LJUNGBY
KOMMUN

Kallelse

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby
måndagen den 27 januari 2020, klockan 17.30Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@liungbv.se

Inledning

Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Liselotte Åhlander och Thomas Ragnarsson,
ersättare: Saga Sunniva Bergh
Justeringen hålls måndagen den 3 februari 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 till kommunstyrelsens ordförande om
Lingonbygden (Lidhult).
7. Svar på interpellation till personalutskottets ordförande om jämställda
löner i Ljungby.
8. Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om IT-systemet
inom socialförvaltningen.
9. Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om digital
signering samt schemaläggning på äldreboenden.
10. Beviljande av borgen för de kommunala bolagen.
11. Tilläggsäskande för saneringsarbete på Holmsborg.
12. Godkännande av programarbete om särskilt boende, trygghetsboende
och skolor på Harabergsområdet.
13. Revidering av Policy för klimatanpassning.
14. Antagande av Policy för upphandling och inköp.
15. Godkännande av ändringar i bolagsordning för Ljungby Energi AB.
16. Godkännande av ändringar i bolagsordning för Ljungby Energinät AB.

17. Godkännande av ändringar i förbundsordning för kommunalförbundet
VoB Kronoberg.
18. Valärende - ledamot i kommunstyrelsen (C).
19. Valärende - ersättare i socialnämnden (SD).
20. Valärende - ersättare i socialnämnden (L).
21. Valärende - ersättare i kommunstyrelsen (S).
22. Valärende - ersättare i socialnämnden (S).
23. Meddelanden.

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

Enkel fråga till Lars-Ove Johansson (c) tekniska
nämndens ordförande

Återbruket lades ner i somras, men skall återkomma meddelade du i denna sal. Återbruket skall
starta upp i augusti 2020.
Jag undrar kort och gott:
1. Hur går det med arbetet?
2. I vilken nämnd skall Återbruket ha sin hemvist?
3. Hur ser finansieringen ut?

Ljungby 20-01-22

Anne Karlsson
(s)
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Motion om att namnge gator/torg efter stora Liungbvprofiler

När man i olika sammanhang är ute på resande fot i Sverige och samtalar med andra
människor får man ofta höra att Ljungby är vida känd som en industristad.
Vi i Sverigedemokraterna tycker att man på något sätt ska hylla människor som sätter
Ljungby på kartan.
Vi anser att en sådan hedersbetygelse kan vara att man får gator/torg uppkallade efter sig
och det har vi redan några exempel på som Märta Ljungbergsvägen, Rune B Johanssons gata,
Kristina Nilsson gatan bland andra.
SD Ljungby tycker att fler personer som ska få gator och torg uppkallade efter sig är ex.v.
bröderna Andersson dvs Rune, Holger och Sture som under en längre tid (inne på sitt sjunde
decenium som företagare) har byggt upp och drivit företag med stor framgång i vår kommun
och satt Ljungby på kartan såväl nationellt som internationellt och som faktiskt är still going
strong än idag!
Patriarken i syskonskaran Rune fyller inom en kort framtid 80 år och denna hedersbetygelse
kan vara en fin present från Ljungby kommun!
Ljungby kan ju exempelvis få en egen Stureplan, en Runes alle', en br.Anderssons gata eller
varför inte Holgers gränd?
För visst är det såhär, att sällan har så få människor haft så stor betydelse för Ljungby och
dess utveckling som truckbröderna Andersson!
Sverigedemokraterna i Ljungby yrkar därför att:
Kommunfullmäktige uppdrar till miljö och byggnämnden att ta fram förslag på och namnge
gator och torg som hedrar stora företagare.

För Sverigedemokraterna Ljungby Krister Salomonsson 2020-01-18
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till barn och utbildningsnämndens ordförande
Markus Walldén.
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans.
En förutsättning för det är allas lika värde oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund för att ta
några exempel.
2015 antog fullmäktige en jämställdhetspolicy och i den står det sammanfattningsvis att alla
ska behandlas lika i alla kommunens verksamheter.
Min fråga till dig är, hur jobbar barn och utbildningsnämnden med att se till att
jämställdhetspolicyn verkar och fungerar i era verksamheter?

Angelstad 200114

Caroline Holmqvist Henrysson
Socialdemokraterna
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Dnr Rs lDZO/0005,313 t
Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation om banvallsleden ställd till Lars-Ove Johansson (C)
tekniska nämndens ordförande
Banvallsleden är en gång/cykelled mellan Karlshamn och Halmstad. Leden är ca 250 km
lång och 60-65% löper på banvall. De stora metropolerna på banvallsleden är
Karlshamn, Ljungby och Halmstad. Ljungby marknadsför leden i sin verksamhetsplan
och även på diverse turistsidor.
Målsättningen med banvallsleden är:
Att skapa världens längsta cykeltu ristled
Att skapa en allaktivitetsled för cyklister, vandrare, skidåkare m.fl.
Att skapa ett ca 25 mil långt järnvägshistoriskt friluftsmuseum.
Boende i Angelstad med omnejd har under minst 35 år kämpat med namnlistor,
skrivelser mm för att leden ska bli klar. Det handlar om en liten sträcka längs vid en åker
i Kvänslöv, där banvallsleden tar slut.
Vilka ambitioner/viljor har Tekniska nämnden med att vara med och skapa världens
längsta cykelturistled?
Hur går det med arbetet att göra banvallsleden klar vid Kvänslöv?

Angelstad 2020-01-08
Lotte Åhlander (S)
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Mitt medborgarförslag:
Samåkningsparkering i Tannåker området.

Min motivering:
Skriver detta medborgarförslag då det finns ett stort behov av en samåkningsparkering i Tannåker.
Vi har ett antal skolungdomar som måste ta sig till busshållplatsen i Tannåker, vid affären för att därifrån åka
buss till gymnasieskolan i Ljungby.
Det finns inga anslutningsbussar till Tannåker från Skällandsö, Jonsboda eller Flahult som eleverna kan åka
med. Det innebär att eleven själv måste ta sig till Tannåker. Någon möjlighet till parkering finns inte då
affärens parkering behövs för dess kunder.
Möjligheten att kunna samåka även i andra situationer är också önskvärt både ur miljösynpunkt och för den
enskilde individen. Det kan handla om jobbpendling eller andra resor då man önskar samåka.
Vi ser det som viktigt att kommunen prioriterar och satsar på en samåkningsparkering i Tannåker, vilket
gynnar både miljön och underlättar för ortens befolkning. Vi ser också att det på sikt gör området attraktivt att
verka och bo i vilket då även främjar inflyttningen till kommunen.

Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

Datum:

SA.icka bla11kette11 till Ljungby komnm11, 341 83 Lj1111gby. Märk brevet med
"Medborgatförslag".
När dill medborga1.förslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekrä.fielse via post på detta. Ditt 111edborga1försfag blir en aU111ä11 handling och
publiceras, utan avsä11dare, på ko1111111111e11s webbplats
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:
Samåkningsparkering i Tannåker

Min motivering:
Det finns ett stort behov av en samåkningsparkering i Tannåker.
Vi har ett antal skolungdomarsom måste ta sig till busshållhallplatsen vid Tannåkers affär för att sen åka
vidare med buss till gymnasieskola i Ljungby.
Det finns inga anslutningsbussar från Skällandsö-Jonsboda-Flahult som går till Tannåker, vilket innebär att
elever själva måste ta sig till länsbussen i Tannåker.
Någon möjlighet till parkering finns inte då affaren behöver sin egna parkering till sina kunder.
Möjligheten att kunna samåka i andra situationer är också viktigt, både i miljösynpunkt och för den ensklde
indiden.
Det kan va jobbpendling eller andra evenemang på annan ort.
Vi ser det som viktigt att kommunen satsa på en samåkningsparkering, vilket gynnar både vår miljö, men
också underlätta för ortens befolkningen.
På sikt kan även inflyttning till orten främjas.
Lillan Papp
genom
Tannåkers sockenråd
Namn*:

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

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 medborgarjorslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats

M d d ho roj a r -£$ fo | a a
eftlot all försäljning av fyrverkerier
Här är lite information och fakta vad de här raketerna och olika smällare orsakar
för våra djur i naturen och våra sällskapsdjur.
Det finns djur så som hästar i ladugårdar som kommer i panik och hoppar över
boxväggen.
Det finns hundar som stressar sig till döds på grund av raketer, hundar som
tuggar sig genom väggar samt hoppar genom fönster för att fly i panik.

Vi människor skadar sig på grund av fyrverkerier. Cirka 100 personer skadas
varje år så pass allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvården.
Vi har våra äldre medborgare som bor på våra boenden i Ljungby Kommun som
både är dementa och oroliga som inte får någon ro på nyårsnatten. Oftast får
man stoppa i de en massa lugnande medicin för att de ska kunna få ro.
De psykisk sjuka och autistiska barnen lider något fruktansvärt av alla
fyrverkerier.
För våra invandrare blir det en fruktansvärd upplevelse då de kommit hit från
krigsdrabbade land.
Jag, Anita Samsson, hunduppfödare i Svenska Kennelklubben vill tillsammans
med Ljungby Brukshundsklubb att all försäljning och skjutning av raketer och
smällare ska förbjudas både på nyårsnatten och på påsken.

(Vi i Ljungby Brukshundsklubb vill bli informerade vilket datum ni kommer att
ta upp detta i kommunfullmäktige).
Med vänlig hälsning
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Medborgarförslag

Dnr fe 20207m ?3Y

Mitt medborgarförslag:

Riv den gamla scoutstugan på Giraffvägen och bygg ett LSS-boende på den tomten.
Kanske kan personalen samverka med det befintliga boendet som finns nedanför på
Giraffvägen.

Min motivering:

Nu när scouterna lagt ner sin verksamhet och sagt upp hyresavtalet med Ljungby
kommun står det huset tomt. Huset är i väldigt dåligt skick och borde rivas. Tomten
ligger fint, centralt men ändå i ett lugnt område. Personligen känner jag till ett par
stycken som inom kort kommer att ha behov av ett LSS-boende , och mig veterligen
finns det för närvarande inga platser på de befintliga LSS-boendena. Fördelen är även att
man kan samverka med personalen som finns på det befintliga LSS-boendet nedanför, till
exempel endast ha en nattpersonal men med larm som går till det andra boendet.

Namn*:

Telefonnumme-

Adress*:

E-postadress:

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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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)
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Svar på interpellation angående Lingonbygden

Svar på fråga 1 och 2
Politiken har vi flera tillfällen besökt Lidhult för att diskutera bland annat hur man ska använda det
gamla kommunalhuset. Information som delgivits politiken vid dessa besök har varit värdefull. Alla
inblandade är betjänta av att hitta en bra lösning. Om Lingonbygden upplever att informationen varit
bristfällig är det beklagligt och något som behöver rättas till framöver. Redan i december
genomfördes ett möte med Lingonbygden, ett möte som bland annat avhandlade ett par av frågorna
i denna interpellation och även den segdragna frågan om det nya elljusspåret.
Svar på fråga 3
Svaret på denna fråga får man bäst vid kontakt med fastighetsavdelningen, som ju även kan svara på
eventuella följdfrågor. Ett kort svar är dock att ansvaret ligger på Barn och Utbildningsförvaltningen
där interpellanten är ledamot i nämnden. Gränsdragningen när det gäller ytterligare städning är dock
lite otydligt och samtal förs mellan kommunen och Weland.
Svar på fråga 4
Frågan ligger tyvärr utanför mitt ansvarsområde, tekniska nämnden och tekniska förvaltningen torde
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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)

Interpellation om jämställda ingångslöner i Ljungby
kommun.
Interpellation från Emma Johansson Gauffin (S) ställd den 6 dec 2019 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 sett lyckas bättre
med sina studier och tar examen i högre utsträckning. Mot denna bakgrund undrar frågeställaren om
det är så även för de nyexaminerade som anställs inom Ljungby kommun. Följande frågeställningar
lämnas:
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?

Svar interpellationen
Utifrån min uppfattning som ordförande för Personalutskottet lämnas följande svar:
Fråga 1 - Ar ingångslönerna för nyutexaminerad personal jämställda i Ljungby
kommun?
Svar: Ja
Svar fråga 2 - Med tanke på resultatet av ovanstående fråga, finns behov av åtgärder?
Nej, behov av åtgärder utöver det som redan görs på formell grund är inte motiverat.
Utgångspunkten är att all lönebildning vilar på saklig grund samt att osaklig lönebildning till följd av
kön ska motverkas och i förekommande fall justeras.
Arbetsgivaren uppfyller de krav som lag och kollektivavtal ställer samt har en uttalad policy för sin
lönepolitik/lönebildning samt handlingsplan för likabehandling varav frågan om jämställda löner och
osaklig lönebildning till följd av kön ingår som en del. Arbetsgivarens intentioner, partsgemensamma
arbete och efterlevnad samt att lönekartläggningar genomförs regelbundet utgör en form av garant
för detta. Frågeställarens förslag om en djupare undersökning är förenat med omfattande manuell
handläggning vad gäller uppgifter som har betydelse för lönesättningen, men som ej är sökbara i
kommunens digitala personalsystem, t ex kandidaternas tidigare yrkeserfarenheter,
utbildningsbakgrund, personliga lämplighet och egenskaper.

Interpellationen anses därmed besvarad.

Carina Bengtsson
Personalutskottets ordförande
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Interpellation till socialnämndens ordförande
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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

Svar Interpellation 2019-12-06 ”Studiebesök Björkäng”
Frågeställare Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet samt
Anne Karlsson, Socialdemokraterna.
Beskrivningen som grundar frågan rör social samvaro, specifikt Mötesplatsens öppettider
samt it-systemets funktion ur användarsynpunkt.
När ska detta åtgärdas?

Mötesplatsens tillgänglighet är förändrad av schematekniska skäl. Personalen delar
sin tid med andra arbetsuppgifter inom det särskilda boendet.
Arbetet med att uppgradera de tekniska systemen är en ständigt pågående process
där buggar och förändringar avhjälps löpande. Därför kan inte ett specifikt datum
anges utan detta ingår i den pågående dialogen med leverantörerna
Däremot ser vi en stor oförståelse hos leverantörerna för den situation som system
med brister kan orsaka socialförvaltningens personal i den dagliga driften. Detta är
något vi framför till leverantörerna och kräver åtgärder i form av snabbare support
och högre driftsäkerhet.

Ljungby 2020-01-20
Bo Ederström(M)
ordförande socialnämnden
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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 fått 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 far vänta eftersom ”personalen glor i
mobilerna”.

Schemaläggning
En schemaläggningsgrupp har tillsatts för att sammanställa personalscheman, 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?

Svar Interpellation 2019-12-12 ”Digital signering och Schema”
Frågeställare Saga Sunniva Bergh, Vänsterpartiet
1. Hur är det patientsäkert att signering sköts med ett icke fulltfungerande system?
Med införandet av digital signering följer att avvikelser rapporteras omedelbart
samt att uppföljning och åtgärder är möjliga i realtid. Med andra ord höjer systemet
patientsäkerheten jämfört med tidigare manuella metoder. Satsningar på digitala
system är en förutsättning för att klara ökade krav och uppföljningsansvar samt
demografiutmaningen kommande 1 O-årsperiod.
Frågan i sig förutsätter att systemet inte är fullt fungerande, vilket inte är fallet.
Däremot är vi missnöjda med leverantörens support och förmåga vid
driftstörningar.
2. Hur har detta förändrat samt kommer attförändra personalens arbetsbörda?
Det är cheferna som har i uppgift att ansvara för arbetsmiljön och därmed
arbetsbelastningen. En utredning är tillsatt för att skapa en hållbar och långsiktig
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I denna utredning ingår bland
annat definitioner av arbetsbelastning.
3. Hur kunde detta system köpas in och arbetet med detta påbörjas innan man
säkerställt att det finns täckning överallt? Vad kostade det?
Täckningen bedömdes rimlig när systemet upphandlades. Men det bör klargöras att
upphandling av telefonin också kan påverka täckningen. Detta är någonting som
förvaltningen mäter och ser om det är så att täckningen är det grundläggande
problemet eller om det beror på andra orsaker. Kostnaden är svår att mäta då det
beror på många olika faktorer som ibland är direkta kostnader, tidsåtgångar eller
investeringar som skapar en större kvalitet kopplat till att vi gör investeringar i
fastigheter och kompetens i förvaltningen.
4. Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya
schemaläggningsgrupp ?
Beräkningen är att arbetsbelastningen minskar med 1,46 årsarbetare genom digital
signering.
5. Vilken erfarenhet har schemaläggningspersonalen av arbetet inom vården?
Schemaläggama har i uppgift att ta fram förslag till cheferna och kontakten mellan
dem och chefen är avgörande för att det skall bli bra scheman för den personal som
jobbar. Det är alltid cheferna som godkänner scheman.

6. Hur påverkas personalens möjligheter att själva påverka sina arbetstider?
En god relation mellan chef och personal gör att det sällan är problem att själv
kunna påverka sina arbetstider.

Ljungby 2020-01 -20
Bo Ederström(M)
ordförande socialnämnden

•

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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Beviljande av borgen för de kommunala bolagen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver
kommunfullmäktiges beslut från år 2013 §44.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en generell borgensram för de
kommunala bolagen. Detta innebär att de kommunala bolagen inte behöver ett
fullmäktigebeslut inför varje upplåning. Borgensramen beslutades senast 2013
av kommunfullmäktige. Borgensramen behöver nu uppdateras med nya belopp.
Den 17 december 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
borgensramen för Ljungby Energi höjs från 100 miljoner kronor till 200
miljoner kronor. Borgensramen för Ljungby Utveckling AB föreslås sänkas från
160 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Borgensramen för Ljungby Holding
AB föreslås sänkas från 323 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. För
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Kommunstyrelsen

Ljungbybostäder föreslås att borgensramen höjs från 500 miljoner kronor till
600 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-04
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-04-23 § 44
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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Ks2019/0467.045
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magn us. g.johansson@ljungby. se

Kommunfullmäktige

Borgen för kommunala bolag
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om kommunal borgen Kf
§44/2013.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en generell borgensram för de kommunala bolagen.
Detta innebär att de kommunala bolagen inte behöver ett fullmäktigebeslut inför varje
upplåning. Borgensramen beslutades senast 2013 av kommunfullmäktige. Den behöver nu
uppdateras med nya belopp. Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensramen för
Ljungby Energi höjs från 100 mkr till 200 mkr. Borgensramen för Ljungby Utveckling AB
kan sänkas från 160 mkr till 50 mkr. Borgensramen för Ljungby Holding AB kan sänkas från
323 mkr till 300 mkr. För Ljungbybostäder föreslås en höjd borgensram, från 500 mkr till
600 mkr.
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Förvaltningens beredning
Dialog har förts med ekonomiansvariga för de kommunala bolagen.
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Borgen för kommunala bolag

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby
Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
323 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby
Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
100 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
500 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby
Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
160 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om kommunal borgen
Kf§ 122/2009.

Ärendet
Kommunfullmäktige beviljade den 11 december 2009 en generell borgen med
ett högsta lånebelopp för de olika kommunala bolagen. I beslutet står att ”det
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp”. Kommunledningsförvaltningen skriver den 19 mars
2013 att detta gör att bolagen inte kan tillgodoräkna sig amorteringar på lånen
när man ska göra nyupplåning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att den
här meningen stryks och lämnar förslag till beslut av kommunfullmäktige.
Beloppen i förslaget till beslut är oförändrade från tidigare beslut.

Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 9 april 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby
Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
323 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby
Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
100 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
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kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
500 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby
Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
160 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om kommunal borgen
Kf§ 122/2009.
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Kommunstyrelsen
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Tilläggsäskande för saneringsarbete på Holmsborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar en utökad
driftbudget med 1 530 000 kr för sanering av Holmsborg. Finansiering sker
genom eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Socialförvaltningen att bygga nytt
gruppboende samt anpassade lägenheter på Holmsborg. Innan Ljungby kommun
köpte fastigheten fanns analyser på marken som visade att ett område av
fastigheten är förorenat av olja. Nu behöver området marksanseras för att kunna
bebyggas.
Tekniska nämnden har ansökt om statsbidrag hos Naturvårdsverket. Avsikten är
att statsbidraget ska täcka saneringsarbetets kostnader. Tekniska nämnden har
inte ännu fått svar om huruvida Naturvårdsverket kommer tilldela bidraget. För
att kunna garantera saneringsarbetenas finansiering så äskar därför tekniska
nämnden medel. Den 4 december 2019 föreslår tekniska nämnden att
kommunfullmäktige godkänner en utökad budget på 1,53 miljoner kronor för
sanering av Holmsborg. Tekniska nämnden föreslår att kostnaden blir en
driftskostnad och att kostnaden ska finansieras genom eget kapital.
I en tjänsteskrivelse från den 27 december 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att kommunens ekonomistymingsregler anger att
tilläggsanslag inte ska beviljas under löpande budgetår.
Kommunledningsförvaltningen bedömer samtidigt att projekt Holmsborg
riskerar att stanna upp om inte ytterligare driftsbudget eller statsbidrag beviljas.
Denna konsekvens är för stor och kommunledningsförvaltningen föreslår därför
att ytterligare medel beviljas i enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-27
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-12-04 § 143
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-12-05
Bilaga 1 - budgetbilaga med bidragsansökan, 2019-12-05
Bilaga 2 - beräkning för tilläggsäskande, 2019-12-05
Yrkanden
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Kommunstyrelsen

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magn us. g.johansson@lj ungby. se

Kommunfullmäktige

Tilläggsäskande - sanering av Holmsborg
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar en utökad driftbudget med
1 530 000 kr för sanering av Holmsborg. Finansiering sker genom eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har tidigare beviljats driftbudget för sanering av Holmsborg med
2 000 tkr. Efter kompletterande provtagning visar det sig att kostnaden beräknas ligga
på 3 530 tkr. Medel har sökts från Naturvårdsverket med 2 650 tkr men besked om
bidrag har beviljats har inte kommit ännu. I avvaktan på detta begärs tilläggsanslag. Om
statsbidrag beviljas från Naturvårdsverket kommer tilläggsanslaget inte behöva
användas.
Förvaltningens bedömning och överväganden
I Ljungby kommuns ekonomistymingsregler står angivet att ”tilläggsanslag under löpande
budgetår medges inte”. Det finns dock ingen möjlighet att finansiera de utökade
saneringskostnaderna varken inom socialnämndens eller tekniska nämndens budget.
Projektet Holmsborg kommer att stanna upp helt och hållet om inte budgeten eller
statsbidraget beviljas. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att tilläggsanslaget
beviljas. Om statsbidrag från Naturvårdsverket beviljas kommer den utökade budgeten inte
att behöva användas.

Magnus Johansson

Ekonomichef
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Tilläggsäskande - sanering av Holmsborg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner en utökad budget på 1,53 miljoner kronor för
sanering av Holmsborg.
Kostnaden för sanering blir en driftskostnad och finansieras genom eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fatt i uppdrag av Socialförvaltningen att bygga nytt
gruppboende samt anpassade lägenheter på Holmsborg. Innan Ljungby kommun
köpte fastigheten farms det analyser på marken som visade att ett område av fas
tigheten är förorenat av olja. Vid kompletterande provtagning under 2018 och
2019, hittades ytterligare miljöfarliga ämnen i marken i form av DDT. Området
måste marksaneras för att kunna bebyggas.
Tekniska förvaltningen ansöker om stadsbidrag hos Naturvårdsverket till sane
ringsåtgärd inför bostadsbyggande. Kostnader som inte får tas med i bidragsan
sökan är kostnader kring framtagningen av bidragsansökan, tid för konsulter,
projektledare eller kostnader för utredningsunderlag.
Parallellt med arbetet kring ansökan begärdes år 2018, en budget på 2Mkr.
Denna budget var beräknad på 115kvm oljeföroreningar och 1700kvm DDT
som år 2018 var de kända föroreningarna. Denna budget beräknades täcka samt
liga kostnader, både de bidragsberättigade kostnaderna och kostnader kring
framtagningen av bidragsansökan. Tekniska förvaltningen var alltså oberoende
av bidraget för att kunna utföra saneringen. Våren 2019 togs ytterligare mark
prover på området. Dessa visade att föroreningarna fanns på ett betydligt större
område än vad som ursprungligen var känt och därmed ökade summan för de
kostnader saneringen medför till 2,14 mkr för enbart saneringsarbetet.
Även om en extra budget läggs till i projektet, trots att bidraget beviljas och
täcker kostnaden, innebär det inte att den extra begärda budgeten kommer att an
vändas. Den kan lämnas tillbaka men utgör en säkerhet att kunna teckna avtal
om svaret om beviljat bidrag skulle dröja eller om vi skulle få ett avslag på bi
draget. Ljungby kommun får inte påbölja saneringen innan bidraget beviljats el
ler avslagits. Bidrag betalas inte ut om arbetet är påbörjat.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 20 november 2019 att tekniska
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökad bud
get på l, 53 miljoner kronor för sanering av Holmsborg.
Finansiering går som en driftskostnad. Finansiering görs genom eget kapital.

Sammanträdesprotokoll
2019-12-04

14(18)

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08
1. Socialnämnden 2017-02-23. Beslutade att godkänna situations
plan och kostnadsberäkning samt att inleda projektering och
upphandling av byggnationen på Holmsborgsområdet.
2. Kommunfullmäktige 2019-10-28. Beslutade att bevilja utökade
investeringsmedel för nybyggnationen som är beroende av att
marken saneras.
Bilaga 1. Budgetbilagan till bidragsansökan.
Bilaga 2. Beräkning för tilläggsäskande.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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Utökade budget till marksanering Holmsborg
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Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökad
budget på l,53Mkr
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fatt i uppdrag av Socialförvaltningen att bygga nytt
gruppboende samt anpassade lägenheter på Holmsborg. Innan Ljungby kommun köpte
fastigheten fanns det analyser på marken som visade att ett område av fastigheten är
förorenat av olja. Vid kompletterande provtagning under 2018 och 2019, hittades
ytterligare miljöfarliga ämnen i marken i form av DDT. Området måste marksaneras för
att kunna bebyggas.
Tekniska förvaltningen ansöker om stadsbidrag till saneringsåtgärd inför
bostadsbyggande. I denna ansökan får följande kostnader räknas in:
• Saneringsarbete (schaktning, bortforsling av förorenade massor till godkänd
avfallsmottagare)
• Provtagning/miljökontroll under pågående sanering.
• Upphandling
• Projektledning
• Myndighetskostnader
Kostnader som inte får tas med i bidragsansökan är kostnader kring framtagningen av
bidragsansökan, tid för konsulter, projektledare eller kostnader för utredningsunderlag.
Parallellt med arbetet kring ansökan begärdes år 2018, en budget på 2Mkr. Denna
budget var beräknad på 115kvm oljeföroreningar och 1700kvm DDT som år 2018 var
de kända föroreningarna. Denna budget beräknades täcka samtliga kostnader, både de
bidragsberättigade kostnaderna och kostnader kring framtagningen av bidragsansökan.
Tekniska förvaltningen var alltså oberoende av bidraget för att kunna utföra saneringen.
Våren 2019 togs ytterligare markprover på området. Dessa visade att föroreningarna
fanns på ett betydligt större område än vad som ursprungligen var känt och därmed
ökade summan för de kostnader saneringen medför till 2,14 mkr för enbart
saneringsarbetet. Kostnader för framtagande av handlingar mm tillkommer enligt ovan.
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Bidragsansökan som är inskickad till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket är på 2,65Mkr
och avser år 2019. Bilaga 1 redovisar vilka kostnader som ingår i ansökan. Utöver det
tillkommer de kostnader som ej är bidragsberättigade och de beräknas till 0,88Mkr
Förvaltningens bedömning och överväganden
Tekniska förvaltningen har under 2019 arbetat med olika typer av handlingar för
upphandling, bidragsansökan för sanering med mera. En bedömning har gjorts i samråd
med socialförvaltningen om att besked om bidrag för marksanering ska avvaktas, istället
för att be om tilläggsanslag hos kommunfullmäktige. Det är inte möjligt att påbörja
saneringsarbetena på något vis innan besked om bidrag för sanering lämnas.
Skulle bidragsansökan beviljas måste saneringsarbetet vara utfört senast 2020-03-31
enligt Naturvårdsverkets krav. Skulle lämnat anbud på marksaneringen vara högre än
befintlig budget + beviljat bidrag behövs en tilläggsäskning för att kunna teckna avtal.
Påböijas demia process med tilläggsäskning i TnAu 2019-11-20 och det godkänns i alla
instanser, tas beslut i Kommunfullmäktige 2020-01-27. Då hinner upphandlad
entreprenör precis slutföra arbetet imian 2020-03-31. Arbetet beräknas ta 4-5veckor.
Även om en extra budget läggs till i projektet, trots att bidraget beviljas och täcker
kostnaden, innebär det inte att den extra begärda budgeten kommer att användas. Den
kan lämnas tillbaka men utgör en säkerhet att kunna teckna avtal om svaret om beviljat
bidrag skulle dröja eller om vi skulle fa ett avslag på bidraget. Ljungby kommun får inte
påbörja saneringen innan bidraget beviljats eller avslagits. Bidrag betalas inte ut om
arbetet är påbörjat.
Skulle bidragsansökan avslås, måste Ljungby kommun göra ett tilläggsäskande för att
kunna godkänna lämnat anbud. Påbörjas denna process medtilläggsäskande i TnAu
2019-11-20 och det godkänns i alla instanser, så tas beslut i Kommunfullmäktige 202001-27. Då kan Ljungby kommun anta lämnat anbud och behöver inte gå ut på
annonsering på nytt. Upphandlad entreprenör hinner då också utföra saneringen innan
planerad byggnation drar igång i juni 2020.
Arbetet med saneringen är den inledande delen av Nybyggnation av gruppbostad och
anpassade lägenheter på Holmsborg. Socialförvaltningen har stort behov av dessa
bostäder då de beräknar att ta hem flera boende som de idag har placerade i andra
kommuner och därmed göra en besparing på ca 32tkr/månad. (Kostnadsuppgift från aug
2019) Byggnationens alla etapper beräknas klara 2023-04-30 och från det datum kan
man börja räkna på besparingen.
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Att invänta bidraget, alternativt att ansöka på nytt för år 2020 medför att Socialen får
vänta med att flytta hem de boende som är utplacerade i andra kommuner och Ljungby
kommun går då miste om den besparingen ytterligare ett par månader.
Att inte gå vidare i processen med tilläggsäskning för saneringen medför en försening
av saneringsåtgärderna vilket i sin tur gör att föroreningarna far ligga kvar i marken
ytterligare vilket inte är bra för miljön. Föroreningarna spridsju längre de ligger i
marken.
Finansieringen går som en driftskostnad. Finansiering görs genom eget kapital.
Förvaltningens beredning
2019-02-12 Hade Tekniska förvaltningen en informationsträff i Lagan gällande
Holmsborgsprojektet. Då redovisades även föroreningarna och att området behöver
marksaneras.
Socialförvaltningens representanter har varit delaktiga och fått information längs hela
processen med markundersökningar och bidragsansökan.
Ärendet är inte till något av de fyra råden för yttrande.
Beslutsunderlag
1. Socialnämnden 2017-02-23. Beslutade att godkänna situationsplan och
kostnadsberäkning samt att inleda projektering och upphandling av
byggnationen på Holmsborgsområdet.
2. Kommunflillmäktige 2019-10-28. Beslutade att bevilja utökade
investeringsmedel för nybyggnationen som är beroende av att marken
saneras.

Bilaga 1. Budgetbilagan till bidragsansökan.
Bilaga 2. Beräkning för tilläggsäskande.

Sonja Edén
Förvaltningschef

Bilaga 1. Budgetbilaga till bidragsansökan
Åtgärder
Avser sanering, schaktning och bortforsling av förorenade massor till
godkänd avfallsmottagare

2 148 000 kr
202 000 kr

Avser provtagning/miljökontroll under pågående sanering
Upphandling
Avser framtagning av teknisk beskrivning och utvärderingsmodell
inför upphandling

100 000 kr

Projektledning
Avser projektledning, dvs kontaktperson och beställarrepresentant i

150 000 kr

projektet. Avser projektledning i samband med framtagning av
!

teknisk beskrivning, upphandling och kontakt med myndighet.

Myndighet
Avser Miljö&byggförvaltningens handläggning av projektet.
Miljö&Byggförvaltningen är tillsynsmyndighet i projektet.
Totalsumma

50 000 kr

2 650 000 kr
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Bilaga 2 Beräkning för tilläggsäskande
Bidragsberättigade kostnader
Sanering
Provtagning under pågående sanering
Tillsynsmyndighet
Projektledning (upphandling, utförande)
Upphandling
SUMMA bidragsberättigade kostnader

2 148 000 kr
202 000 kr
50 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
2 650 000 kr

Ej bidragsberättigade kostnader
Provtagningar mark

200 000 kr

Ansvarsutredning

100 000 kr

Fastighetsvärdering
Projektledning (bidragsansökan)
Oförutsedda händelser

70 000 kr
60 000 kr
400 000 kr

Myndighetskostnader (ansvarsutredning)

50 000 kr

SUMMA Ej bidragsberättigade kostnader

880 000 kr

Önskad budget

B 530 000 kr

Befintlig budget

2 000 000 kr

Summa för tilläggsäskning

1 530 000 kr
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Godkännande av programarbete om särskilt boende,
trygghetsboende och skolor på Harabergsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Godkänner programarbetet.
2. Tar bort samlokaliseringen av kulturskola, fritidsgård och 7-9 skola från
projektet.
3. Fastställer projektets investeringsbudget till 577,7 miljoner kronor.
4. Beslutar att projekteringsfasen påböijas och att upphandling utförs.
5. Avvaktar med beslut om verksamheternas drift till senare tillfälle när
kommunen kommit längre fram i projektet.
6. Beslutar att projektet delas upp och ger tekniska nämnden i uppdrag att
utreda lämplig uppdelning.
7. Ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för att
tidigarelägga byggnationen av 7-9 skolan så att skolan kan användas till
läsåret 2023/2024.
Reservationer
Anne Karlsson (S), Paul Kowalski (S), Emma Johansson Gauffin (S) och Håkan
Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutspunkt fem om att avvakta med beslut
om verksamheternas drift. Vid votering röstade ledamöterna för att
kommunstyrelsen skulle föreslå att verksamheterna skulle bedrivas i kommunal
regi (Se beslutsordning 5 om verksamheternas drift).
Jan Lorentzson (SD), Krister Salmonsson (SD) och Roland Johansson (ALT)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om att bevilja den föreslagna
kostnadsfördelningen till konstnärlig utsmyckning. Kostnadsfördelningen till
konstnärlig utsmyckning ingår i den budget om 577,7 miljoner kronor som
kommunstyrelsen föreslår.
Sammanfattning av ärendet
Den 12 mars 2019 godkände kommunstyrelsen förstudien avseende särskilt
boende, trygghetsboende och skola på Harabergsområdet. Under sommar och
höst 2019 har tekniska förvaltningen tagit fram ett programarbete. På ett mer
ingående sätt beskriver programarbetet hur ett särskilt boende, trygghetsboende
och hur skolor kan utformas på Harabergsområdet. Efter att tekniska nämnden,
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
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har behandlat ärendet så lämnas nu ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet ska
sedan lämnas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 20 november 2019. Kulturoch fritidsnämnden föreslår att samlokalisering av fritidsgård och kulturskola tas
bort från projektet. Eftersom kultur- och fritidsnämnden vill att fritidsgård och
kulturskola ska utgå från projektet så har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag
till budget. I en tjänsteskrivelse från den 9 januari 2020 föreslår tekniska
förvaltningen att budgeten fastställs till 577,7 miljoner kronor under
förutsättning att kommunfullmäktige avser att ta bort kulturskolan och
fritidsgården från projektet.
Socialnämnden behandlade ärendet den 27 november 2019. Socialnämnden
föreslår att förslaget om att verksamheterna ska bedrivas i kommunal regi tas
bort.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 4 december 2019. Tekniska
nämnden föreslog då att budgeten fastställs till 683,2 miljoner kronor men att
budgeten ska revideras vid eventuella förändringar av projektets omfattning.
Tekniska nämnden föreslår dessutom att kommunstyrelsen ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att utreda om det är motiverat att dela upp projektet i
flera delar.
Bam- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2019.
Bam- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med det förslag som tekniska
förvaltningen tagit fram och som framgår i tjänsteskrivelsen från den 5
november 2019.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en tjänsteskri velse till ärendet. I
tjänsteskrivelsen från den 9 januari 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen
att:
1. Programarbetet godkänns.
2. Investeringsbudgeten fastställs till 577,7 miljoner kronor. Detta
budgetförslag är framtagit tillsammans med tekniska förvaltningen och
föreslås under förutsättning att kulturskola och fritidsgård tas bort från
projektet.
3. Projekteringsfasen påbörjas och att upphandling utförs.
4. Projektet delas upp och att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
lämplig uppdelning.
I tjänsteskrivelsen skriver kommunledningsförvaltningen att det i budgeten för
innevarande år kvarstår 9,4 miljoner kronor. Beloppet kommer räcka till de
utgifter som under 2020 tillkommer genom arkitekttävling och projektering.
Resterande belopp kommer enligt kommunledningsförvaltningen behöva
budgeteras under åren 2021,2022,2023 och år 2024.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-09
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-01-09
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-11-06
Programarbete bestående av bilaga 1-8, 2019-11-06
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-12-04 §142
Socialnämndens förslag till beslut, 2019-11-27 §101
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-12-18 §167
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2019-11-20 §104
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att den föreslagna budgeten för konstnärlig utsmyckning halveras.
Marcus Walldén (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämnden
far i uppdrag att utreda möjligheterna för att tidigarelägga byggnationen av 7-9
skolan så att skolan kan användas till läsåret 2023/2024.
Marcus Walldén (M) och Rut Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att samlokaliseringen av kulturskola, fritidsgård och 7-9 skolan tas bort
från projektet.
Kerstin Wiréhn (V) och Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår att verksamheterna ska bedrivas i kommunal regi.
Beslutsordning 1 om godkännande av programarbete
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning 2 om samlokalisering av kulturskola, fritidsgård och
7-9 skola
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marcus
Walldéns och Rut Björkströms yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Marcus
Walldéns och Rut Björkströms yrkande.
Beslutsordning 3 om investeringsbudget
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beslutsordning 4 om projekteringsfas
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning 5 om verksamheternas drift
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns och Emma Johansson Gauffins yrkande om att verksamheterna ska
bedrivas i kommunal regi.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut där ingen specifik driftsform
för verksamheterna föreslås.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Omröstningsresultat i beslutsordning 5
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Kerstin Wiréhns och Emma Johansson Gauffins yrkande.
LEDAMOT

JA

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

Håkan Bengtsson S

x

Kerstin Wiréhn V
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NEJ

x

Jan Lorentzson SD

x

Krister Salomonsson SD

x

Roland Johansson ALT

x
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Voteringen har utfallit med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.
Beslutsordning 6 om uppdelning av projektet
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning 7 om att tidigarelägga 7-9 skolan
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marcus
Walldéns yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Marcus
Walldéns yrkande.
Beslutsordning 8 om budgetering för konstnärlig utsmyckning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut där budgeten för konstnärlig
utsmyckning ingår i investeringsbudgeten på 577,7 miljoner (1 procent av
budgeterad byggkostnad).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzsons och Roland Johanssons yrkande om att halvera den föreslagna
budgeten för konstnärlig utsmyckning (0,5 procent av budgeterad byggkostnad).
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Omröstningsresultat i beslutsordning 8
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Jan Lorentzsons och Roland Johanssons yrkande.
LEDAMOT

JA

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

Håkan Bengtsson S

x

Kerstin Wiréhn V

x

NEJ

Jan Lorentzson SD

x

Krister Salomonsson SD

x

Roland Johansson ALT

x

AVSTÅR

Voteringen har utfallit med 12 JA-röster och 3 NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.
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Revidering av Policy för klimatanpassning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för
klimatanpassning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 26 september 2016 policy för klimatanpassning.
Tre år har nu passerat och kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram
ett förslag till revidering av policyn.
Genom Borgmästaravtalet för klimat och energi har kommunen förlängt och
utökat sina åtaganden kopplade till klimatfrågorna. Borgmästaravtalet
föreskriver bland annat att kommunen till och med 2030 ska minska sina
klimatutsläpp med 40 procent. I förslaget till revidering har
kommunledningsförvaltningen tagits hänsyn till kommunens utökade åtaganden
kopplade till klimatfrågan.
Förslaget på revidering av policyn innehåller en förändring som innebär att
arbetet med klimatanpassning ska omfatta hela kommunens geografiska område.
Enligt befintlig policy så omfattas enbart kommunens egna verksamheter av
arbetet med klimatanpassning. Kommunledningsförvaltningen motiverar denna
ändring med att kommunen har ett geografiskt områdesansvar för hela
kommunen samt att kommunen bör ta tillvara möjlighet att påverka utöver den
egna verksamheten. Påverkan utöver den egna verksamheten kan bland annat
ske genom informationsspridning, samverkan med externa parter och genom
myndighetsutövning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 december 2019 att förslag till
Policy för klimatanpassning antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 §170
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 201-12-03
Förslag till Policy för klimatanpassning
Befintlig Policy, 2016-10-01
Befintlig Policy med ändringsförslag
Yrkanden
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Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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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Kommiinledningsförvciltn ingen
Utvecklingsavdelning

Kommunfullmäktige

Hanna Svahnström
0372-789088

hanna. svahnstrom@ljungby. se

Revidering av Policy för klimatanpassning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till policy för
klimatanpassning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 26 september 2016 policy för klimatanpassning.
Kommunstyrelsen antog tillhörande verksamhetsplan och handlingsplan 2017. Enligt
planering ska revidering göras 2019.
Sedan styrdokumenten för klimatanpassning antogs har kommunen 2018 förlängt sitt
åtagande genom Borgmästaravtalet för klimat och energi till år 2030. Åtagandet
inkluderar att kommunen ska:
•
•
•

Minska utsläpp med minst 40 procent till år 2030.
Öka vår klimattålighet genom att anpassa oss efter klimatförändringarnas följder.
Dela vår vision, våra resultat, vår erfarenhet och vår kunskap med andra lokala och regionala
myndigheter inom och utanför EU. Detta ska ske genom direkt samarbete och kunskapsutbyte
inom ramarna för det globala borgmästaravtalet.

Det nya åtagandet inkluderar arbetet med klimatanpassning. I revisionsarbetet har målen
uppdaterats för att integreras i detta arbete samt arbetet för trygghet och säkerhet på lång sikt
i kommunen. Förslaget på revidering av policyn innehåller utöver detta främst en förändring
som innebär att arbetet med klimatanpassning ska omfatta hela kommunens geografiska
område jämfört med tidigare omfattning som enbart inkluderade kommunens egna
verksamheter. Förändringen baseras på att kommunen har ett geografiskt områdesansvar för
hela kommunen samt att kommunen bör ta tillvara på möjligheten att påverka utöver den
egna verksamheten genom till exempel informationsspridning, samverkan med externa
parter, samt myndighetsutövning.
Förändringarna i policyns syfte och omfattning samt de erfarenheter från arbetet som
bedrivits hittills och de nya kunskaper som finns inom området kommer även att
påverka revidering av verksamhetsplan.
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Ett tillägg har gjorts som innebär att uppföljning av klimatanpassningsarbetet ske
årligen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att de föreslagna förändringarna i policyn för klimatanpassning är
relevanta för att fortsätta utveckla kommunens påbörjade arbetet med anpassning till ett
förändrat klimat.
Förvaltningen anser att den reviderade policyn ska antas av kommunfullmäktige.
Förvaltningens beredning
Förslaget på revidering har tagits fram av kommunledningsförvaltningen och tekniska
förvaltningen. Förslaget på revidering av policy har arbetats fram i samband med uppföljning
genomförda åtgärder och revidering av verksamhetsplan för klimatanpassning. Uppföljning
har gjorts med berörda förvaltningar och bolag.

Klimat- och utredningsingenjör

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad policy för klimatanpassning från 3 december 2019
Policy för klimatanpassning antagen 26 september 2016
Befintlig policy med ändringsförslag markerade.
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Bakgrund
Klimatet har alltid varierat och påverkats av naturliga processer som ger variationer mellan
varmare och kallare perioder i ett längre perspektiv på tusentals år. Men de förändringar som
sker nu är unika genom att de sker så snabbt, har stor omfattning och förväntas få långtgående
effekter. Hastigheten gör att den anpassning som annars sker kontinuerligt, både i naturliga
och i samhällets system, inte hinner med.
Det är viktigt att skilja på väder och klimat när man pratar om klimatförändringar. Väder är
det aktuella förhållandet i atmosfären just nu, eller hur det blir under de kommande dagarna i
en väderprognos. Vädret på en plats varierar från dag till dag, månad för månad och även från
år till år.
Klimat är en statistisk beskrivning av vädret på en plats under en längre tidsperiod, med
ffamräknade medelvärden, normala variationer och risker för extrema temperaturer,
nederbörd, vindar och så vidare.
Förutsägelser om framtiden innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet, vilket självklart gäller
också för klimatförändringar. Det är viktigt att inte bygga in oss i nya problem. Den kunskap
som finns idag är tillräckligt säker för att vi ska veta att klimatanpassningsarbetet måste börja
nu, för att undvika och förebygga stora kostnader när förändringarna redan skett.
Syftet med klimatanpassningsarbetet är att genom beskrivning av olika-händelser som
Borttaget
kan inträffa, hitta lösningar som kan förebygga effekter och/eller kostnader-för
kommunens verksamheter. Handlingsplanen ska också beskriva hur vi kan tillvarata de nya
möjligheter och positiva effekter som kan uppstå till följd av klimatförändringarna och föreslå
kostnadseffektiva-åtgärder för-kommunens verksamheter.

Övergripande mål

Textavsnittet "Övergripande mål"
bedöms inkludera punkter som mer
handlar om vad som ska göras och
tas därför bort från policy och
ersätts istället av formulering av
syfte som delvis inkluderar första
punkten under "övergripande mål".

Målet för klimatanpassningsarbetet är att
•
Kommunen ska stå bättre rustad genom att ha
riktlinjer-för åtgärder vid extrema väderhändelser.
* -------------- Identifiera riskområden och utsatta-verksamheter
som är sårbara inför klimatförändringar-oeh
extrema vädersituationen
------------------Ge en beskrivning av hur visioner,-mål oeh
åtgärder för klimatanpassning kan samordnas med övrig verksamhet.
----------------- Ta fram en handlingsplan för insatser med beskrivning av innehåll, ansvar,
prioritering samt genomförande.

Syfte
Syftet med klimatanpassningsarbetet är att kommunen ska ha hållbara system och stå
bättre rustad för klimatförändringar och extrema vädersituationer. Genom samverkan
inom kommunorganisationen bygger vi en trygg och säker kommun även på lång sikt.

Tillagt
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Omfattning
Klimatanpassningsplanen innefattar enbart kommunens verksamhetsområden och
vilken--påverkan dessa får vid förändrat klimat.
Klimatanpassningsarbetet omfattar hela kommunens geografiska område.

Borttaget

Tillagt

Kommunen kan på olika sätt påverka både direkt och indirekt till exempel genom sin roll som
samhällsbyggare, genom informationsspridning och vägledning samt myndighetsutövande.
Kommunen ska ta till vara på möjligheten att samverka med grannkommuner och andra
berörda intressenter.

Uppföljning
För att tillse att utveckling sker enligt syfte ska arbetet med klimatanpassning följas upp
årligen.
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Bakgrund
Klimatet har alltid varierat och påverkats av naturliga processer som ger variationer mellan
varmare och kallare perioder i ett längre perspektiv på tusentals år. Men de förändringar som
sker nu är unika genom att de sker så snabbt, har stor omfattning och förväntas fa långtgående
effekter. Hastigheten gör att den anpassning som annars sker kontinuerligt, både i naturliga
och i samhällets system, inte himier med.
Det är viktigt att skilja på väder och klimat när man pratar om klimatförändringar. Väder är
det aktuella förhållandet i atmosfären just nu, eller hur det blir under de kommande dagarna i
en väderprognos. Vädret på en plats varierar från dag till dag, månad för månad och även från
år till år. Klimat är en statistisk beskrivning av vädret på en plats under en längre tidsperiod,
med framräknade medelvärden, normala variationer och risker för extrema temperaturer,
nederbörd, vindar och så vidare.
Förutsägelser om framtiden innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet, vilket självklart gäller
också för klimatförändringar. Det är viktigt att inte bygga in oss i nya problem. Den kunskap
som finns idag är tillräckligt säker för att vi ska veta att klimatanpassningsarbetet måste börja
nu, för att undvika och förebygga stora kostnader när förändringarna redan skett.

Syfte
Syftet med klimatanpassningsarbetet är att kommunen ska ha hållbara system och stå bättre
rustad för klimatförändringar och extrema vädersituationer. Genom samverkan inom
kommunorganisationen bygger vi en trygg och säker kommun även på lång sikt.

Omfattning
Klimatanpassningsarbetet omfattar hela kommunens geografiska område.
Kommunen kan på olika sätt påverka både direkt och indirekt till exempel genom sin roll som
samhällsbyggare, genom informationsspridning och vägledning samt myndighetsutövande.
Kommunen ska ta till vara på möjligheten att samverka med grannkommuner och andra
berörda intressenter.

Uppföljning
För att tillse att utveckling sker enligt syfte ska arbetet med klimatanpassning följas upp
årligen.
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Antagande av Policy för upphandling och inköp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till policy för
upphandling och inköp. Policyn gäller för hela kommunkoncemen inklusive
kommunala bolag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till Policy för upphandling
och inköp. Tanken är att policyn ska diktera principerna för all upphandling av
varor och tjänster inom kommunkoncemens verksamhet. Policyns syfte är att
säkerställa att inköp och upphandling utförs i enlighet med gällande lagstiftning
och kommunens riktlinje och samtidigt utförs med omsorg om kommunens
långsiktiga ekonomi.
I förslaget till policy framgår att upphandlingar inom kommunens verksamhet
ska följa de grundläggande principerna för offentlig upphandling vilket bland
annat innefattar principerna om likabehandling, öppenhet och proportionalitet. I
förslaget föreskrivs att Ljungby kommun ska använda resurser effektivt och
ansvarsfullt och med ett förhållningssätt som innebära att varor och tjänster
upphandlas utifrån kommunens behov.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 december 2019 att förslag till
Policy för upphandling och inköp antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 § 173
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-11
Förslag till Policy för upphandling- och inköp
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen lägger till ”Ansvarig chef
ansvarar för att medarbetare som arbetar med upphandling och inköp får den
kunskap som behövs om avtalsreglema kring upphandling” till förslaget.
Magnus Gunnarsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Paul Kowalski (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att policyn gäller för hela kommunkoncemen inklusive kommunala
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

bolag. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden firmer att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Paul
Kowalskis yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Paul Kowalskis
yrkande.

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen
Carl Fredrik Ledin
Upphandlingsansvarig
Tel. 0372-78 91 55
E-post carl/redrik. ledin@ljungby. se

Ks20 j 9/0393 050

Upphandling- och inköpspolicyn
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för upphandling
och inköp.
Sammanfattning av ärendet
Upphandlings- och inköpspolicyn innehåller de huvudprinciper som ska gälla för all
upphandling av varor, tjänster och entreprenader i hela Ljungby kommun och i de
kommunägda bolagen. Utöver detta finns det rättsregler om offentlig upphandling som gäller
vid varje tidpunkt. Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i
enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god
och långsiktig hållbar ekonomi, totalt sett för kommunen. Dessa dokument ska ge en
vägledning i hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller inköp och
upphandling.
Förvaltningens beredning
Förslag till Policy för upphandling och inköp presenterades på ett av förvaltningschefernas
ledningsgruppsmöten i november.

Inköpsansvarig

Beslutsunderlag
Förslag till policy för upphandling och inköp
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Syfte
Upphandlings- och inköpspolicyn innehåller de huvudprinciper som ska gälla för all
upphandling av varor, tjänster och entreprenader i hela Ljungby kommun och i de
kommunägda bolagen. Utöver detta finns det rättsregler om offentlig upphandling som gäller
vid varje tidpunkt. Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i
enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god
och långsiktig hållbar ekonomi, totalt sett för kommunen. Dessa dokument ska ge en
vägledning i hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller inköp och
upphandling.

Policy
Upphandling är ett viktigt verktyg för Ljungby kommun att följa och nå vår övergripande
vision ”1 Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035” och våra
visionsmål ”bästa kommun att växa i”, ”livslångt lärande för alla” och ”vi skapar ett rikt liv”.
Ljungby kommuns upphandlingar och inköp ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå
de nationella och globala målen för hållbar utveckling genom att ta miljöhänsyn och sociala
hänsyn i upphandlingen. Den gemensamma nyttan för hela kommunkoncemen är överordnad
den enskilda verksamhetens.
Upphandlingar ska följa de grundläggande principerna för offentlig upphandling, det vill säga
principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och
ömsesidigt erkännande. Ljungby kommun använder resurser effektivt och ansvarsfullt och gör
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara affärer med leverantörer som kan erbjuda varor
och tjänster med den kvalitet, kompetens och kapacitet som bäst motsvarar behoven. Det
innebär att vid all upphandling ska etiska och sociala krav samt miljömässiga krav beaktas, i
enlighet med Ljungby kommuns verksamhetsplan för upphandling och inköp.
All personal som genomför upphandlingar och/eller gör inköp har ansvar att känna till och
följa gällande lagstiftning och kommunens relevanta styrdokument. All upphandling ska ske i
nära samverkan med berörda förvaltningar och enheter. Ljungby kommun ska arbeta aktivt
för samordning av upphandlingar genom inköpssamverkan i Kronobergs län.

Dokumentstruktur
Denna policy för upphandling och inköp följs av en verksamhetsplan för det samma. Därtill
finns handlingsplaner för specifika upphandlings- och inköpsområden som ska följas.

3 av 3

29(36)

Sammanträdesprotokoll

LJUNGBY
KOMMUN

2020-01-14

Kommunstyrelsen

KS § 12

KS2019/0280

107

Godkännande av ändringar i bolagsordning för Ljungby
Energi AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna
ändringar i bolagsordning för Ljungby Energi AB.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Ljungby Energi AB har skickat över ett ändringsförslag på
bolagsordning för Ljungby Energi AB. Ändringar i bolagsordning för de
kommunala bolagen måste godkännas av kommunfullmäktige innan de fastställs
av bolagets bolagsstämma.
Bolagsstyrelsen föreslår att det i bolagsordningen skrivs in att Ljungby Energi
AB ska tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. I gällande
bolagsordning framgår att Ljungby Energi AB ska tillhandahålla
”överföringstjänster gällande information i elektronisk form inom Ljungby
kommun och till/från angränsande kommuner”. Förslaget innefattar att det i
bolagsordningen skrivs in att verksamhet som lyder under ellag och
fjärrvärmelag ska bedrivas på affärsmässig grund. De kommunalrättsliga
principerna som framgår i kommunallagens andra kapitel tillämpas inom
bolagets verksamhet där denna lagstiftning är applicerbar. Förslaget innefattar
även att styrelsen inte längre ska ha personliga ersättare utan istället ersättare på
de grunder som kommunens nämnder och styrelse har.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att föreslagna ändringar kommer
göra bolagsordningen än mer tydlig gällande vilka av delar av bolagets
verksamhet som far bedrivas på affärsmässig grund. I tjänsteskrivelsen från en
18 november föreslår därför kommuniedningsförvaltningen att föreslagna
ändringar godkänns.
Den 17 december 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslagna
ändringar i bolagsordning för Ljungby Energi AB godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 §174
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-18
Befintlig bolagsordning med ändringsförslag,
Protokoll från Ljungby Energi AB:s styrelsesammanträde, 2019-11-04
Protokoll från Ljungby Energi AB:s styrelsesammanträde, 2019-09-02
Justerandes sign
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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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Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen
Bruce Byrskog

bruce. byrskog@ljungby.se

Revidering av bolagsordning för Ljungby Energi AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar i
bolagsordning för Ljungby Energi AB.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Ljungby Energi AB beslutade den 2 september att till kommunstyrelsen
överlämna ändringsförslag på bolagsordning för Ljungby Energi AB. Ändringar i
bolagsordning för de kommunala bolagen måste godkännas av kommunfullmäktige innan de
fastställs av bolagsstämman.
Bolagsstyrelsen föreslår att det i bolagsordningen skrivs in att Ljungby Energi AB ska
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. I tidigare bolagsordning så framgick att
Ljungby Energi AB skulle tillhandahålla ”överföringstjänster gällande information i
elektronisk form inom Ljungby kommun och till/från angränsande kommuner”.
Bolagsstyrelsen föreslår att det i bolagsordningen skrivs in att verksamhet som lyder under
ellag och fjärrvärmelag ska bedrivas på affärsmässig grund. De kommunalrättsliga
principerna som framgår i kommunallagens andra kapitel, där bland generellt förbud mot
spekulativ verksamhet och vinstsyfte, tillämpas inom bolagets verksamhet där denna
lagstiftning är applicerbar.
Den 4 november 2019 beslutade styrelsen för Ljungby Energi AB att meddela en förändring
i ändringsförslaget. I bolagsordningens nionde paragraf framgår att ersättare ska vara
personliga vilket inte stämmer överens med aktiebolagslagen. Bolagsstyrelsen föreslår därför
att denna skrivelse tas bort.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt ellagen och fjärrvärmelagen ska kommunala elbolag bedriva verksamhet på
affärsmässig grund. I kommunallagen finns samtidigt ett generellt förbud mot vinstsyfte och
så kallad spekulativ verksamhet. Det motsägelsefulla här mellan har tidigare uppdagats och
var anledningen till den senaste revidering av bolagsordningen för Ljungby Energi AB.
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Kommunledningsförvaltningens bedömning är att föreslagna ändringar kommer göra
bolagsordningen än mer tydlig gällande vilka av delar av bolagets verksamhet som far
bedrivas på affärsmässig grund. Samtidigt så framgår fortfarande hur bolaget är ålagt att
arbeta i enlighet med de kommunalrättsliga principerna som framgår i kommunallagen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att bolagsstyrelsens förslag till ändringar i
bolagsordning för Ljungby Energi godkänns.

Kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Bolagsordning med ändringsförslag
Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Ljungby Energi AB
Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Ljungby Energi AB, 2019-09-02

Ljungby Energi AB

2019-08-01
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BOLAGSORDNING
Antagen av kommunfullmäktige 2019-09-xx § xx
Fastställd äv bolagsstämman xx

§ 1. Bolagets firma
Bolagets firma är Ljungby Energi Aktiebolag.

§ 2. Bolagets säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby kommun, Kronobergs län.

§ 3. Verksamhetsföremål
Bolaget ska köpa, producera och sälja energi samt tillhandahålla éverföringstjänster
gällande information i elektronisk form inom Ljungby kommun och till/från
angränsande-kommuner, elektroniska kommunikationstjänster.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande
svara för energiförsörjning och elektronisk informationsöverföring inom delar av
Ljungby kommun.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose kommuninvånarnas behov av
energi och elektronisk kommunikation. I detta ingår att enligt god teknisk praxis och
med optimalt resursutnyttjande tillhandahålla energiförsörjning och elektroniska
kommunikationsti änster.
Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fiärrvärmelagen ska
bedrivas på affärsmässig grund. För bolagets verksamhet ska i tillämpliga delar de
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen gälla.
Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar gå till Ljungby kommun.

§ 5. Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Ljungby kommun möjlighet att ta ställning innan
beslut fattas i frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt.

§ 6. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7. Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.

Ljungby Energi AB

2018-04-23
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§ 8. Räkenskapsår
Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 9. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med fem personliga ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun för en tid av fyra år från den
ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna val till kommunfullmäktige
ägt rum. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§10. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning väljs 1 revisor med 1 ersättare för samma
mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Det vill säga att revisorerna utses för en
tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna valet
till kommunfullmäktige ägt rum.

§11. Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun utser för samma mandatperiod som gäller för
bolagets revisor en lekmannarevisor med ersättare.

§ 12. Firmateckning
Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får inte
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande far bara avse två personer i förening.

§ 13. Kallelse till årsstämma
Kallelse ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna senast två veckor före
stämman.
Ordinarie årsstämma ska hållas årligen.

§ 14. Ärenden på ordinarie årsstämma
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande på stämman

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.

Val av två justeringsmän

4.

Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

5.

Godkännande av dagordningen

6.

Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisoms granskningsrapport samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncemrevisionsberättelse

7.

Beslut om

Ljungby Energi AB

2018-04-23

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncemresultaträkning och koncembalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan
förekommer
8.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

9.

I förekommande fall val av revisor och ersättare

10.

I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ljungby kommun
beslut som rör styrelseledamöter och lekmannarevisor

11.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 15. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Ljungby kommun.
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Styrelsen för Ljungby Energi AB
SAMMANTRADESPROTOKOLL
2019-09-02
Sida 1 av 4

Sammanträdesrum Ljungsjöverket, kl 8.00-11.00
Närvarande

Övriga
deltagare

Utses att
justera

Lennart Olsson, ordförande
Magnus Carlsson, vice ordförande
Bert-Ove Orvnäs
Henrik Pettersson, tom § 24
Anders Jannesson

Bo Schönbeck, VD
Tobias Johansson, sekreterare

Henrik Pettersson, tom § 24
Beit-Ove Orvnäs, from § 25

.^LJUNGBY

Styrelsen för Ljungby Energi AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-02
Sida 2 av 4

§22
Föregående mötes protokoll
Efter genomgång av föregående mötes protokoll beslutar styrelsen
att lägga protokollet till handlingarna.

§23
Information från verits am heten
VD Bo Schönbeck informerar om aktuella produktions- och täckningsbidragssiffror samt beskrivning
av skillnader mot föregående år. Vidare informeras om:
o Produktionen vid värmeverket har under sommaren varit bättre än vanligt, det kalla vädret och
leveranserna till Lagan ligger bakom detta.
o Startbesked för byggnationen har nu kommit för hela kontoret. Arbetet med byggnationen
fortgår enligt plan.
o Priserna på mottagning av avfall stiger visar de senaste upphandlingarna.
e Utsortering av matavfall ger mindre volymer avfall men det påverkar inte värmeproduktionen
då energiinnehållet blir bättre.
« Idag är 16 020 fastigheter/adresser av 16 430 i kommunen tillfrågade om en fiberanslutning
vilket motsvara 97,5%.
® Panncentralen på Ekebacken kommer att rivas under hösten.
o Den beräknade årsvolymen av Q ärrvärme leveranser till Lagan har uppnåtts redan efter 8
månader.
a En ansökan om tilldelning av utsläppsrätter har lämnats in, dock finns fortfarande ett behov av
framtida inköp.
« För närvarande pågår arbete i elnätet med att byta kabelskåp som inte uppfyller dagens krav på
säkerhet. Hittills har 15 av 75 skåp bytts och arbetet fortsätter.
® Förfrågningsunderlaget för flytten av 50 kV-ledningen är i det närmaste klar och ska läggas ut.
Arbetet med flytten ska vara klar under 2020.
® Fjärrvärmeverket har drabbats av avbrott, dels beroende av ett travershaveri och också på
gruns av läckage i Economizern,
® VD poängterade vissa punkter i bolagets framtid:
o Minskade intäkter för mottagning av avfall pga minskade volymer
o Ökande kostnader för utsläppsrätter
o Ökande underhållskostnader av anläggningar
o Ökande kostnader för inköp av biobränsle
o Kapitalkostnaderna för framför allt fiber ökar.

HlJUfMGBY

Styrelsen för Ljungby Energi AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-02
Sida 3 av 4

§24
Kvartalsrapport 02:2019
Ekonomichef Tobias Johansson informerar om omsättning och resultat, samt orsaker till avvikelser,
för första halvåret 2018, bilaga 1.
Ack 2018:

Budget:

138,9 Mkr
11,6 Mkr

130,0 Mkr
18,4 Mkr

133,9 Mkr
15,7 Mkr

79,1 Mkr
1,5 Mkr

75,3 Mkr
8,5 Mkr

74,8 Mkr
3,6 Mkr

Ack 2019:
Koncernen:
Omsättning
Res e finansnto
Moderbolaget:
Omsättning:
Res e finansnto
Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.

§25

Fjärrvärmep riser 2020
VD redogjorde för förslag på fjärrvärmepriser för 2020. Förslaget innebär en höjning av den rörliga
delen med 7%. VD redogjorde även för det inledda arbetet med att se över prismodellen.
Styrelsen beslutar
att fastställa de föreslagna priserna på fjärrvärme för 2020

§26

Attestinstruktion
Förslag till uppdaterad attestinstruktion med anledning av personalförändringar förelåg.
Styrelsen beslutar
att fastställa den föreslagna attestordningen.

yj^jluUNGBY

ENERGI
Styrelsen för Ljungby Energi AB
SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-02
Sida 4 av 4

§27

Förslag till ny bolagsordning
VD föredrog förslag till förändringar i bolagsordningen.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget och överlämna det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

§28
Ägaruttag
Den begärda utdelningen diskuterades med bakgrund i VD tidigare redogörelse för framtiden och vad
som kommer påverka bolaget framöver.
Styrelsen beslutar
att notera ärendet i protokollet.

j^LJUNGBY
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Styrelsen för Ljungby Energi AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-04
Sida 1 av 4

Sammauträdesrum Ljungsjö verket, ld 8.00-11.00
Närvarande

Övriga
deltagare

Lennart Olsson, ordförande
Magnus Carlsson, vice ordförande
Bert-Ove Orvnäs
Henrik Pettersson
Piroska Rusza-Pal

Bo Schönbeck, VD
Tobias Johansson, sekreterare
Anders'Jannessqn, suppleant

Utses att
justera

Bert-Ove Orvnäs

Justerande

Bert-Ove Orvnäs

^luUNGBY
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Styrelsen för Ljungby Energi AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-04
Sida 2 av 4

§29
Föregående mötes protokoll
Efter genomgång av föregående mötes protokoll beslutar styrelsen
att lägga protokollet till handlingarna.

§30
Information från verksamheten
VD Bo Schönbeck informerar om aktuella produktions- och täckningsbidragssiffror samt beskrivning
av skillnader mot föregående år. Vidare infonneras om:
® Produktionen vid kraftstationen är låg på grund av dålig tillrinning i Lagan.
• FjäiTVärmeleveranserna till Lagan går bättre än förväntat. Under det år som ledningen varit i
drift har ca 12,3 GWh levererats.
® Kostnaderna för underhåll av fjärrvärmeanläggningarna ökar i takt med anläggningarnas ålder.
Avfallspannan är nu närmare 20 år och biobränslepannan 15 år. Hittills i år ligger kostnaderna
på 18 mkr och förväntas bli minst 20 mkr på helåret.
® Bränsleförsörjningen avseende avfall är säkrat för de kommande åren. Volymerna (tonnaget)
minskar i takt med ökad utsortering av matavfall. Energivärdet förändras dock inte nämnvärt.
• Tomt för ny flispanna på ICarlsro-området är klar.
• Bygglov för mark vid Bredemad är beviljat och arbetet med att iordninggöra anläggning för
lagring av bio-bränslen kan därför inledas.
• Hittills har över 1 000 nya kunder anslutits till fibernätet. Redan planerade utbyggnadsavtal
kommer att slutföras, dock startas inga ytterligare projekt upp för närvarande.
• Målet i ägardirektivet om att 95 % ska ha tillfrågats om anslutning är uppnått med råge. I
dagsläget är drygt 16 000 av knappt 16 500 tillfrågade.
• I år har 30 villor och 5 företag anslutits till fjärrvärmenätet, vilket är fler än tidigare år.
• Ehandelsaffären går enligt plan, ca 1 000 kunder hittills.
• Intäktsramen för elnät har meddelats, och LENAB har fått en ram om ca 185 Mkr. Beslutet är
överklagat.
• För att säkerställa att elnätet ska kunna försörjas även vid fel i anslutning till överliggande nät
har LENAB beslutat öka abonnemanget på reservinmatningen.
Styrelsen beslutar
att särskilt notera ökade underhållskostnader och därmed behov av en analys och utredning av
kommande behov av förnyelse av fjärrvärmeanläggningama samt
att anteckna informationen till protokollet.

^^LJUNGBY

ENERGI
Styrelsen för Ljungby Energi AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-04
Sida 3 av 4
§31
Kvartalsrapport 03:2019
Ekonomichef Tobias Johansson informerar om omsättning och resultat, samt orsaker till avvikelser,
efter tredje kvartalet 2019, bilaga 1.
Ack 2019:
Koncernen:
Omsättning
Res e finansnto
Moderbolaget:
Omsättning:
Res e finansnto

Ack 2018:

Budget:

196,9 Mkr
16,8 Mkr

181,1 Mkr
25,1 Mkr

190,6 Mkr
24,8 Mkr

107,4 Mkr
0,1 Mkr

100,8 Mkr
10,9 Mkr

102,4 Mkr
5,6 Mkr

Styrelsen noterar att avkastningskravet i ägardirektivet kan behöva justeras då en ökad ansamlad vinst
höjer avkastningskravet.
Styrelsen beslutar
att godkänna kvartalsrapporten och lägga den till handlingarna.

§32

Nyupplåning
Ekonomichef Tobias Johansson informerade om behovet av nyupplåning. Främsta behoven är för att
skapa likvid för utdelning till ägarna, förbättra likviditeten vid minskad kontokredit samt pågående
byggnationer.
Styrelsen beslutar
att uppdra till VD Bo Schönbeck att från och med den 2019-11-15 till och med den 2020-06-30, för
företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt
maximalt 70 000 000 kr.
att bemyndiga Bo Schönbeck att företräda bolaget och teckna bolagets firma i detta avseende.

U
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Styrelsen för Ljungby Energi AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-04
Sida 4 av 4

§33

Förslag till ny bolagsordning
Det har noterats att det i förslag till ny bolagsordning anges att suppleanterna ska vara personliga
ersättare, detta stämmer dock inte med Aktiebolagslagen varför denna skrivning bör utgå.

Styrelsen beslutar
att meddela denna förändring i förslaget till kommunledningen.

Z1

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen

KS § 13

KS2019/0479

107

Godkännande av ändringar i bolagsordning för Ljungby
Energinät AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna
ändringar i bolagsordning för Ljungby Eneginät AB.
Sammanfattning av ärendet
Den 14 januari 2020 behandlar kommunstyrelsen ett ändringsförslag av
bolagsordning för Ljungby Energi AB. Ärendet ska sedan behandlas av både
kommunfullmäktige. I och med ärendet om bolagsordning för Ljungby Energi
AB så har förslag på ändringar i dotterbolagets, Ljungby Energinät AB,
bolagsordning lämnats in.
Det inlämnade förslaget innefattar två huvudsakliga förändringar. Under
paragraf fyra stryks vad som framgår angående förbud mot spekulativ
verksamhet. Under paragraf nio framgår att det till styrelsen ska tillsättas
personliga ersättare. I denna formulering stryks ordet personlig.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det inlämnade förslaget går i
linje med föreslagen ändring av bolagsordning för Ljungby Energi AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 december 2019 att föreslagna
ändringar godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 §175
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-06
Mejl från VD i Ljungby Energi AB, 2019-12-06
Befintlig bolagsordning med ändringsförslag, 2019-12-06
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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Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Brace Byrskog
brace. byrskog@ljungby. se

Revidering av bolagsordning för Ljungby Energinät AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar i
bolagsordning för Ljungby Eneginät AB.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att bolagsordning för Ljungby Energi AB ska revideras så har VD för
Ljungby Energi funnit delar i dotterbolagets, Ljungby Energinät AB, bolagsordning som
behöver revideras.
Förslaget innefattar två huvudsakliga förändringar. Under paragraf fyra stryks vad som
framgår angående förbud mot spekulativ verksamhet. Under paragraf nio framgår att det
styrelsen ska tillsättas personliga ersättare. I denna formulering stryks ordet personlig.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Föreslagna ändringar går i linje med den föreslagna revideringen av bolagsordning för
Ljungby Energi AB. Kommunledningsförvaltningen föreslår att föreslagna ändringar i
bolagsordning för Ljungby Energinät AB godkänns.

—

Bruce Byrskog Rambelo

*ektör

Kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Befintlig bolagsordning med ändringsförslag, 2019-12-06
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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

BOLAGSORDNING
Ank

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24 § 17
Fastställd av bolagsstämman xx

2019 '12- 0 6

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
-EDN
Dnr

Z&Ufain.lof
U/t

§ 1. Bolagets firma
Bolagets finna är Ljungby Energinät Aktiebolag.

§ 2. Bolagets säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby kommun, Kronobergs län.

§ 3. Verksamhetsföremål
Bolaget ska bedriva distribution av el- och fjärrvärme samt överföring av information i
elektronisk form inom Ljungby kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed
uppnås, i geografisk närhet av Ljungby kommun.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att, med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen-eehfrämja distribution av el-, fjärrvärme
och infrastruktur för information i elektronisk form inom Ljungby kommun.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder.
Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar tillfalla Ljungby Energi AB.

§ 5. Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Ljungby kommun möjlighet att ta ställning innan
beslut fattas i frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt.

§ 6. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

§ 7. Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 9 000 aktier och högst 36 000 aktier.

§ 8. Räkenskapsår
Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 9. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många personligaersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun för en tid av fyra år

Ljungby Energinät AB
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från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna val till
kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning väljs 1 revisor med 1 ersättare för samma
mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Det vill säga att revisorerna utses för en
tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna valet
till kommunfullmäktige ägt rum.

§ 11. Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun utser för samma mandatperiod som gäller för
bolagets revisor en lekmannarevisor med ersättare.

§ 12. Firmateckning
Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får inte
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande får bara avse två personer i förening.

§ 13. Kallelse till årsstämma
Kallelse ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna senast två veckor före
stämman.
Ordinarie årsstämma ska hållas årligen.

§ 14. Ärenden på ordinarie årsstämma
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande på stämman

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
4.

Val av två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

5.
6.

Godkännande av dagordningen
Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisoms granskningsrapport.

7.

Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

8.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan
förekommer
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Ljungby Energinät AB
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9.

I förekommande fall val av revisor och ersättare

10.

I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ljungby kommun
beslut som rör styrelseledamöter och lekmannarevisor

11.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 15. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Ljungby kommun.
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Godkännande av ändringar i förbundsordning för
kommunalförbundet VoB Kronoberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till
förbundsordning.
Sammanfattning av ärendet
Ledningen för Vård och Behandling (VoB) Kronoberg har översänt ett förslag
till ny förbundsordning. Förbundsordningen behöver revideras och anpassas till
aktuella förhållanden gällande lagstiftning, verksamhet och ledningsstruktur.
Ändringar i kommunalförbundets förbundsordning behöver godkännas av vaije
medlemskommuns kommunfullmäktige.
VoB Kronoberg är ett kommunalförbund där flera kommuner i Kronoberg ingår.
VoB Kronberg bedriver numera endast familjerådgivning åt
medlemskommunema men har tidigare haft en mer omfattande verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att förslag till förbundsordning
stämmer överens med den verksamhet som VoB Kronoberg bedriver. I en
tjänsteskrivelse från den 6 december föreslår därför
kommunledningsförvaltningen att förslag till förbundsordning godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 december 2019 att förslag till
förbundsordning godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 §177
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-06
Följebrev och förslag till ny förbundsordning, 2019-11-25
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.

TJANSTESKRIVELSE
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KOMMUN

2019-12-06
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Bruce Byrskog

bruce. byrskog@ljungby. se

Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Vård
och behandling (VoB) Kronoberg
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till förbundsordning.
Sammanfattning av ärendet
Vård och behandling (VoB) Kronoberg är ett kommunalförbund där flera kommuner i
Kronoberg ingår. VoB Kronberg bedriver numera endast familjerådgivning åt
medlemskommunema. Tidigare har kommunalförbundet haft en mer omfattande
verksamhet.
Ledningen för kommunalförbundet har översänt ett förslag till ny förbundsordning.
Förbundsordningen behöver revideras och anpassas till aktuella förhållanden gällande
lagstiftning, verksamhet och ledningsstruktur. Ändringar i kommunalförbundets
förbundsordning behöver godkännas av vaije medlemskommuns kommunfullmäktige.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förslag till ny förbundsordning innefattar ändringar som enligt
kommunledningsförvaltningen gör förbundsordningen mer överensstämmande med den
verksamhet som VoB Kronoberg bedriver idag. Kommunledningsförvaltningen ser positivt
på förslaget och föreslår därför att förslag till förbundsordning godkänns.
Förvaltningens beredning
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut togs fram efter kontakt med kommunens
representant i förbundsledningen.
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Kommundirektör

Bruce B-yrskog Rambelo

Kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Följebrev från VoB Kronobergs direktion, 2019-11-25
Förslag till ny förbundsordning, 2019-11-25
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Kronoberg

Till Kommunfullmäktige

Förslag till reviderad Förbundsordning för Kommunalförbundet VoB Kronoberg

Kommunalförbundet VoB Kronobergs medlemmar är kommunerna i Kronobergs län: Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.

Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av insatser för barn, ungdomar,
familjer och missbrukare enligt de bestämmelser som anges i socialtjänstlagen (SOL) och lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), tillgodoses. VoB Kronoberg fullgör sedan 2004 till
största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt
driver VoB Kronoberg numera endast Familjerådgivningen för medlemskommunerna.

Förslaget syftar till att revidera och anpassa skrivningarna i Förbundsordningen till aktuella
förhållanden, vilket innebär:
•

att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag numera fullgörs av VoB Syd AB
och att VoB Kronoberg endast svarar för drift av Familjerådgivningen.

•

att korrigera hänvisningar till paragrafer i överenstämmelse med den nya Kommunallagen.

•

att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare.

Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje medlemskommuns fullmäktige.
Förslag till reviderad förbundsordning bifogas.

Växjö 2019-11-20

Direktion för Kommunalförbundet VoB Kronoberg

Oliver Rosengren (M) Växjö

Magnus Carlberg (S) Tingsryd

Monica Widnemark (S) Lessebo

Sebastian Ohlsson (S) Alvesta

Bo Ederström (M) Ljungby

Sven Jansson (C) Markaryd

Lars-Erik Hammarström (S) Uppvidinge

Marie Rosenqvist (M) Älmhult
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kommunledniwsgförvaltningen

Kronoberg

Datum 2019-11-01

Förbundsordning VoB Kronoberg
Gäller från och med den 2020-01-01

1 § MEDLEMMAR, SÄTE OCH ÄNDAMÅL
Kommunalförbundets namn är VoB Kronoberg och har sitt säte i Växjö.
Medlemmar i VoB Kronoberg är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge,
Växjö och Älmhults kommuner.
Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av insatser för barn,
ungdomar, familjer och missbrukare enligt de bestämmelser som anges i socialtjänstlagen
(SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), tillgodoses. Uppdraget
omfattar HVB (hem för vård eller boende), Familjehem och Familjerådgivning. VoB
Kronoberg medges också att, när medlemmarna så önskar, vara huvudman för andra
kommunala kompetensområden, företrädesvis sociala verksamheter, annan vård och
omsorg, boende samt rådgivning.
VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av
VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg endast familjerådgivning för
medlemskommunerna. VoB Kronoberg är huvudman för familjerådgivningen och ansvarar
för drift, planering och utveckling.

2 § ORGANISATION
VoB Kronoberg är organiserat med förbundsdirektion som tillika är förbundsstyrelse (KL 9 kap.

5 §).

3 § LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Direktionen består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlems fullmäktige väljer
vardera en ledamot och en ersättare. Mandattiden för ledamot och ersättare är 4 år räknat från
l:a januari året efter det då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
Direktionen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för mandatperioden (KL 9 kap. 3
och 4 §§). En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i VoB Kronobergs direktion endast
välja den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige (KL 9 kap. 7 §).
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Kronoberg

Datum 2019-11-01

4 § REVISORER OCH REVISORSERSÄTTARE
VoB Kronoberg skall revideras av revisor som är gemensam för förbundsmedlemmarna.
Kommunfullmäktige i Växjö utser en revisor och en revisorsersättare (KL 9 kap. 12 §). Beslut om
val av gemensam revisor och revisorsersättare sker efter samråd mellan VoB:s medlemmar.
Revisor och revisorsersättare utses för fyra år räknat från l:a januari året efter det att allmänna
val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Till revisor och revisorsersättare kan väljas
någon som har rösträtt vid val till någon av medlemmarnas fullmäktige (KL 9 kap. 7 §).
Revison genomförs i enlighet med vad som anges i KL 9 kap. 13 och 15 §§).

5 § EKONOMISKA FÖRMÅNER
Direktionen fastställer, vid sitt första sammanträde årligen, årsarvode till ordföranden och
vice ordföranden med giltighet från 1 januari respektive år. Direktionen beslutar även om
arvoden och andra ekonomiska förmåner till organ som direktionen inrättar.

6 § RÄTT ATT VÄCKA ÄRENDE
Förbundsmedlem har rätt att genom kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen väcka
ärenden i direktionen.

7 § PROTOKOLL OCH KUNGÖRELSER
Tillkännagivande av VoB Kronobergs justerade protokoll och kungörelser skall ske på Växjö
kommuns anslagstavla, på kommunens webbplats.

8 § ANDEL I TILLGÅNGAR OCH SKULDER
VoB Kronobergs medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till av SCB framräknat garanterat skatteunderlag justerat för utjämningsbidrag eller
utjämningsavgift. Nu angivna grunder tillämpas också vid skifte av VoB's behållna tillgångar.
Skatteunderlagets beräkningsgrund skall ske utifrån det underlag som föreligger den 31 januari
det år fråga härom aktualiseras. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist i
det fall förbundet saknar tillgångar att betala sina skulder för verksamheten.
Kostnader för VoB's verksamhet skall, i den mån de inte täcks av vårdavgifter, täckas genom
bidrag från medlemmarna. Fördelning av kostnaderna mellan medlemmarna sker utifrån
samma grunder som anges i föregående stycke.
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9 § BUDGETPROCESS OCH STYRNING
Direktionen för VoB Kronoberg har årligen att besluta om budget och en planmässig beskrivning
av de följande tre åren. Senast den 30 september skall samråd ha skett med medlemmarna som
då beretts tillfälle att lämna synpunkter på budgetförslaget. Budgeten skall vara fastställd före
oktober månads utgång. Budgetsammanträdet är offentligt och skall kungöras på det sätt som
anges i direktionens reglemente och 7 § ovan.

10 § UTTRÄDE
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur VoB Kronoberg. Uppsägning skall ske senast den 1
juli och uppsägningstiden är 2 år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid utträde ur VoB
Kronoberg skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den
utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och
skulder som gäller vid ingången av det år då medlemmen utträder ur förbundet, (8 § ovan).
Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som
föranleds av utträdet.
När en förbundsmedlem utträtt ur VoB Kronoberg upphör medlemmens ansvar för förbundets
skulder om inte annat har överenskommits mellan den utträdande medlemmen och de
kvarvarande medlemmarna.

11 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING
Om en slutlig uppgörelse mellan VoB Kronoberg, den utträdande medlemmen och övriga
medlemmar inte har nåtts när uppsägningstiden i 10 § första stycket är till ända så skall
förbundet omedelbart träda i likvidation.
VoB Kronoberg skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom
samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidation skall den i 8 § angivna
fördelningsgrunden gälla.
När VoB Kronoberg trätt i lividation skall dess egendom, i den mån det behövs för likvidationen,
förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får
tillfälligt fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning
för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av
direktionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det
slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för VoB Kronoberg efter dess upplösning eller om talan
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare
likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.
När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av medlemmarna som
skall överta vården av de handlingar som tillhör VoB Kronobergs arkiv.

12 § TVISTER
Vid tvister mellan VoB Kronoberg och medlem skall, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, tvisten avgöras i allmän domstol.

13 § ÄNDRING AV FÖRBUNDSORDNINGEN
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje medlems fullmäktige.

Noréi^Jolgeresoi^vaJVIarie
Från:

Ahlqvist Anneli

Skickat:

den 12 december 2019 20:24

Till:
Ämne:

Norén Holgersson Eva-Marie
Avsägelse

LJUNGBY KOMMUN
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Hej Eva-Marie!

Dnr AäS0/9/0S0l
Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag i kommunstyrelsen.

Ljungby den 12.12.2019
Anneli Ahlqvist
Centerpartiet
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Karlsson Lena
Ämne:

VB: Entledigande
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Dnr
Från: Rolf Kimnas <rokilrj(a)hotmail.com>
Skickat: den 16 december 2019 10:09
Till: Ämne: Sv: Entledigande
Hejsan
Härmd avsäger jag mitt politiska uppdrag för Sverigedemokraterna som ersättare i Ljungby socialnämnd
från och med dags datum, så att man kan utse ny ersättare.
mvh
Rolf Kimnäs

1

Noréi^Holgersson^Eva-Mane
Ämne:

VB: Jan Hagfoss

Prioritet:

Hög

Från: Hagfoss Jan <jan.hagfoss(5)liungbv.se>
Skickat: den 18 december 2019 23:11

LJUNGBY KOMMUN

Till: Bublik Ljiljana <liiliana.bublik(5)liungbv.se>
Ämne: Jan Hagfoss
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Ank

2019 -12- 1 9

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr
/pSQO. /Q2,

Hej,

Jag avsäger mig härmed min plats som ersättare i socialnämnden.

Vänligen

Jan Hagfoss (L)

1
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Valärende - C Simonsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Conny Simonssons (S) avsägelse och utser
Håkan Bengtsson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen och Anne Karlsson (S)
till ny ersättare i valberedningen.
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen tas upp nästkommande sammanträde.
Länsstyrelsen ombeds utse ny ledamot i kommunfullmäktige för
Socialdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Conny Simonsson (S) avsäger sig den 26 november 2019 samtliga
förtroendeuppdrag.
Simonsson (S) var ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt
ersättare i valberedningen.
Valberedningens vice ordförande föreslår att Håkan Bengtsson (S) utses till ny
ledamot i kommunstyrelsen och att Anne Karlsson (S) utses till ny ersättare i
valberedningen.
Beslutsunderlag
C Simonssons (S) avsägelse 2019-11-26
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens
förslag till beslut och finner att de gör så.

Skickas till
Länsstyrelsen
C Simonsson
H Bengtsson

Justerandes sign

Norén Holgersson Eva-Marie
Från:

Kamberi Baskim

Skickat:

den 16 januari 2020 11:31

Till:

Norén Holgersson Eva-Marie

Ämne:

Avsägning

Hej!!!
Jag har blivit vald som ersättare för socialdemokraterna i miljo-byggnämnden så jag avsäger mitt uppdrag som
ersättare för socialdemokraterna i socialnämnden.
Jag vill tacka alla för ett bra samarbete .
Mvh Baskim Kamberi
Hämta Outlook för iQS

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank

2020 -01- 1 6

KOMMUNLEDNINSG FÖRVALTNINGEN

1

MEDDELANDE

LJUNGBY
KOMMUN

2020-01-17

Kommunledningsförvciltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-01-27
1. Länsstyrelsen har utsett Tomas Nielsen (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Conny Simonsson (S). Lars-Åke Långh (S)
har utsetts till ny ersättare.
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