddnings
tjänster, Polismyndigheten, Region Kronoberg, Försvarsmakten och SOS Alarm. Även andra
aktörer än de offentliga, exempelvis näringslivet, deltar i samverkan.
Krissamverkan Kronoberg består av en styrgrupp och olika arbetsgrupper sammansatta av
representanter från de deltagande aktörerna. Under året genomförs ett antal breda nätverksmöten,
för erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling. Inom Krissamverkan Kronoberg finns
gemensamma rutiner för bl.a. samverkan och information som bygger på ”Gemensamma grunder
för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” (MSB777).
På lokal nivå finns en etablerad samverkan med såväl offentliga som privata aktörer och vi har
god erfarenhet av att stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion samt ta fram samlad
lägesbild och informera allmänheten vid extraordinär händelse.
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Åtgärder inom området geografiskt områdesansvar:
•
•
•

Att utveckla samverkan med de kommunala bolagen.
Att utveckla samverkan med privata aktörer med samhällsviktig verksamhet inom
Ljungby kommun.
Att utveckla samverkan med frivilligorganisationer inom Ljungby kommun.
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Krisberedskapsplanering
LEH 2006:544, 2 kap §1
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiodfastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.
Uppgifter i överenskommelsen:
Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser som beskriver hur
kommunen ska organisera sig och bedriva samverkan och ledning.
Alla risker går inte att förebygga och därför är en god förmåga viktigt hos såväl enskilda som
verksamheter. Förmågan ska vara hög både när det gäller att hantera och återhämta sig från olika
allvarliga samhällsstömingar och extraordinära händelser.
Det är den nämnd och förvaltningsledning som är ansvarig i vardagen som är ansvarig under en
kris. Organisationen för att hantera en händelse ska så långt som möjligt likna den ordinarie
strukturen.
Ljungby kommuns krisledningsorganisation beskrivs i Handlingsplan för hantering av
extraordinär händelse och bygger på ordinarie ledningsstruktur med skillnaden att den ordinarie
ledningsstrukturer kan förstärkas med en central stab som kan stödja ledningen med att till
exempel skapa samlad lägesbild, initiera och följa upp övriga kommunala nämnder, bolag och
förbunds arbete och samordna insatser och åtgärder, samt initiera samverkan med andra aktörer.
Vid extraordinära händelser kan kommunens krisledningsnämnd träda i kraft och överta hela eller
delar av övriga nämnders ansvarsområden. Nämndens förutsättningar och arbete regleras i
krisledningsnämndens reglemente.
För att säkerställa att kommunens ledningsorganisation alltid kan nås - dygnet runt, året om - har
kommunen en tjänsteman i beredskap (TIB). Funktionen tillhandahålls av räddningstjänsten och
innehas av räddningschef i beredskap (RCB).
Åtgärder inom området krisberedskapsplanering:
•
•
•
•

Att utifrån resultatet i risk- och sårbarhetsanalysen ta fram en åtgärdsplan som följs upp
under mandatperioden.
Att ta fram en utbildnings- och övningsplan som fastställs av kommundirektören.
Att, vid behov, ta fram ytterligare styrdokument för att säkerställa att kommunen har en
god beredskap för att hantera en extraordinär händelse.
Att se över kommunens planering för att hantera krisstöd.
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Höjd beredskap
LEH 2006:544, 3 kap. 1§
Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd
beredskap (beredskapsförberedelser).
Uppgifter i överenskommelsen:
Al/a kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom
totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning för åren 2016-2020 ska planeringen för
totalförsvaret (samlingsnamn för civilt försvar och militärt försvar) återupptas. Planeringsarbetet
ska utgå från förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid också ger en grundläggande
förmåga att hantera krigssituationer. Bakgrunden till totalförsvarsupprustningen är en märkbart
försämrad säkerhetssituation i omvärlden, som Sveriges regering nu vill rusta för att kunna
bemöta. Försvarsmakten har fatt i uppdrag att hantera den militära upprustningen (militärt
försvar), och övriga samhällsaktörer (exempelvis kommuner, landsting, länsstyrelse, polisen,
civilförbund och sektorsansvariga myndigheter) har fått i uppdrag att hantera den civila
upprustningen (civilt försvar).
Målet för det civila försvaret är att:
• Värna civilbefolkningen
• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
Nuvarande överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap när det gäller Civilt försvar och höjd beredskap gäller för åren
2018-2020. En ny överenskommelse kommer att tecknas för återstående tid i mandatperioden för
att man från och med 2023 ska kunna ha en överenskommelse för såväl fredstida kriser som höjd
beredskap.
Fokus i nuvarande överenskommelse ligger på kompetenshöjning, stärkt säkerhetsskydd och
krigsorganisation. Målsättningen för Ljungby kommun är att uppfylla de krav som ställs på
kommunen i överenskommelsen.
Åtgärder inom området höjd beredskap:
•
•
•

Öka kunskapen om kommunens ansvar vid höjd beredskap.
Stärka kommunens säkerhetsskydd
Inleda ett arbete med krigsorganisation och krigsplacering
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Kommunstyrelsen

KS § 199

KS2019/0423

016

Revidering av Policy för trygghet och säkerhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för
trygghet och säkerhet.
Sammanfattning av ärendet
Under 2016 antog kommunfullmäktige en ny policy inom området för trygghet
och säkerhet. Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunens
samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser,
olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller
samhällsfunktion. Senast den 31 december 2019 ska policyn revideras och
arbetsgruppen för trygghet och säkerhet har därför kollat på vilka förändringar
policyn kan behöva genomgå. Utifrån detta arbete så har
kommuniedningsförvaltningen tagit fram ett förslag till revidering av befintlig
policy.
I det förslag som kommunledningsförvaltningen tagit fram så har policyn
kompletterats med uppgifter om kommunens ansvar enligt lag om totalförsvar
och höjd beredskap. I det nya förslaget så tas området planering och byggande
bort från policyn. I det nya förslaget så inkluderas
informationssäkerhetssamordnaren i arbetsgruppen för trygghet och säkerhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 november 2019 att förslag till
Policy för trygghet och säkerhet antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 157
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-16
Befintlig policy med ändringsförslag
Reviderat förslag till policy för trygghet och säkerhet
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Revidering av Policy för trygghet och säkerhet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderad Policy för trygghet
och säkerhet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog under 2016 en ny och gemensam policy för området trygghet och
säkerhet. Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med
skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar
människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion.
Enligt beslutet ska Policyn senast den 31 december 2019 revideras. Kommunens arbetsgrupp
för Trygghet och säkerhet har gått igenom policyn och föreslår några smärre revideringar.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Den reviderade policyn har kompletterats med uppgift om kommunens ansvar enligt Lag om
totalförsvar och höjd beredskap. Området ”Planering och byggande” har tagits bort eftersom
förekommande frågor hanteras inom något av övriga områden exempelvis ”Skydd mot
olyckor” eller ”Brottsförebyggande arbete”. Utöver detta har Arbetsgruppen Trygghet och
säkerhet har kompletterats med kommunens informationssäkerhetssamordnare.

Beslutsunderlag
Policy för trygghet och säkerhet, KS2016/0245.01
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Inledning
Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot
oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor,
egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet är brett och sträcker sig längs hela skalan från
frekventa händelser som påverkar ett fatal människor till ovanliga händelser som drabbar hela
eller delar av samhället.
Kommunens ansvar inom området Trygghet och säkerhet regleras bland annat i Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Lag (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap och omfattar både den egna verksamheten och det
geografiska området samt förebyggande och akuta åtgärder.

Syfte
Det övergripande syftet med kommunens arbete med Trygghet och säkerhet är:
• färre oönskade händelser
• mindre konsekvenser av sådana händelser
• ökad förmåga att hantera oönskade händelser

Omfattning
Arbetet med Trygghet och säkerhet i Ljungby kommun består av följande områden:
• Skydd mot olyckor
• Krisberedskap
• Internt skydd
• Civilt försvar
• Brottsförebyggande
•—Planering och byggande
• Säkerhetsskydd
• Informationssäkerhet
• Folkhälsa
Arbete är fördelat mellan olika förvaltningar och funktioner och när samordning krävs sker
detta genom arbetsgruppen Trygghet och säkerhet som består av representanter från alla
förvaltningarna, räddningschef informationssäkerhetssamordnare och
folkhälsosamordnare och leds av kommunens säkerhetssamordnare.
Inom respektive område upprättas i den mån det behövs ytterligare styrdokument som
verksamhetsplan, handlingsplan och rutin.

Mål
Ljungby kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Vi ska
bedriva en verksamhet som förebygger ohälsa och olycksfall och en verksamhet som kan
pågå med ett minimum av skador och driftstörningar.
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Inledning
Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot
oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor,
egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet är brett och sträcker sig längs hela skalan från
ffekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela
eller delar av samhället.
Kommunens ansvar inom området Trygghet och säkerhet regleras bland annat i Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Lag (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap och omfattar både den egna verksamheten och det
geografiska området samt förebyggande och akuta åtgärder.

Syfte
Det övergripande syftet med kommunens arbete med Trygghet och säkerhet är:
• färre oönskade händelser
• mindre konsekvenser av sådana händelser
• ökad förmåga att hantera oönskade händelser

Omfattning
Arbetet med Trygghet och säkerhet i Ljungby kommun består av följande områden:
• Skydd mot olyckor
• Krisberedskap
• Internt skydd
• Civilt försvar
• Brottsförebyggande
• Säkerhetsskydd
• Informationssäkerhet
• Folkhälsa
Arbete är fördelat mellan olika förvaltningar och funktioner och när samordning krävs sker
detta genom arbetsgruppen Trygghet och säkerhet som består av representanter från alla
förvaltningarna, räddningschef, informationssäkerhetssamordnare och folkhälsosamordnare
och leds av kommunens säkerhetssamordnare.
Inom respektive område upprättas i den mån det behövs ytterligare styrdokument som
verksamhetsplan, handlingsplan och rutin.

Mål
Ljungby kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Vi ska
bedriva en verksamhet som förebygger ohälsa och olycksfall och en verksamhet som kan
pågå med ett minimum av skador och driftstörningar.
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Kommunstyrelsen

KS § 201

KS2019/0434

045

Ram för nyupplåning 2020 och omsättning av lån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att:
1. kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt
att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt
200 000 000 kr.
2. kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt
att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2020.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2020 är det beslutat om en investeringsnivå på 195 miljoner
kronor. Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2019. De överförda
investeringarna från 2019 beräknas till 179 miljoner kronor.
I en tjänsteskrivelse från den 12 november 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att resultatet med tillägg för avskrivningar
uppgår till 133 miljoner kronor. Enligt kommunledningsförvaltningen innebär
detta att det finns ett behov av nyupplåning på 200 miljoner kronor för 2020.
Kommunledningsförvaltningen skriver även att kommunfullmäktige behöver
besluta om kommunstyrelsens rätt till omsättning av befintliga lån.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 november 2019 att
kommunstyrelsen under år 2020 far rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder under år 2020, med totalt 200 000 000 kr. Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen under år 2020 far rätt att
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 158
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-12
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Ks2019/0434.045
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magn us. g.johansson@ljungby. se

Kommunfullmäktige

Ram för nyupplåning 2020 samt omsättning av lån
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under
2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2020, med totalt
200 000 000 kr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under
2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under 2020.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2020 är det beslutat om en investeringsnivå på 195 mkr. Därutöver
tillkommer överförda investeringar från 2019, vilket beräknas ligga på 179 mkr.
Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 133 mkr. Det innebär att det finns ett
behov av nyupplåning på 200 mkr för 2019.
Kommunfullmäktige måste utöver nyupplåning även besluta om att kommunstyrelsen
har rätt att omsätta befintliga lån.

Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

KS § 202

KS2015/0098

370

Antagande av klimat- och energiplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till klimat- och
energiplan.
Sammanfattning av ärendet
Kommuniedningsförvaltningen har under hösten 2019 tagit fram ett förslag till
klimat- och energiplan. Kommunstyrelsen beslutade den 10 september att skicka
det framtagna förslaget på samråd. Efter att ha tagit yttranden från allmänhet,
nämnder och andra myndigheter i hänseende så lämnar
kommunledningsförvaltningen förslaget för antagande.
Klimat- och energiplanen ska tydliggöra det strategiska arbetet med klimat och
energi i Ljungby kommun samt fungera som inspirationskälla för alla som bor
och verkar i kommunen. Planen anger förutsättningarna, fokusområden och
ambitionsnivån för det fortsatta arbetet relaterat till klimat och energi. Det
framtagna förslaget inkluderar målsättningar baserade på nationella,
internationella och kommunala beslut och har på så sätt förankring i direktiv
från flera olika styrnivåer.
I tjänsteskrivelsen från den 4 november 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att inkomna synpunkter har bearbetats och
arbetats in i förslaget. Tillhörande förslaget finns en samrådsredogörelse som
utgör en av förslagets bilagor. I denna samrådsredogörelse redovisas inkomna
synpunkter och kommunledningsförvaltningens svar på yttrandena.
Den 19 november 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att det
framlagda förslaget till klimat- och energiplan antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-11-19 § 159
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-04
Förslag till klimat- och energiplan
Synpunkter från allmänheten
Yttrande från Vänsterpartiet, 2019-10-27
Yttrande från Tekniska nämnden, 2019-10-09
Yttrande från Socialnämnden, 2019-10-16
Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden, 2019-10-31
Justerandes sign
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Yttrande från Länsstyrelsen i Kronoberg, 2019-10-25
Yttrande från Miljö- och byggnämnden, 2019-10-31
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att styrdokumentet ska
benämnas som en Miljö- och energiplan istället för en Klimat- och energiplan. I
övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzsons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Jan Lorentzsons yrkande.
1 LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M

X

Ann-Charlotte Wiesel M

X

Jan Sahlin M

X

Marcus Walldén M

X

Lars-Ove Johansson C

X

Anneli Ahlqvist C

X

Rut Björkström KD

X

Anne Karlsson S

X

Paul Kowalski S

X

Emma Johansson Gauffin S

x

Tommy Göransson MP

X

Kerstin Wiréhn V

X

NEJ

Jan Lorentzson SD

X

Krister Salomonsson SD

X

Roland Johansson ALT

Justerandes sign

JA

AVSTÅR I

X
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Voteringen har utfallit med 12 JA-röster, två NEJ-röster medan en ledamot har
valt att avstå. Kommunstyrelsen har efter votering beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsavdelning

Kommunfullmäktige

Hanna Svahnström
0372-789088
hanna. svahnstrom@ljungby. se

Klimat- och energiplan
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att_kommunfullmäktige beslutar att anta klimat- och
energiplanen.
Sammanfattning av ärendet
En kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell plan
för tillförsel, distribution och användning av energi som beslutas av kommunfullmäktige.
Vid utvärdering av lagen framkommer att det inte bara är energifrågan utan även
klimatfrågan som bör inkluderas.
Nuvarande energiplan för Ljungby kommun antogs 1986. Utifrån åtagande genom
Borgmästaravtalet för Klimat och Energi 2011 antogs en verksamhetsplan och handlingsplan
för hållbar energi i Ljungby kommun 2012-2020, reviderad 2014-2020. Dessa dokument har
delvis fungerat som kommunens energiplan men sträcker sig endast till 2020. Sedan 2018
har Ljungby kommun också förlängt sitt åtagande genom Borgmästaravtalet till 2030.
Ett förslag har tagits fram på en klimat- och energiplan som ska gälla från 2020 med
målsättningar baserat på nationella och internationella beslut samt kommunens egna
åtaganden. Allmänhet, nämnder, bolag och Länsstyrelse har getts tillfälle att lämna
synpunkter på förslaget mellan den 16 september och den 27 oktober. Inkomna synpunkter
har bearbetats och arbetats in i planen och presenteras i en samrådsredogörelse.
Klimat- och energiplanen ska tydliggöra det strategiska arbetet med klimat och energi i
Ljungby kommun samt fungera som inspirationskälla för alla som bor och verkar i
kommunen. Den anger förutsättningarna, fokusområden och ambitionsnivån för den
tillhörande åtgärdsplanen som ska innehålla åtgärder som antas av ansvariga nämnder och
bolag vars framtagande samordnas av kommunstyrelsen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att förslaget till klimat- och energiplan tar hänsyn till globala och
nationella målsättningarna gällande klimat och energi samt det underlag som framkommit i
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arbetsgrupper under framtagandet av planen och de synpunkter som lämnats under
samrådstiden.
Förvaltningen anser att klimat- och energiplanen ska antas av kommunfullmäktige.
Finansiering
Finansiering kommer att behandlas i samband den åtgärdsplan som ska tas fram i där
nämnder och bolag beslutar om åtgärder och där kommunstyrelsen samordnar arbetet.
Förvaltningens beredning
Arbetet med att ta fram ett styrdokument som ska fungera som kommunens energiplan
påbörjades 2014. Organisationen har varierat under framtagandetiden. I ett tidigt skede
genomfördes workshops med flera grupper från olika förvaltningar inom kommunen och
med skolungdomar. Justering av mål och tidshorisonter har gjorts utifrån ett nytt åtagande
genom Borgmästaravtalet för klimat och energi och kommunens vision. Ett avgränsningssamråd gällande den strategiska miljöbedömningen har genomförts med Länsstyrelsen i
Kronobergs län. Tjänstemän på förvaltningar och bolag tog del av förslaget under sommaren
2019. Förslaget har sedan efter beslut i kommunstyrelsen den 10 september 2019 skickats ut
till samtliga nämnder, bolag, Länsstyrelse samt allmänhet för att ta emot synpunkter.
Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och planen har bearbetats till ett
förslag på klimat- och energiplan för antagande av kommunfullmäktige.

Milj östrateg

Beslutsunderlag
Klimat- och energiplan 2019-11-08
Inkomna synpunkter vid samråd:
- NN- synpunkt 1 från allmänheten
- NN- synpunkt 2 från allmänheten
Yttrande från Vänsterpartiet
- Yttrande från Tekniska nämnden
- Yttrande från Socialnämnden
Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden
Yttrande från Länsstyrelsen
Yttrande från Miljö- och byggnämnden
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j Dnr

Tekniska nämnden

Tn § 115

TK2019/0266

225

Verksamhetsplan för klimat och energi
Yttrande
Beslut
Tekniska nämnden lämnar synpunkter i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad
2019-09-30, som svar till kommunstyrelsen gällande förslaget till verksamhets
plan för klimat och energi.
Tekniska nämnden beslutar att föreslå att dokumentet byter namn till
”Verksamhetsplan för miljö och energi”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2019 att samråd ska genomföras
avseende verksamhetsplan för klimat och energi. Förslaget på verksamhetsplan
har skickats till samtliga kommunens förvaltningsnämnder och kommunala bo
lag för yttrande.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att dokumentet byter namn till ”Verksamhetsplan för
miljö och energi”.
Beslutsordning
Ordföranden frågar tekniska nämnden om beslut kan fattas med tillägget enligt
Jan Lorentzsons (SD) yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskri velse daterad 2019-09-30
Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tekniskaförvaltningen
Administrativ avdelning

2019 "10- OS

kommunledninsgförvaltningen

Tekniska nämnden

Tobias Wagner
0372-789349
tobias. wagner@ljungby.se

Yttrande om Verksamhetsplan för klimat och energi
Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att anta yttrande, daterat 2019-09-30,
rörande verksamhetsplan för klimat och energi (KS2015/0098) som svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av verksamhetsplanen för klimat och energi
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och kräver förändring och
anpassning. Förändring för att minska vår klimatpåverkan och anpassning till den klimat
förändring som redan skett. Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen arbetat
fram en verksamhetsplan för klimat och energi baserat på nationella och internationella beslut
samt åtaganden gjorda av Ljungby kommun. Verksamhetsplanen ska ange riktning för
Ljungby kommuns arbete rörande klimat och energifrågor och har en grund i kommunens
vision att ”i Ljungby formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035.”
Den övergripande långsiktiga visionen och målsättningen för Ljungby kommun är att ha en
god energihushållning och bidra till att nå de internationella och nationella klimatmålen. Detta
genom sex fokusområden:
•
•
•
•
•
•

Klimatutsläpp
Fömybar energi
Effektiv energianvändning
Transporter
Konsumtion
Försörj ningstrygghet

I verksamhetsplanen finns för varje fokusområde, specifika mål, en visionsbeskrivning,
åtgärdsfokus, nulägesanalys med utmaningar samt en konsekvensbedömning gällande
ekonomiska, miljö och sociala aspekter.
Då samtliga av Tekniska Förvaltningens avdelningar berörs av verksamhetsplanen var
tjänstepersoner delaktiga under processen med att ta fram verksamhetsplanen som bollplank.
I den processen har flertalet kommentar lämnas som redan har behandlats.
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Tekniska förvaltningen vill med anledning av dokumentets påverkan på förvaltningen och på
uppmuntran av kommunstyrelsen lämna följande yttrande och kommentarer.
Generella synpunkter
Tekniska förvaltningen noterar att flera av de synpunkter som lämnades av förvaltningen i
ffamtagningsprocessen har tagits tillvara i dokumentet och menar att dokumentet har
förbättrats genom att tjänstepersoner från vår förvaltning har fatt deltaga vid olika tillfällen.
Detta arbetssätt uppskattas mycket och har inneburit en starkare förankring bland de som
berörs av verksamhetsplanen.
Rörande uppföljning
Tekniska förvaltningen anser att verksamhetsplanen skulle tjäna på en tydligare uppföljning.
Planen nämner uppföljning men hänvisar främst till en framtida handlingsplan och dess
uppföljning. Att verksamhetsplanen, och främst de mål som är satta i verksamhetsplanen, följs
upp är av högsta vikt eftersom handlingsplanen med dess åtgärder syftar till att uppnå det
resultat som är beskrivet i verksamhetsplanen.
Synpunkter på specifika områden
Område 7, effektiv energianvändning - en kommentar kring fastighetsavdelningens roll
Tekniska förvaltningen ställer sig mycket positiv till en effektiv energianvändning både av
miljömässiga och ekonomiska skäl, flertalet av vilka nämns i konsekvensbedömningen. Vi vill
trycka på fastighetsavdelningens roll i detta arbete som ägare av verksamhetsfastighetema i
kommunen. Fastighetsavdelningens ansvar är att leverera ändamålsenliga och effektiva
verksamhetsfastigheter och omfattar både förvaltning av befintligt bestånd samt utvecklingen
av nya och anpassade verksamhetsfastigheter.
Som sådan ska fastighetsavdelningen optimera anläggningar och vara den som når målet. Ett
arbete som redan pågår inom fastighetsavdelningen och för vilket område kompetens redan
finns. Men det är ett område inom vilket vi vill utöka samt höja takten. Detta arbete kräver
dock initiala resurser och vi vill lyfta betydelsen av implementationen av den föreslagna
reformen av intemhyressystemet som skulle möjliggöra att målen i verksamhetsplanen för
klimat och energi nås för det kommunala fastighetsbeståndet.
Område 7, effektiv energianvändning - En kommentar kring beteendeförändring
Som komplement till ovanstående vill vi även lyfta behovet av att ”förändra en liten vana”
som omnämns kort. Tekniska förvaltningen ser även detta som en nyckelfaktor för att nå en
effektivare energianvändning speciellt när det rör området transporter, vilket visas av Figur 11
(s. 24) i verksamhetsplanen.
Område 8, Transporter - En kommentar kring eldrivna fordon (e-fordon)
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till ett minskat beroende av fossil energi och de
fördelar som kommer med detta men vill belysa en problematik rörande brand i e-fordon.
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Även om bränder i e-fordon är ovanliga ökar sannolikheten för bränder med ökat antal efordon. Dessa bränder är svåra till omöjliga att släcka samt innebär ökad risk för
räddningstjänstpersonal med hänsyn till de ämnen som finns i elfordon. En sådan brand i ett
garage skulle innebära synnerliga svårigheter vid släckning med markant ökade konsekvenser
som följd. Tekniska hjälpmedel för att hantera bränder i e-fordon kan komma i framtiden, men
de finns inte i nuläget.
Område 9, konsumtion - en kommentar kring mat som serveras av kommunen
Tekniska förvaltningen ställer sig mycket positiv till bägge uppsatta mål. Som nämns i texten
arbetar kostavdelningen mycket aktivt för att maten som serveras av kommunen ska hålla god
kvalitet och vara hållbar både för oss och för planeten. Detta är ett arbete vi är stolta över och
som kommer fortsätta att utvecklas under framtiden.
Område 10, försörjningstrygghet - en kommentar rörande reservkraft
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till målet att ha reservkraft för att upprätthålla den
samhällsviktiga verksamheten. Förvaltningen innefattar, och huserar genom fastighetsavdelningen, flera samhällsviktiga verksamheter och flertalet av dessa har ett beroende av
reservkraft för att kunna leverera service vid ett elavbrott. Området måste ha en balans mellan
försörjningstrygghet och arbetet mot en fossilfri energianvändning. Dessa två områden är inte
i motstrid med varandra, men för att även reservkraften ska övergå till att vara fossilfri krävs
stora investeringar. Vår rekommendation är därför att den dagliga energianvändningen
prioriteras då, utöver testköming, reservkraftens miljöpåverkan antas vara mycket liten då inte
en händelse har inträffat. Även vid en händelse är reservkraftens påverkan begränsad då
händelsen oftast varar korta perioder, men den har visat sig vara mycket viktig för att kunna
leverera samhällsviktiga tjänster till medborgare. Framtida arbete inom klimat och energi bör
samköras med strategin för reservkraft och krisberedskapsområdet.
Avslutande kommentarer
Tekniska förvaltningen ställer sig mycket positiv till arbetet som beskrivs samt de mål som
verksamhetsplanen för klimat och energi täcker. Förvaltningen arbetar redan med flertalet av
de områden som berörs och den långsiktiga riktning som verksamhetsplanen ger är i dessa
arbeten mycket behjälpliga givet att kontinuerlig och bra uppföljning av området sker.

Sonja Edén

Tobias Wagner

Teknisk Chef

Klimat- och utredningsingenjör

Administrativ Chef
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Yttrande över verksamhetsplan för klimat och energi
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna yttrandet och skickar det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att samråd genomförs avseende verksamhetsplan
för klimat och energi. Verksamhetsplanen ska gälla från 2020. Till och med den
27 oktober är det möjligt att lämna yttrande angående verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen för klimat och energi har arbetats fram utifrån nationella
och internationella beslut samt egna åtaganden och anger riktningen för Ljungby
kommuns arbete med klimat- och energifrågor.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Konstateras kan att det nu är skarpt läge för vad som konkret måste göras för att
hantera klimatförändringarna. Ljungby kommuns arbete med klimat och energi
är kanske som ett litet korn i säcken, men kommer med rätt åtgärder att hjälpa
till att nå nationell och internationella klimatmål. Det vill säga att det vi gör i
kommunen är viktigt för att bidra till klimatfrågorna och för att kunna se våra
unga i ögonen och säga att Ljungby kommun faktiskt förstått det skarpa läget
och gör konkreta åtgärder för att nå klimatmålen.
1. Verksamhetsplanen är bra och gedigen. Den anger visioner och fokus på
åtgärder inom sex viktiga områden. Men för att verksamhetsplanen ska bli
trovärdig och leda till aktiva åtgärder måste en handling/aktivitetsplan knytas till
för att tydliggöra vad som konkret ska göras.
2. De globala målen handlar om att säkra tillgången till energi för alla och att
den energi som produceras ska vara fömybar, samt att en hållbar utveckling
innebär att vi minskar utsläppen av växthusgaser och bekämpar klimatpåverkan.
Ett fokusområde som beskrivs i planen är Fömybar energi. Till de förnybara
energikällorna räknas bland annat vindenergi och solenergi. Konstateras gör att
Ljungby kommun ligger i snitt 10 % lägre än övriga länet i användandet av
fömybar energi. Sverige har i förhållande till övriga europiska länder god
tillgång till vind. I verksamhetsplanen saknas detta perspektiv.
3. Ett av syftena med planen är att den ska fungera som en inspirationskälla för
alla som bor och verkar i kommunen. Förvaltningen saknar en plan för hur den
ska kommuniceras och göras känd för att bli denna inspirationskälla. Planen är
viktig och det vore mycket olyckligt om den blir en ”hyllvärmare”.

Justernndes sign
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-02.
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-09, § 45.
Skickas till
Kommunstyrelsen.
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Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningschef

Kommunstyrelsen

Ing-Marie Byström
0372-789212
ing-marie. bystrom@ljungby. se

Yttrande över samråd gällande verksamhetsplan för klimat och
energi
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna yttrandet, samt beslutar skicka det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att samråd genomförs avseende verksamhetsplan för klimat
och energi. Verksamhetsplanen ska gälla från 2020. Till och med den 27 oktober är det
möjligt att lämna yttrande angående verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen för klimat och energi har arbetats fram utifrån nationella och
internationella beslut samt egna åtaganden och anger riktningen för Ljungby kommuns
arbete med klimat- och energifrågor.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Konstateras kan att det nu är skarpt läge för vad som konkret måste göras för att hantera
klimatförändringarna. Ljungby kommuns arbete med klimat och energi är kanske som ett
litet kom i säcken, men kommer med rätt åtgärder att hjälpa till att nå nationell och
internationella klimatmål. Det vill säga att det vi gör i kommunen är viktigt för att bidra till
klimatfrågorna och för att kunna se våra unga i ögonen och säga att Ljungby kommun
faktiskt förstått det skarpa läget och gör konkreta åtgärder för att nå klimatmålen.
1. Verksamhetsplanen är bra och gedigen. Den anger visioner och fokus på åtgärder
inom sex viktiga områden. Men för att verksamhetsplanen ska bli trovärdig och leda
till aktiva åtgärder måste en handling/aktivitetsplan knytas till för att tydliggöra vad
som konkret ska göras.
2. De globala målen handlar om att säkra tillgången till energi för alla och att den energi
som produceras ska vara förnybar, samt att en hållbar utveckling innebär att vi
minskar utsläppen av växthusgaser och bekämpar klimatpåverkan. Ett fokusområde
som beskrivs i planen är Förnybar energi. Till de fömybara energikällorna räknas
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bland annat vindenergi och solenergi. Konstateras gör att Ljungby kommun ligger i
snitt 10 % lägre än övriga länet i användandet av fömybar energi. Sverige har i får
hållande till övriga europiska länder god tillgång till vind. I verksamhetsplanen
saknas detta perspektiv.
3. Ett av syftena med planen är att den ska fungera som en inspirationskälla för alla som
bor och verkar i kommunen. Jag saknar en plan för hur den ska kommuniceras och
göras känd för att bli denna inspirationskälla. Planen är viktig och det vore mycket
olyckligt om den blir en ”hyllvärmare”.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för klimat och energi dnr 2015/0098
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Verksamhetsplan för klimat och energi, yttrande till
kommunstyrelsen KS2015/0098
Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse
daterad den 7 oktober 2019 som nämndens yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en energiplan som
uppfyller kraven om kommunal energiplanering men också de åtaganden som
Ljungby kommun gjort genom Borgmästaravtalet för klimat och energi.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för klimat och
energi som enligt förslag ska ta vid från 2020.
Enligt lagen om kommunal energiplanering så ska kommunernas plan tor
tillförsel, distribution och användning av energi samrådas innan den antas.
Förvaltningen föreslår därtor att kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till
verksamhetsplan för klimat och energi på samråd. Enligt miljöbalken ska en
kommun som upprättar en plan som krävs enligt lagstiftning göra en strategisk
miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning framgår i
kommunledningsförvaltningens förslag till verksamhetsplan tor klimat och
energi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 27 augusti 2019 § 118.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog då att kommunstyrelsen beslutar om
samråd avseende verksamhetsplanen och att kommunstyrelsen fastlår att
verksamhetsplanen antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att lämna
förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019 som
nämndens yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 7 oktober 2019.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Juslei andes sign

TJANSTES
2019-10-07
2019/1925
Miljö- och byggförvaltuingen
Plan
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Kommunstyrelsen

Johan Håkansson
0372-78 92 69

johan.hakansson@ljiinghy.se

Yttrande över verksamhetsplan för klimat och energi
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens skrivelse skickas som nämndens yttrande över verksamhetsplanen för klimat
och energi.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har fått förslag till verksamhetsplan för klimat och energi på
samråd från kommunstyrelsen till den 27 oktober. Kommunledningsförvaltningen har fått i
uppdrag att ta fram en energiplan som uppfyller kraven om kommunal energiplanering men
också de åtaganden som Ljungby kommun gjort genom Borgmästaravtalet för klimat och
energi. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för klimat och energi
som enligt förslag ska ta vid från år 2020. Enligt lagen om kommunal energiplanering så ska
kommunernas plan för tillförsel, distribution och användning av energi samrådas innan den
antas. 1 förslaget till verksamhetsplan ingår en strategisk miljöbedömning, där det framgår att
verksamhetsplanen antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnämndens synpunkter berör sammanfattningsvis:
Verksamhetsplanens omfattning bör minskas ner för att bli mer lättläst.
Planens dubbla syfte på minskad klimatpåverkan och säkrad energitillgång.
Behov av kompletteringar inom fokusområdenas åtgärder och konsekvens
bedömning. Det saknas en bedömning av de totala konsekvenserna av
verksamhetsplanen.
Behov av förtydligande av arbetssätt, statistik, analys och använda begrepp.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunen har en mängd styrdokument, antingen som följd av lagkrav, krav enligt
etablerade avtal, eller som tagits fram på eget initiativ. Generellt bör det eftersträvas att
nödvändiga styrdokument är kortfattade, lättlästa och tydliga i förhållande till det innehåll
som är styrande för kommunens arbete. Det ställs därför frågetecken vid en
verksamhetsplan, vars målgrupp bör vara relativt bred, är ca 40 sidor lång. I detta fallet kan
nulägesbeskrivningar och konsekvensbeskrivningar eventuellt läggas till bilagor. Med det
skulle den ”styrande” delen av verksamhetsplanen bli betydligt enklare att förmedla.
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Planens syfte är att minska klimatpåverkan och säkra tillgången till energi. Dessa delsyften
går delvis emot varandra, då det ena handlar om att minska den fossila energianvändningen
och det andra handlar om att säkerställa tillräcklig energi. Även om klimatpåverkan till stora
delar är en fråga om fossil energianvändning är inte heller det hela svaret.
Denna uppdelning i minskad klimatpåverkan och säker energitillgång syns även tydligt i de
utpekade fokusområdena, där fokusområde 1 ”Klimatutsläpp” skulle kunna ses som ett
paraplyområde tor fokusområde 2-5, där åtgärderna i första hand handlar om att minska den
fossila energianvändningen. I verksamhetsplanen framgår inte heller hur de olika
fokusområdena har tagits fram, om de är en följd av Borgmästaravtalet eller om de är
framtagna för verksamhetsplanen.
Den strategiska miljöbedömningen är indelad på respektive fokusområde, men det saknas en
bedömning av de totala konsekvenserna av verksamhetsplanen.
För fokusområdet ”Klimatutsläpp” saknas kulturella aspekter i konsekvensbedömningen.
Under ekonomiska aspekter kan det lyftas fram att skogs- och jordbruk gynnas av längre
växtsäsong och därmed högre tillväxt.
Inom fokusområdet ”Förnybar energi” bör kommunen kunna gå före genom att prioritera
fömybar energiproduktion på kommunala fastigheter. För investering i småskalig förnybar
energiproduktion är den initiala investeringen en viktig ekonomisk aspekt. Ytterligare
miljömässiga aspekter som bör tas upp är att odling av biobränslen även kan påverka
landskapsbild och kulturmiljövärden negativt samt att ökad energilagring i batterier medför
negativ miljöpåverkan vid batteriproduktionen.
Vad gäller fokusområdet ”Effektiv energianvändning” bör kommunens möjlighet att reglera
det som byggs och att påverka genom information lyftas fram. Under sociala och kulturella
aspekter nämns inte att energioptimering av befintliga byggnader kan skada kulturhistoriska
värden om det inte görs med tillräcklig hänsyn. Konsekvensbedömningen för fokusområdet
är kort i förhållande till antalet föreslagna åtgärder - konsekvensbedömningama är överlag
varierande i omfattning mellan fokusområdena.
I fokusområdet ”Transporter” bör åtgärden om kommunens transportplanering även
inkludera att byte av transportslag ska vara enkelt. Nulägesbeskrivningen är omfattande men
skulle behöva förtydligas vad gäller utvecklingen för person- respektive godstransporter, hur
omfattningen på kollektivtrafiken ser ut jämfört med riket och att det i Ljungby kommun
idag saknas en tydlig prioritering av hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cykel.
Som ytterligare ekonomiska aspekter kan nämnas att minskat buller gör tier ytor möjliga för
bostadsbebyggelse, att satsningar på gång- och cykelvägar är klart billigare än motsvarande
satsningar på bilvägar samt att det även för Lagan och Hamneda finns en konflikt mellan
utpekade korridorer för höghastighetsjämväg och tätortsexpansion. Som miljömässiga
aspekter bör även nämnas att odling av biobränsle kan påverka landskapsbild och
kulturmiljö värden samt att produktion av el bi Isbatterier har stor miljöpåverkan.
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För fokusområdet ”Konsumtion” bör det tydliggöras vad som ingår i den offentliga
konsumtionen. Med tanke på att boende och övriga konsumtion utgör en relativt stor andel
av de konsumtionsbaserade utsläppen borde de nämnas i nulägesbeskrivningen.
För fokusområdet "Försörjningstrygghet” framgår inte hur det bidrar till att
Borgmästaravtalet följs.
I avsnittet om omvärld och framtid redogörs for en mängd mål som är relevanta för
verksamhetsplanen. Med tanke på att både industri och transporter står för stora utsläpp av
växthusgaser är det konstigt att inte det globala målet 9 ”Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur” finns med bland de globala mål som anses vara mest relevanta för
verksamhetsplanen. För de mål som har målår som ligger nära i framtiden hade det dessutom
varit intressant att veta hur det går, till exempel vad gäller EU:s klimatmål om att de samlade
utsläppen ska minska med 20% till 2020.
Statistiken skulle kunna bli enklare att ta till sig om figurerna hade kompletterats med
ytterligare information, för figur I, 3, 5 och 10 exempelvis inbördes %-fördelning, årlig %förändring och/eller energianvändning/capita. För figur 5 hade även en jämförelse med
riksgenomsnittet och bruttoregionalprodukten varit intressant. I vissa fall är tolkningen av
vad statistiken innebär knapphändig, till exempel framgår inte om det totala resandet har
minskat och vad det i så fall kunde bero på. Vidare ger i flera fall olika beräkningsmodeller
olika siffror som svåra att jämföra för de som inte är insatta i ämnet, till exempel finns två
helt olika siffror på växthusgasutsläppen i Ljungby kommun.
I bilaga 1 bör det för översiktsplanen anges att den har år 2035 som målår och förväntas att
antas årsskiftet 2020/2021. Bilaga 2 hade möjligen kunnat ingå som en del i kapitel 1.
I verksamhetsplanen nämns en handlingsplan med åtgärder, men den har inte funnits med i
samrådet. I handlingsplanen behöver förutom åtgärder och ansvar även tidsram anges.
Vissa redaktionella ändringar behövs:
Kommunens vision har inte rätt ordalydelse (kommun och år saknas).
Figurtexterna behöver ses över, figur 4 och 7 har till exempel dubbel figurtext.
Figurhänvisningarna kan i vissa fall behöva ses över, bland annat för figur 8 och 9.
En del begrepp behöver förklaras:
Fackuttryck och engelskspråkiga begrepp, vilka bör förklaras första gången de
förekommer
Förvaltningens beredning
Ärendet har beretts av planarkitekt Johan Håkansson

Förvaltningschef Miljö och by

Johan Håkansson
Planarkitekt

LJUNGBY
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Samråd av verksamhetsplan för klimat och energi
Beslut
Socialnämnden tillstyrker verksamhetsplanen för klimat och energi och
överlämna förvaltningens skrivelse 2019-10-07 som eget yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om samråd avseende verksamhetsplan för klimat
och energi. Syftet med verksamhetsplanen för klimat och energi är att utifrån
nationella och internationella beslut samt egna åtaganden ange riktningen för
Ljungby kommuns arbete med klimat- och energifrågor.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober 2019 och
föreslår att socialnämnden tillstyrker verksamhetsplanen för klimat och energi
och överlämnar förvaltningens skrivelse 2019-10-07 som eget yttrande.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, förslag till verksamhetsplan för klimat
och energi, arbetsutskottets protokoll 2019-10-09, § 98, socialförvaltningens
tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019 och arbetsutskottets protokoll 2019-10-09, §
98.

Justerandes sign
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Socialförvaltningen

/oo

Stab
Harriet Kristensson
0372-789678
Harriet, kris tensson@lj ungby. se

Yttrande på

Verksamhetsplan för klimat och energi

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden har inget att erinra mot verksamhetsplanen för klimat och energi och
överlämnar denna skrivelse som eget yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med verksamhetsplanen för klimat och energi är att utifrån nationella och
internationella beslut samt egna åtaganden ange riktningen för Ljungby kommuns arbete
med klimat- och energifrågor. Den ska vara vägledande i kommunala beslut som rör energioch klimatpåverkan men också fungera som inspirationskälla för alla som bor och verkar i
kommunen. Utifrån kommunens olika roller, som offentlig aktör, informatör,
fastighetsägare, arbetsgivare och ägare till energibolag kan vi påverka både
energianvändning och energitillförsel. I verksamhetsplanen anges långsiktigt fokus för
åtgärder inom olika områden.
Ljungby kommuns långsiktiga vision och målsättning är att vi ska ha en god
energihushållning och bidra till att nå de internationella och nationella klimatmålen. För att
uppnå dem är sex fokusområden utstakade: Klimatutsläpp, Förnybar energi, Effektiv
energianvändning, Transporter, Konsumtion, och Försörj ningstrygghet.
Verksamhetsplanen har en långsiktig tidshorisont med en tydlig riktning mot kommunens
vision I Ljungbyformar viframtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035.
Planen ska aktualitets prövas varje mandatperiod. Som komplement till verksamhetsplanen
finns en handlingsplan med konkreta åtgärder, genomförandetider och ansvar inom
kommunkoncemen.
Samrådstiden sträcker sig till 2019-10-27 och kommunstyrelsen är beställare av dokumentet.
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YTTRANDE
Datum

Ärendenummer

2019-10-25
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LJUNGBY KOMMUN
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YTTRANDE ÖVER VERKSAMHETSPLAN FÖR KLIMAT OCH
ENERGI

ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER
Länsstyrelsen vill inledningsvis framhålla det positiva i att Ljungby kommun tar
fram föreslagen verksamhetsplan. Det förbättrar kommunens möjligheter att
arbeta på ett sammanhållet sätt med alla klimat- och energiaspekter som
kommunen berörs av.
Det är också positivt att dokumentet lyfter fram de regionala målen och även det
tillhörande åtgärdsprogram som tagits fram i samverkan med kommuner, region
och andra aktörer i länet. Länsstyrelsen uppskattar även att kommunen lyfter
fram sitt Miljömålslöfte i dokumentet. Det ger en tydlig bild av både mål,
åtgärdsbehov och insatser som kommunen arbetar med.
Särskilt glädjande är att de mål som föreslås är väl kopplade till såväl regionala
som nationella mål och så tydligt anger inriktningen för kommunens arbete.
En avslutande generell synpunkt är att kopplingen till andra styrdokument kan
förstärkas i dokumentet. Det skulle göra det lättare att förstå hur dokumentet
förhåller sig till andra dokument som översiktsplan och andra planer för t.ex.
klimatanpassning osv. Detta kan förslagsvis dels beskrivas i inledningen av
dokumentet för att få en översiktsbild över vilka andra styrdokument berörs av
klimat- och energiområdet, och dels inom respektive berört avsnitt med
information om var de andra styrdokumenten går att hitta.
SPECIFIKA SYNPUNKTER
Här följer synpunkter av mer detaljerad karaktär.
KLIMATANPASSNING

Detta område skulle med fördel kunna få en egen rubrik och avhandlas på en
särskild plats i dokumentet. Lyft gärna fram de viktigaste områden som
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klimatanpassningsplanen och handlingsplanen innehåller. På så vis sätts även det
arbetsområdet in i det större sammanhanget av klimat och energiområdet.
NATIONELL PLAN FÖR OMPRÖVNING AV VATTENKRAFT

Länsstyrelserna ser positivt på att Ljungbykommun tar fram en plan för arbetet med
klimatanpassning av energiförsörjningen och vill uppmärksamma kommunen på
förslaget till nationell plan för omprövning av vattenkraft som lämnades till regeringen 1
oktober 2019. Vattenkraften ska miljöanpassas genom att förses med modema
miljövillkor och samtidigt säkerställa en effektiv nationell tillgång til1 vattenkrafts el.
Enligt förslaget till nationell plan för omprövning av vattenkraft ska anläggningar inom
prövningsgmpp Lagan omprövas år 2031, Helge å år 2027 och Bolmån år 2032.
Prövnings grupp Lagan, Helge å och Bolmån ligger delvis inom Ljungbykommun.
PRODUKTION FÖRNYBAR ENERGI

Dokumentet innehåller en hög ambitionsnivå för fömybar energiproduktion.
Detta är positivt och i linje med regionala och nationella mål. Däremot nämns
inte vindkraft specifikt i dokumentet och det finns ingen tydlig koppling till de
områden som kommunen utpekat för vindkraftsproduktion i länet. Dessa
områden kan eventuellt vara för små för att i tillräcklig omfattning bidra i
tillräcklig grad till de föreslagna målen. Ett sätt att visa hur det ligger till är att
inkludera en beräkning i konsekvensbeskrivningen över potential för ökad
vindkraft. Det är också mycket positivt att kommunen tagit fram solkartor över
tätorterna i kommunen. Konsekvensbeskrivningen skulle därför med fördel även
kunna innehålla även en redovisning av hur stor potential som karteringen ger
förutsättningar för.
DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av funktonschef Per-Anders Persson. I den slutliga
handläggningen har också Vattenvårdshandläggare Åsa Ottosson Citron,
Miljömålssamordnare Ida Andreasson medverkat.

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

B^rskocjBruce
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Kommunstyrelsen
den 16 oktober 2019 16:38
Svahnström Hanna
VB: KLIMAT OCH ENERGI

Med vänliga hälsningar
Bruce Byrskog Rambelo
Kommunsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Tel. 0372-78 91 09
Webbplats: www.liunqbv.se
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Från: Lindgren Lars
Skickat: den 1 oktober 2019 15:10
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@ljungby.se>
Ämne: KLIMAT OCH ENERGI
Hej!
Har läst verksamhetsplanen för klimat och energi och har lite funderingar och synpunkter:
•

Står att det finns en handlingsplan som komplement till verksamhetsplanen. Är den klar? Skulle vara bra att
se den parallellt för att se vad som krävs för att nå målen. Det är ju handlingsplanen som är det viktiga.

•

Svårt ibland att avgöra när man läser i planen t.ex. om mängder utsläpp mm. om man avser kommunen som
organisation, allt som alla kommuninvånare står för eller allt som sker inom kommungränserna inklusive
genomresande.

•
•

Står att uppföljning av planen kommer att ske men inte hur denna uppföljning kommer att ske.
Står om att kommunorganisationen har centraliserat sin fordonsflotta men det känns som vi har fått fler
fordon?

•

Kommunen har en resepolicy för tjänsteresor som t.ex. säger att man skall använd cykel vid kortare sträckor
än 3 km. Hur följes detta upp.

•

Står att vi 2035 skall ha 50% effektivare energianvändning, vad menas med det?

•

Skulle vara intressant att få veta vad borgmästaravtalet innebär och vad uppföljningen av detta visar. Även
vad uppföljning av andra dokument inom energi och klimatområdet visar.

•

När det gäller förnybar energi så tycker jag att Ljungby kommun borde satsa på en större solenergipark.

•

När det gäller energieffektiv nybyggnation så undrar jag vad vi härför strategier för detta?

•

När det gäller transporter så borde det i en liten stad som Ljungby vara en fördel om all handel ligger i
centrum. Utlokalisering till Ljungbyporten måste vara fel.

•

Mål att konsumtionsbaserade utsläpp är max 1 ton/person år 2050. Vad är de idag?

•

Enligt planen har vi reservkraft för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet men varför har vi reservkraft
på skolor?

Med vänliga hälsningar
Lars Lindgren
Driftoptimerare
Tekniska förvaltningen
Fastighetsavdelningen
Ljungby kommun
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Kommunstyrelsen
Kommentarer verksamhetsplan för klimat och energi

Har meddelandeflagga

Hej Hanna,
Vi har pratats vid innan gällande verksamhetsplanen, här kommer mina kommentarer i skrift.
Jag tänkte ändra lite i meningsuppbyggnader och "fixa till" texten här ikväll, men jag har ingen tillgång till dator, så
jag får skicka det som utkastet jag skrev ihop.
Hoppas jag når fram med vad jag menar.
Allt gott/ Johanna, Kommuninvånare och kommunanställd
Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:

Från: "Kjell Knutsson" <kiellknutsson(a)telia.com>
Datum: 27 oktober 2019 20:39:51 C ET
Till: "Johanna Blomgren" <iohanna.k.blomgren(5)gmail.com>
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Kommentarer kring verksamhetsplan för klimat och energi, 191027
Först vill jag säga att det är en stor lättnad att se att Ljungby kommun tar klimatförändringarna på
allvar på så sätt att man tar sin utgångspunkt i internationella och nationella målsättningar, såsom att
"Till år 2050 är de konsumtionsbaserade utsläppen max 1 ton kodioxidekvivalenter per invånare och
år". Jag läser verksamhetsplanen med förhoppningar, och ser fram emot att handlingsplanen är i en
omfattning som motsvarar/matchar innehållet i verksamhetsplanen. OM det ska bli verklighet, då
tror jag att Ljungby kommun har ett stort och omfattande arbete framför sig kring att nå ut till alla
arbetsplatser, föreningar och invånare om vad man förväntar sig av dessa, och involvera dessa i de
stora omställningar och förändringar som behöver göras. Jag funderar kring vilka som ska vara de
språkrör som når ut med information, lägger grunden för diskussion på arbetsplatser, i föreningar
och för boende i kommunen, för att på så sätt skapa en handlingsplan eller implementera en
handlingsplan som förväntas nå fram.
Hur ska informationen sippra ner?
Det står på s. 5 att kommunorganisationen ska gå före i arbetet med att minska klimatpåverkan. När
jag är på min egen arbetsplats i centrala Ljungby ser jag att det finns så mycket kvar att göra. - Vems
roll är det att tydliggöra för oss medarbetare att vi behöver gå och cykla till aktiviteter som ligger
centralt i stan? Vems roll är det att säga att vi ska ta bussen till Växjö för mötet istället för att åka
själva i en bil? Vems roll är det att förmedla till oss att vi ska handla svenska produkter då vi handlar
fika, köpa Fairtrade-kaffe? Köpa svensk frukt när det är möjligt? För redan i verksamhetsplanen läser
jag mig till att detta är sådant vi förväntas göra för att minska våra utsläpp i kommunen.
- Jag arbetar på en arbetsplats där klimatdebatten ändå finns, vi diskuterar lite kring klimat och miljö,
vi har börjat med återvinning på arbetsplatsen osv. Men ändå har vi en lång väg att gå för att ta de
bästa besluten för att minska koldioxidutsläpp. Min fråga är var debatten förväntas börja och hur den
ska sippra ner till oss medarbetare? I ledningsgruppen? I diskussioner på APT? Jag tänker att min
arbetsplats behöver en god insikt i vilka mål man arbetar mot på kommunnivå, vi behöver sedan
också en god information om handlingsplanen, för att vi ska kunna implementera den hos oss. Jag är
intresserad av hur man tänker att detta ska gå till. Jag tror att andra liksom jag behöver få denna
information till oss på ett lättillgängligt sätt, dvs. inte att det förväntas att vi aktivt går in och läser på
kommunens hemsida eller intranätet, utan att någon förser mig med informationen.
Förtydliga positiva värden som skapas för barn och unga
Under rubriken konsekvensbedömning- sociala och kulturella aspekter, tycker jag att man i större
utsträckning i verksamhetsplanen ska inkludera vilka värden det skapar för våra barn och ungdomar
om vi arbetar mot visionen. T.ex. i visionen för transporter står "Det är enkelt och tryggt att gå, cykla
eller åka kollektivt i Ljungby kommun". I fokus för åtgärder står "uppmuntra och inspirera till mer
hållbara transporter inom kommunkoncernen och till invånarna med ett särskilt fokus på barn och
ungas resande". I konsekvensbedömningen tycker jag att man kan poängtera vilka värden det ger
barn och unga att vi vuxna är modeller som visar på ett hållbart resande inför barn och unga. Det är
barnen som är vuxna år 2050 och en hel del år innan dess när följande ska var uppnått: "Till år 2050
är de konsumtionsbaserade utsläppen max 1 ton kodioxidekvivalenter per invånare och år". Vi som
är vuxna nu har ett ansvar att vara modeller för framtidens vuxna. Det skapar större chanser att
uppnå de mål/visioner som är uppsatta. Att i konsekvensbedömningen diskutera kring värden som
skapas för barn och unga tror jag att man kan göra inom fler områden.

LJUNGBY KOMMUN
kommunsiyrelsen
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Remissvar angående energi- och klimatplan

ÖRVALTNINGEN

Dnr

Generellt är det en ambitiös plan med mycket information,
kunskapsunderlag och kopplingar till andra planer, samverkan på
olika nivåer m.m. Riktigt intressant och troligen svårare blir det
självklart när det ska konkretiseras i handlingsplaner. Men helt
avgörande för planetens och mänsklighetens framtid.
Vi kan bland annat läsa att den offentliga konsumtionen står för en
tredjedel av de totala konsumtionsbaserade utsläppen som måste
minska rejält. Här har vi stora möjligheter att påverka genom den
offentliga upphandlingen men också genom en medveten konsumtion
inom kommunkoncernen.
Att minska utsläppen från transportsektorn är en svår uppgift, inte
minst eftersom vi har stora vägar genom kommunen och en vidsträckt
kommun. Att satsa på klimatvänliga fordon i kommunkoncernen och
på att minska de korta resorna genom att planera för att underlätta för
cykling kan vara möjliga strategier.
Viktigt är att i nästa steg samverka och få delaktighet med
kommunens företag, föreningar och medborgare för att få ett riktigt
genomslag.
Vi anser sammanfattningsvis att planen är ett bra underlag för fortsatt
arbete med handlingsplanerna.
Kerstin Wiréhn
Vänsterpartiet
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KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS § 204

KS2019/0413

024

Besparingar inom arvoden och revidering av
arvodesreglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. antar nytt arvodesreglemente i enlighet med förslag daterat 2019-12-02.
Arvodesreglementet börjar gälla från och med den första januari år 2020.
2. Ställer in ett av kommunfullmäktiges planerade sammanträden för år
2020.
3. Ger samtliga verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen i uppdrag att
ställa in ett av de planerade sammanträdena för år 2020. Nämnderna och
kommunstyrelsen får på egen hand avgöra vilket sammanträde som ska
ställas in.
Sammanfattning av ärendet
Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget för år
2020. Budgetbeslutet innefattar besparingar avseende en miljon kronor för
arvoden.
Den 5 november 2019 beslutade kommunstyrelsens personalutskott att lämna
förslag på nytt arvodesreglemente. Förslaget som personalutskottet lämnade till
kommunstyrelsen innefattade att sänka grundarvodet med fem procent och att
sänka inställelsearvodet med 25 procent. Den 2 december 2019 träffades en
parlamentarisk grupp som kom fram till att lämna ett annat förslag. Den 2
december 2019, det vill säga samma dag som den parlamentariska gruppen
träffades, så beslutade personalutskottet att upphäva sitt beslut från den 5
november 2019 och istället föreslå det förslag som lämnats fram av den
parlamentariska gruppen.
Förslaget som nu lämnas fram av den parlamentariska gruppen innefattar att
grundbeloppet sänks med fem procent. Grundbeloppet är det belopp som
samtliga arvoden utgår från och en sänkning av grundbeloppet påverkar därför
samtliga arvodesbelopp. Arvodesreglementet reviderades senaste den 17
december 2018 och sedan dess har kommunstyrelsens personalutskott gjort
tolkningar som förändrar omständigheterna kring utbetalning av arvoden.
Förslaget innefattar därför även ändringar som medför att personalutskottets
tolkningar inkluderas i arvodesreglementet. Vissa stycken har i det tidigare
Justerandes sign
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arvodesreglementet upplevts som otydliga eller överflödiga. Sådana stycken har
antingen ändrats eller tagits bort.
Genom att minska ner på antalet sammanträden så kan ekonomiska medel
sparas. Utöver ovannämnda förändringar i arvodesreglementet så innefatta
förslaget även att samtliga verksamhetsnämnder, kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige ställer in ett av de planerade sammanträden för år 2020.
Den 2 december 2019 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att det
framlagda förslaget till arvodesreglemente antas. Personalutskottet föreslår även
att samtliga verksamhetsnämnder samt kommunstyrelsen far i uppdrag att ställa
in ett av de planerade sammanträdena under 2020. Avslutningsvis föreslår
personalutskottet att kommunfullmäktige beslutar att ställa in ett av fullmäktiges
planerade sammanträden under 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2019-12-02 § 54
Skrivelse signerad av ordföranden i kommunstyrelsens personalutskott och
ordföranden i kommunstyrelsen, 2019-11-26
Förslag på nytt arvodesreglemente, 2019-12-02
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen
Bruce Byrskog Rambelo

bruce. byrskog@ljungby.se

Revidering av arvodesreglemente och verkställande av
besparingsåtgärd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. antar nytt arvodesreglemente i enlighet med det framlagda förslaget.
Arvo desreglementet börjar gälla från och med den första januari år 2020.
2. Ställer in ett av kommunfullmäktiges planerade sammanträden för år 2020.
3. Ger samtliga verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen i uppdrag att ställa in ett av
de planerade sammanträdena för år 2020. Nämnderna och kommunstyrelsen får på
egen hand avgöra vilket sammanträde som ska ställas in.

Sammanfattning av ärendet
Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget för år 2020.
Budgetbeslutet innefattar besparingar avseende en miljon kronor för arvoden. Den 2
december 2019 träffades representanter från partierna i kommunfullmäktige. Under detta
möte så kom representanterna fram till att lämna fram nedanstående förslag för antagande.
En del av förslaget är att anta ett nytt arvodesreglemente. Förslaget innefattar en generell
sänkning av arvoden med 5 procent. Arvodesreglementet reviderades senast den 17
december 2018. Sedan dess har kommunstyrelsens personalutskott gjort tolkningar som
förändrar omständigheterna kring utbetalning av arvoden. Förslaget till nytt
arvodesreglemente innefattar därför ändringar som innebär att personalutskottets tolkningar
inkluderas i arvodesreglementet. Vissa stycken har i det tidigare arvodesreglementet upplevts
som otydliga eller överflödiga. Sådana stycken har antingen ändrats eller tagits bort.
Genom att minska ner på antalet sammanträden så kan ekonomiska medel sparas. Utöver
ovannämnda förändringar i arvodesreglementet så innefatta förslaget även att samtliga
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verksamhetsnämnder, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ställer in ett av sina
planerade sammanträden för år 2020.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Genom att genomföra föreslagna åtgärder så kan omkring en miljon kronor besparas.
Bedömningen är därför att man genom föreslagna åtgärder kommer kunna verkställa
besparingen som finns med i kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2020.
Förvaltningens beredning
Första gången kommunstyrelsen personalutskott hanterad ärendet var den 5 november 2019.
Därefter har gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktiges bjudits in till ett
parlamentariskt möte. Under det parlamentariska mötet så diskuterades det förslag som nu
lämnas för antagande.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt arvodesreglemente
Arvodesreglemente med ändringsförslag

LJUNGBY
KOMMUN
(Förslag daterat 2019-12-02)

Ljungby kommuns
Arvodesreglemente
för förtroendevalda

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 164
Reviderat av kommunfullmäktige 2019-xx-xx
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Arvodesreglemente

Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid
och engagemang. Ingen ska förlora ekonomiskt på att ha ett politiskt uppdrag.
Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst och
alla får ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning. Enligt
4 kap. 12-15 §§ kommunallagen (2017:725) KL, har förtroendevalda rätt till skälig
ersättning för de arbetsförtjänster och ekonomiska förmåner som de förlorar på
grund av uppdraget.
I Ljungby kommun anses uppdrag som uppgår till 50 procent av heltid eller mer motsvara
”betydande del av heltid” och kan därmed ge förtroendevald möjlighet att kallas
kommunalråd.
I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av
ersättning som delas ut och ersättningens storlek.
Reglementet gäller för samtliga politiska organ och kommunala bolag i Ljungby kommun.

1 § Grundbelopp

Arvodesreglementet är baserat på ett grundbelopp som motsvarar 95 % av riksdagsleda
möternas månadsarvode (68 400 kr), vilket motsvarar 64 980 kr år 2020. Grundbeloppet
justeras årligen i förhållande till riksdagsledamöternas arvode för innevarande år.
Justering av grundbeloppet
HR-avdelningen ansvarar för att grundbeloppet justeras i förhållande till
riksdagsledamöternas arvode för innevarande år (januari).
2 § Berättigande till ersättning
2 § 1 Förtroendevalda med rätt till ersättning
Ersättning betalas ut till:
• Ledamot i kommunfullmäktige.
• Ledamot i nämnd, styrelse och bolag som tillsatts av kommunfullmäktige i enlighet
med gällande reglementen.
• Ledamot i utskott, samt politiskt förtroendevald i beredning, arbetsgrupp, etc.
som utsetts av kommunfullmäktige eller av ovan angivna nämnder och styrelser.
• Kommunrevisorer.
• Ersättare arvoderas vid tjänstgöring för ordinarie ledamot.
• Ersättare som närvarar under sammanträden med nämnder, styrelser och bolag utan
att vara tjänstgörande får sammanträdesarvode för samtliga sammanträden första
mandatåret. För ersättare i valnämnden gäller samma för första valåret.
Ersättning utgår även för ev. förlorad arbetsförtjänst. Därefter gäller 5 möten per år
för nämnder och styrelser och 3 gånger för bolagen under resten av mandatperioden.

Särskilt sammanträde för protokollsjustering berättigar inte till arvode, men till
eventuell ersättning för resa och förlorad arbetsförtjänst.
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2 § 2 Ersättningsberättigade sammanträden
Sammanträdesarvode utgår för uppdrag där Ljungby kommun utser ledamot/ersättare och
ersättning inte utgår från huvudmannen.

Med sammanträde menas i det här regelverket protokollförda möten med
fullmäktige/styrelsen/nämnden/utskottet/beredningen/revisionen.
2 § 3 Kommunrevisionen
För kommunrevisorer gäller vid ny mandatperiod att de avgående revisorerna får ersättning för
detta uppdrag fram till den 30 april under det första mandatåret för att slutföra revision av
årsredovisningen från föregående år. Den nya revisionen följer sin mötesplanering och får
ersättning för detta.

3 § Arvoden

Arvoden betalas ut som:
• Fast månadsarvode
• Inställelsearvode till ledamot eller tjänstgörande ersättare
• Sammanträdesarvode
• Förrättningsarvode
3 § 1 Fast månadsarvode
Presidier har rätt till fast månadsarvode på årsbasis i enlighet med nedanstående
förteckning. I det fasta månadsarvodet ingår ersättning för allt arbete och alla
aktiviteter som är förenade med uppdraget upp till den procentsats som angetts
för respektive uppdrag.

I det fasta månadsarvodet ingår exempelvis ersättning för följande arbetsuppgifter:
•
•
•
•

•
•

Planering och samordning av nämndens/styrelsens arbete
Beredningar och förberedelser inför sammanträden
Nämndens/styrelsens sammanträden
Överläggningar som, utan att särskilt beslut om detta fattats, hålls med
förtroendevalda eller tjänstemän inom det kommunala organ som den
förtroendevalde tillhör
Omvärldsbevakning inom det aktuella verksamhetsområdet
Kontakter med medborgare och media

För de uppdrag och aktiviteter som eventuellt överskrider procentsatsen kan
ersättning utgå i form av sammanträdesarvode. Den förtroendevalde yrkar själv
ersättning för ytterligare timmar och redogör hur de sammanlagda timmarna har
disponerats, för eventuell utbetalning av ersättning. Yrkande på ersättning lämnas
till personal utskottet senast 28 februari påföljande år.
Valnämnden
Presidiet i valnämnden erhåller månadsarvode under elva månader innan valet samt
månaden efter. För sammanträden och utbildningar som äger rum under tid då månadsarvode
inte utgår erhålls sammanträdes- alternativt förrättningsarvode.
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3 § 2 Inställelsearvode
Ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till inställelsearvode i enlighet med
nedanstående förteckning. I detta arvode ingår ersättning för allt arbete som är förenat med
uppdraget.

Ersättare som bara är kallad på del av mötet har rätt till halvt inställelsearvode. Ersättare som
på sittande möte blir utsedd att tjänstgöra får inget inställelsearvode. I de fall ett möte
ajourneras till påföljande dag utgår endast ett inställelsearvode.
Månadsarvoden och inställelsearvoden utgår enligt följande, år 2020
Förtroendeuppdrag

Ersättning i
% av
grundbelopp

Ersättning i
kronor

Ordförande i kommunfullmäktige

10

6 498

1 :e vice ordf. i kommunfullmäktige

3

1 950

2:e vice ordf. i kommunfullmäktige

5

3 249

Ledamot i kommunfullmäktige

650(1)

Gruppledare i fullmäktige baserat på
antal mandat (inom parentes)

3(1-4)
5(5-)

1 949
3 249

Ordförande i demokratiberedningen

4

2 600

Vice ordförande i
demokratiberedningen
Ledamot i demokratiberedningen

2

1 300

Ordförande i valberedningen

1

650

Ordförande i kommunstyrelsen

100

64 980

1 :e vice ordförande i kommunstyrelsen

50

32 490

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

90

58 482

325 (0,5)

Ledamot i kommunstyrelsen

1 300 (2)

Ordförande i personalutskottet

10

6 498

Vice ordförande i personalutskottet

7

4 549

Ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott (budgetberedning)

Inställelse
arvode i
kronor och
% av
grundbelopp

1 300 (2)
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Ledamot i kommunstyrelsens
personalutskott
Ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
1 :e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
2:e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
Ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
Ledamot i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
Ordförande i kultur- och
fritidsnämnden
1 :e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden
2:e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden
Ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Ledamot i kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott
Ordförande i miljö- och byggnämnden
1 :e vice ordförande i miljö- och
byggnämnden
2:e vice ordförande i miljö- och
byggnämnden
Ledamot i miljö- och byggnämnden

650 (1)
35

22 743

9

5 849

18

11 697

650 (1)
1 300 (2)

25

16 245

7

4 549

13

8 448
650(1)
1 300 (2)

25

16 245

7

4 549

13

8 448

650 (1)

Ledamot i miljö- och byggnämndens
arbetsutskott
Ordförande i socialnämnden

40

25 992

1 :e vice ordförande i socialnämnden

20

12 996

2:e vice ordförande i socialnämnden

20

12 996

1 300 (2)

Ledamot i socialnämnden

Ledamot i socialnämndens
arbetsutskott
Ordförande i tekniska nämnden

650(1)
1 949 (3)
25

16 245

1 :e vice ordförande i tekniska nämnden

7

4 549

2:e vice ordförande i tekniska nämnden

13

8 448

7

Ledamot i tekniska nämnden

650(1)

Ledamot i tekniska nämndens
arbetsutskott

1 300 (2)

Ordförande i valnämnden (valår)

5

3 249

Vice ordf. i valnämnden (valår)

3

1 950

Ledamot i valnämnden (valår)
Ordförande i gemensamma
överförmyndamämnden

650 (1)
10

6 498

Ledamot i överförmyndamämnden

650 (1)

Ordförande i kommunrevisionen

10

6 498

Vice ordförande i kommunrevisionen

7

4 549

Ledamot i kommunrevisionen
Bolagsstyrelser
(betalas av respektive bolag)
Lekmannarevisor:
Ljungbybostäder AB
Ljungby Energi AB
Lekmannarevisor:
Ljungby Utveckling AB
Ljungby Holding AB

1 300 (2)

1
1

650
650

0,5
0,5

325
325

Ordförande i Ljungby Energi AB/
Ljungby Energinät AB

10

6 498

Vice ordförande i Ljungby Energi AB/
Ljungby Energinät AB
Ledamot i Ljungby Energi AB/
Ljungby Energinät AB

7

4 549

Ordförande i Ljungbybostäder AB

10

6 498

Vice ordförande i Ljungbybostäder AB

7

4 549

Ledamot i Ljungbybostäder AB

650 (1)

650 (1)

Uppdrag i styrelserna för Ljungby Holding och Ljungby Utveckling ingår i kommunstyrelsens
arbetsutskotts inställelsearvode. Sammanträdesarvode utgår för ledamöterna.

3 § 3 Sammanträdesarvode
Rätt till sammanträdesarvode har förtroendevalda enligt 2 § 1.
Sammanträdesarvode betalas inte ut till presidier.
Belopp
Sammanträdesarvodet uppgår till 2 % av grundbeloppet (år 2020 motsvarar det
1 300 kr/dag). Sammanträdesarvodet justeras varje årsskifte med samma förhållande
som grundbeloppet förändras.
För varje påbörjad halvtimme av ett sammanträde betalas ett sammanträdesarvode ut
med 82 kronor. Avdrag ska göras för lunch och middag i förekommande fall.
Ledamot kan som mest få 1 300 kronor per dag i sammanträdesarvode. Undantag
gäller fullmäktigeledamot som utöver heldagsarvode även kan få ersättning för
fullmäktigesammanträde. Undantag gäller även valnämndens ledamöter.
Sammanlagt arvode kan högst utgå med 90 % av grundbeloppet förutom
kommunstyrelsens ordförande som har 100 %.

3 § 4 Förrättningsarvode
Arvode för förrättning betalas ut för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagande i kongress, konferens, informationsmöte och kursverksamhet
Av särskilt nämndbeslut föranledd överläggning med förvaltningschef eller
annan anställd inom det kommunala organ som den förtroendevalde tillhör
Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller
annan motpart
Överläggning med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör
Överläggning med icke kommunalt organ
Av revisor utfört revisionsuppdrag
Representation beslutad av vederbörligt organ, såsom studieresa, studiebesök
eller liknande
Evenemang anordnat av egen styrelse/nämnd eller förvaltning, uppvaktningar,
begravningar m.m.
Deltagande i medborgardialog

Aktiviteterna ska röra Ljungby kommuns angelägenhet och ha ett direkt samband
med förtroendeuppdraget.
Beslut om förrättning
Beslut om förrättning ska fattas av ordföranden i fullmäktige, nämnd, utskott
eller styrelse innan förrättningen äger rum.
Belopp
Förrättningsarvodet uppgår till 2 % av grundbeloppet (år 2020 motsvarar det
1 300 kr/dag) och justeras varje årsskifte med samma förhållande som
grundbeloppet förändras.

För varje påbörjad halvtimme av en förrättning betalas ett arvode ut med 82 kronor.

Ledamot kan som mest få 1 300 kronor per dag i förrättningsarvode. Undantag
gäller fullmäktigeledamot som utöver heldagsarvode även kan få ersättning för
fullmäktigesammanträde. Motsvarande undantag gäller även valnämndens ledamöter vid val.
4 § Övriga ersättningar

Övriga ersättningar som betalas ut är:
• Förlorad arbetsförtjänst
• Förlorad semesterförmån
• Förlorad pensionsförmån
• Förlorad förmån från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa
• Resekostnads- och traktamentsersättning
4 § 1 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag som understiger
40%.

Faktisk förlorad arbetsförtjänst
Med faktisk förlorad arbetsförtjänst menas att den förtroendevalde faktiskt
inte har haft möjlighet att utföra arbete under den tid då ersättning för förlorad
arbetsförtjänst söks. Enligt huvudregeln innebär det att man kan visa på att det skett ett
löneavdrag eller lön uteblir. För samtliga innebär det att hen kan visa att man
faktiskt skulle ha arbetat då ersättning för förlorad arbetsförtjänst begärs.
För den som varit tvungen att tacka nej till erbjudet arbete ska erbjudandet noteras med dag,
beskrivning av för vilken tid erbjudandet avsåg och vem
som lämnat erbjudandet och med angivande av tjänsteställe och tidsomfattning
samt telefonnummer till den som lämnat erbjudandet. På så sätt kan erbjudandet
verifieras i efterhand vid kontroll.
Redovisning ska kunna ske på begäran av lönekontor eller i samband med de
fortlöpande kontroller som följer av detta reglemente. Kan en förtroendevald
av olika anledningar inte visa detta föreligger inte heller rätt till ersättning för
förlorad arbetsförtjänst.
Det är den förtroendevalde som har bevisbördan för att visa att det föreligger
en förlorad arbetsförtjänst. Vid oklarheter får ärendet lyftas till personalutskottet
för beslut.
Ersättning kan inte fås om man har semester eller kompledighet. Ersättning
utges inte till den som uppbär hel sjukpenning, hel sjukersättning. Inte heller
utges ersättning till person som uppbär hel ålderspension och som inte
samtidigt har en visstidsanställning eller inkomst av aktiv näringsverksamhet.
Förtroendevald enligt § 1 är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst
enligt nedanstående bestämmelser:
Förtroendevald har förlorat arbetsförtjänst på grund av förrättning enligt 2 §
som är orsakat av uppdraget och begär själv ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
•

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas för sammanträdestid
och för restid.
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♦

För förtroendevald som bedriver egen näringsverksamhet ska
ersättningen intygas av revisor eller genom att egna uttag ur
enskild finna redovisas. Redovisning ska ske utifrån särskild blankett
- ”Intyg för ersättning för förlorad arbetsförtjänst”

•

För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren
om den anställdes årsinkomst och timersättning. Av intyget
ska även framgå den anställdes timersättning samt eventuell ersättning
för jour och ob-tillägg.

•

Ersättningen ska utbetalas per timme.

•

Ersättning betalas från den tidpunkt den förtroendevalde lämnar
bostaden/arbetet och till dess hen åter kommer till bostaden/arbetet,
inklusive sammanträdestiden men exklusive lunchtid. Om tid för
sammanträde och resor, vid uppdrag enligt § 1, uppgår till mellan
6 - 8 timmar för en dag, kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst
motsvarande heldag begäras. I övrigt utgår ersättning för faktisk
förlorad arbetsförtjänst.

♦

Uppgift som styrker att anställningsförhållande eller näringsverksamhet,
som grundar rätt till ersättning och uppgifter om timersättning, jour och
ob-tillägg lämnas i samband med att man börjar sitt förtroendeuppdrag och
vid förändrade inkomster.

♦

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas inte ut retroaktivt utom i de fall den
förtroendevalde med intyg kan visa att retroaktiv lön utbetalats från arbetsgivaren.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevald som erhåller
månadsarvode, sammanträdes- och förrättningsarvode som tillsammans underskrider
40 % av ersättning till heltidsarvoderat kommunalråd. Detta innebär att ersättning
för förlorad arbetsinkomst inte heller betalas utöver detta belopp. Vid beräkning
av uppdragens omfattning ska arvodering i kommunala bolag och andra juridiska
personer som kommunen äger eller har intressen i, inte ingå. Ledamöter i
kommunala bolag och andra juridiska personer som kommunen äger eller har
intressen i, har dock rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, så länge
ersättningen från bolaget underskrider 40 % av heltidsarvoderat kommunalråd.
Förtroendevalds informations- och redovisningsskyldighet till kommunen
Som framgår ovan ansvarar förtroendevald för att anmäla förändringar på grund
ändrat arbete, ändrad tjänstgöringsgrad eller förändrad inkomst och anmälan ska
ske till HR-avdelningen.
En förtroendevald är skyldig att anmäla till kommunen om hen inte har rätt
till fortsatt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det är den förtroendevalde som
ska kunna styrka att det finns ett samband mellan att det uppkommit en
inkomstförlust och att denna uppkommit på grund av förtroendeuppdraget.
Det ligger också på den förtroendevaldes ansvar att se till att det går att avläsa
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att frånvaro från ordinarie arbete skett, genom ledighet eller genom att löneavdrag
redovisas på annat sätt.
Förtroendevald som är näringsidkare
För förtroendevald som är näringsidkare gäller att inkomster till följd av passiv
näringsverksamhet inte grundar rätt till förlorad arbetsinkomst.
För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på deltid och som också är
anställd och uppbär inkomst av tjänst ska antalet timmar som ligger till grund för
beräkning av inkomst per timme reduceras i proportion till tjänstgöringsgrad i
anställning. Tjänstgöringsgrad i anställningen ska styrkas med intyg från arbets
givare.
Förtroendevald som är egen företagare får inte själv intyga förhållanden som rör hen själv.
Den förtroendevalde som får ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ska årligen lämna
in underlag som utvisar att hen taxerats för inkomst av aktiv näringsverk
samhet till HR-avdelningen.
Den förtroendevalde är skyldig att anmäla till kommunen om anställningen eller
verksamheten upphör så att hen inte längre har inkomster som grundar rätt
till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Förtroendevalda som är pensionärer eller studenter
För personer som uppbär pension, studerar eller är timanställda kan ersättning
för förlorad arbetsinkomst också utgå, men då endast under förutsättning att det finns
en anställning eller en aktiv näringsverksamhet som bedrivs när ersättning för förlorad
arbetsinkomst begärs. Detta styrks av den förtroendevaldes arbetsgivare eller genom att
ge in underlag gällande taxerad inkomst och som visar att inkomsten inte är passiv.
Taxerad inkomst avser förfluten tid. Den förtroendevalde ska ge in underlag, som styrker att
verksamhet bedrivs och är aktiv, t.ex. genom intyg från auktoriserad revisor.
Den förtroendevalde är skyldig att anmäla till kommunen om anställningen eller
verksamheten upphör så att hen inte längre har inkomster som grundar rätt
till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
4 § 2 Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Förlorad
semesterersättning ska styrkas av arbetsgivaren, av revisor eller genom uttag
av lön (för enskild näringsidkare).
4 § 3 Ersättning för förlorad förmån från Försäkringskassan eller arbetslöshets
kassa
Ersättning utges även för förlust av föräldrapenning och förlorad ersättning från
arbetslöshetskassa. För att få ersättning skall inkomstbortfallet styrkas. För att få ersättning för
förlust av föräldrapenning och arbetslöshetsersättning ska
detta styrkas med aktuellt utbetalningsunderlag.

Se 6 § för vad som gäller vid sjukdom med mera under pågående uppdrag.
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4 § 4 Resekostnads- och traktamentsersättning
Förtroendevald har rätt till ersättning för resor med egen bil, till och från sammanträdet om
avståndet till sammanträdet är mer än 4 km enkel resa. Ersättning betalas ut
med samma belopp som gäller för kommunens arbetstagare. Som mest ges ersättning för 70
km enkel resa. Undantag kan medges efter skälighetsbedömning av personalutskottet.

Vid sammanträde och förrättning utanför kommunen (och utanför vanliga
verksamhetsorten) utges traktamentsersättning enligt gällande centrala avtal.
Med vanliga verksamhetsorten menas det område som ligger inom en radie av
fem mil från såväl bostad som ordinarie arbetsplats.
Traktamentsersättning utges vid flerdygnsförrättning och resetillägg vid endagsförrättning. Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utges inte
traktamentsersättning och resetillägg. Använd reseräkningsblankett.
Styrkta parkeringsavgifter och övriga biljettutlägg redovisas under rubriken
”Övriga reseersättningar, kostnader för utlägg etc. (originalkvitto bifogas).” med
blankett.
Resor ska genomföras med lägsta möjliga totalkostnad. Det innebär att för
tågresa gäller i normalfallet 2:a klass och om möjligt lågprisalternativ. Bokning
av resor och logi görs via kommunens upphandlade resebyrå. Den
förtroendevalde har ansvar för att resan genomförs så miljöanpassat, säkert och
ekonomiskt försvarbart som möjligt.
5 § Förmåner vid sjukdom, föräldraledighet med mera

Om förtroendevald som tjänstgör heltid eller har fast procentuellt månadsarvode
är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag på grund av till exempel studieledighet
eller av amian orsak ska den förtroendevalde själv anmäla detta till kommun
styrelsens personalutskott. Personalutskottet prövar frågan om eventuell
reducering av arvodet.
Vid sjukdom och föräldraledighet för heltidstjänstgörande förtroendevald och vid
sjukdom för förtroendevald med fast arvode enligt § 3 gäller nedanstående
bestämmelser om förmåner då förtroendevald är förhindrad att fullfölja politiskt
uppdrag.
5 § 1. Sjukfrånvaro för heltidstjänstgörande förtroendevald
Förtroendevald som inte kan arbeta till följd av sjukdom får ledigt så länge
arbetsoförmågan kvarstår. Behov av ledighet på grund av sjukdom utöver 7
kalenderdagar ska styrkas genomintyg från läkare eller tandläkare. Förtroendevald
ska, för att ha rätt till sjuklön enligt lagen om sjuklön, snarast anmäla sjukdom
till HR-avdelningens tjänsteman som betalar ut arvodena.

För kommunalråden gäller följande vid sjukdom:
Dag 1
Dag 2-14
Dag 15-90
Dag 91-360
Dag 361-

-

karensavdag; ingen ersättning
sjuklön 80 % av arvodet enligt lag om sjuklön
90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Ljungby kommun 10 %)
90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Ljungby kommun 10 %) *
80 % från Försäkringskassan
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* Aiim: Då förtroendevald inte omfattas av AGS, AvtalsGruppSjukförsäkring, som
anställda i Ljungby kommun får, går Ljungby kommun in istället och täcker upp de
10 % under dag 91-360 för att ersättningen blir likvärdig som för anställd personal.
För arvodesdelar som överstiger 7,5 basbelopp utges utfyllnad av sjuklön enligt AB för att
uppnå ovan angivna procentsatser.
Ovanstående regler är i överensstämmelse med AB 10 för arbetstagare i kommuner och
landsting.
5 § 2 Sjukfrånvaro för förtroendevald med fast månadsarvode
Om förtroendevald med fast arvode är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag gäller nedanstående.

Om förtroendevald trots sjukdom ändå kan fullfölja sitt uppdrag
gäller givetvis skyldighet att underrätta Försäkringskassan.
För förtroendevald med fast arvode gäller följande vid sjukdom:
Arvodet utges under 14 dagar efter det att sjukledigheten har påbörjats.
Dag 1

- karensavdrag; ingen ersättning från huvudarbetsgivaren + fast månadsersättning från Ljungby kommun

Dag 2-14

- sjuklön från huvudarbetsgivaren + fast månadsersättning från
Ljungby kommun

Dag 15-

- Ersättning från Försäkringskassan. *

* Förtroendevalda med fast månadsarvode, som är tjänstlediga från sitt ordinarie
arbete, far ersättning motsvarande 10 % av det fasta månadsarvodet, av Ljungby
kommun under dag 15-360.
Varje förtroendevald som har sjukledighet över 14 dagar, ska meddela detta till tjänsteman vid
HR-avdelningen som ansvarar för arvodesutbetalningar.
För att få rätt sjukpenning är det viktigt att respektive förtroendevald anmäler
arvodet som sjukpenningsgrundande inkomst till Försäkringskassan.
5 § 3 Föräldraledighet för heltidstjänstgörande förtroendevald
Lagen om allmän försäkring gäller, vilket innebär att föräldrapenning betalas ut
med 80 % upp till 7,5 basbelopp under samma tidsperiod som gäller för arbetstagare.

För arvode som överstiger 7,5 basbelopp ges i likhet med kommunala avtal en
utfyllnad på så att 80 % av arvodet betalas ut under de första 270 dagarna då
ersättning för föräldrapenning utgår.
5 § 4 Ersättning för kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller
anhörig med funktionsnedsättning, m m
Ersättning utges - i samband med fullgörande av uppdraget - vid vård och tillsyn av bam som
tillhör den förtroendevaldes familj och som är under 12 år. Ersättning utges inte då
bamet/bamen normalt vistas i kommunal barnomsorg eller annan barnomsorg som erhåller
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kommunalt stöd. Ersättning för barntillsyn utges inte
samtidigt som den förtroendevalde erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Ersättning betalas även ut då någon vårdar närstående med funktionsnedsättning
på grund av fullgörande av förtroendeuppdrag och där den fonktionsnedsatte
befinner sig i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte om behovet kan
lösas inom ramen för pågående beslut om assistans eller då annat stöd såsom
avlösarservice i hemmet samtidigt är beviljat och verkställs. För rätt till ersättning
måste kostnaderna styrkas. Ersättningen beräknas på lägsta timlön för barnskötare
eller vårdbiträde och betalas ut så länge tillsynen utövats.
Yrkande om ersättning för barntillsyn görs under rubriken ”Övriga reseersättningar,
kostnader för utlägg etc. (originalkvitto bifogas).” på blanketten ”Ersättning till
förtroendevalda - Förrättning”.
5 § 5 Ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med
funktionsnedsättning
Förtroendevald som har funktionsnedsättning som medför att han eller hon
får särskilda kostnader för att kunna utföra sitt uppdrag får ersättning för sina
kostnader med som mest 1 950 kronor per dag. Det motsvarar 3 procent av
grundbeloppet.

Ersättning utges till funktionshindrad förtroendevald för kostnader som uppkommit till följd
av deltagande i sammanträde eller motsvarande och som
inte ersätts på annat sätt, t ex genom handikappersättning eller annan
motsvarande ersättning från Försäkringskassan. Häri ingår kostnader för t ex
resor, ledsagare, dövtolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar.
Yrkande om ersättning görs under rubriken ”Övriga reseersättningar,
kostnader för utlägg etc. (originalkvitto bifogas).” på blanketten ”Ersättning till
förtroendevalda - Förrättning”. Kvitto som styrker ersättningsanspråk
skall bifogas.
6 § Förtroendevalds redovisning
6 § 1 Närvaro- och ersättningslista
Närvaro på sammanträden samt begäran om ersättning i samband med sammanträden
redovisas genom att skriva på listan som cirkulerar på mötet.

Nämndsekreteraren kontrollerar att närvaro är ifylld. Närvaro- och ersättningslistan ska
därefter attesteras av ordföranden och för ordförande utav 2:e vice ordförande.
Nämndsekreteraren ansvarar för att registrera uppgifterna i förtroendemannasystemet för
utbetalning av arvode.
6 § 2 Blankett Ersättning till förtroendevalda - Förrättning
Redovisning i övrigt ska ske på särskild blankett benämnd ”Ersättning till
förtroendevalda - Förrättning”. Varje förtroendevald fyller i och signerar sin blankett.
Ordföranden attesterar ledamöternas ersättningsanspråk. För ordföranden i nämnderna
attesterar 2:e vice ordförande då de inte tillhör samma parti eller majoritet.
Tjänsteperson kan aldrig attestera förtroendevalds begäran om ersättning då tjänsteperson står
i beroendeställning till förtroendevald.

15

Blanketten ”Ersättning till förtroendevalda - Förrättning” fylls i utifrån datumordning
av den som uppbär arvodet med förrättningsdatum, benämning på styrelse eller nämnd,
ort där sammanträdet äger rum samt tid när förrättningen börjar och slutar samt typ av
förrättning ex. tillsynsbesök.
Blanketten attesteras av ordföranden och för ordförande utav 2:e vice ordförande.
Behörig tjänsteperson registrerar därefter in underlaget i lönemodulen. Begäran om ersättning
ska ske fortlöpande och senast sex månader efter sammanträdets eller förrättningens
genomförande. Rätt till ersättning utgår inte efter denna tidpunkt.
6 § 3 Felaktiga utbetalningar
Har felaktig utbetalning gjorts på grund av att en förtroendevald lämnat in
oriktiga uppgifter till kommunen eller vid kontroll inte kan styrka det som
reglementet föreskriver, ska kommunen kräva den förtroendevalde
på det belopp som utgått felaktigt om det utbetalade beloppet överstiger vad
den förtroendevalde skulle ha fått.
Personalutskottet tar ställning till om polisanmälan ska göras och i brådskande
fall görs polisanmälan av personalutskottets ordförande.

Har för högt belopp utbetalats från kommunens sida ska återbetalning ske.
Vid oenighet ska ärendet hanteras i personalutskottet. Det är ytterst
personalutskottet som avgör om återbetalning ska ske och kan besluta om
att väcka talan vid allmän domstol och om polisanmälan ska ske.

6 § 4 Stickprovskontroller
Personalutskottet ska årligen i januari bestämma hur stickprovskontroller utförs av
förtroendevaldas utbetalda ersättningar och arvoden enligt ett slumpmässigt bestämt urval.
Urvalet ska i första hand ske på ett sådant sätt att det inte går att förutse vilka förtroendevalda
som ska granskas. Utskottet kan även vid misstanke om att fel begåtts begära att en särskild
förtroendevalds utbetalningar granskas eller en hel grupp av förtroendevaldas räkningar
granskas. Utskottet ger härefter HR-avdelningen i uppdrag att genomföra kontrollerna.
Härefter ska resultatet av kontrollerna redovisas till utskottet.

Framkommer omständigheter som ger anledning att tro att den viktning i procent
som gjorts för ordförande, 1 :e vice och 2:e vice ordförande i respektive nämnder och
styrelser inte är rimlig i förhållande till den arbetsbelastning som gäller i uppdraget
åligger det såväl tjänstemän som förtroendevalda, som berörs av reglementet att
uppmärksamma personalutskottet på detta så att en revidering av reglementet kan ske.
7 § Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av reglementet beslutas av kommunstyrelsens
personalutskott.
Förändringar i arvodesreglementet fastställs av kommunfullmäktige.
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Bilaga till Ljungby kommuns arvodesreglemente

1.1 Pensionsförmåner
Förtroendevalda på heltid och deltid (fram till 2014-12-31)
Ljungby kommun har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning
för förtroendevalda) att gälla från och med 2003-01-31. Pensionsbestämmelsema
omfattar förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent. För att omfattas
krävs det också att den förtroendevalde vid uppdragets tillträde inte fyllt 65 år. I
Ljungby kommun omfattas kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens
1 :e vice ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.
Som pensionsgrundande inkomst ska även tillgodoräknas utbetalt arvode från styrelseuppdrag
i av kommunen helägda bolag. Dessutom ska som pensionsgrundande inkomst tillgodoräknas
arvode från styrelseuppdrag i företag där kommunen är delägare eller har andra intressen. För
närvarande gäller detta styrelseuppdrag i Region Kronoberg. Pensionskostnaden fördelas
proportionellt mellan kommunen och den andra organisationen.
Vid förtroendeuppdrag som innehas samtidigt inom kommunen, landstinget och/eller
regionförbundet gäller följande:
Om ett av uppdragen uppgår till minst 40 procent men inte till 100 procent kommer Ljungby
kommun på begäran från den enskilde förtroendevalde att förhandla med
övriga berörda parter inom Region Kronoberg i syfte att procentuellt slå
samman uppdragen. Den förtroendevalde måste skriftligen begära detta hos personaloch arbetsmarknadsutskottet innan mandatperiodens slut. Pensionskostnaden fördelas,
efter överenskommelse, proportionellt mellan kommunen och den/de andra parterna.
Förvärvsinkomst upp till tre prisbasbelopp per år undantas från samordning med pension och
avgångsersättning.
Förtroendevald som uppbär visstidspension från tidigare uppdrag i kommunen, far
behålla denna pension vid nya förtroendeuppdrag i kommunen, med beaktande av regeln om
samordning med förvärvsinkomst ovan.
I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs regler.
För förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2018
Kommunfullmäktige har antagit OPF-KL18. OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som
tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats
av PBF eller PRF-KL i kommunen eller regionen. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14,
inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt
till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL består av två delar:
Omställningsstöd
• Aktiva omställningsinsatser
• Ekonomiskt omställningsstöd
• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
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Pensionsbestämmelser
• Avgiftsbestämd ålderspension
• Efterlevandeskydd
• Sjukpension
• Familj eskydd
1.2 Vilka förmåner har en förtroendevald rätt till
Förtroendevald med sammanlagda uppdrag på minst 40 procent
• Omfattas av samtliga ovanstående förmåner.
Fritidspolitiker - med sammanlagda uppdrag under 40 procent
• Omfattas av avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller regionen på
heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning,
om inte annat anges. Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs
av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. I den
pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt
4 kap 12§ kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.
Pensionsavgiften är 4,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande
inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i
32a§ LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den
pensionsgrundande inkomsten.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen endast om den för kalenderåret
är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då
förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift, betalar kommunen ut motsvarande belopp
direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.
Pensionsbestämmelserna gäller även förtroendevalda i kommunala bolag.
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