
LJUNGBY
KOMMUN

Kallelse

Kommunfullmäktige

Plats och tid Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby 
måndagen den 24 februari 2020, klockan 17.30-

Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson(S)Jiungbv.se

Inledning Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Liselotte Åhlander, Matija Rafaj, ersättare
Fredrik Svärd
Justeringen hålls måndagen den 2 mars 2020 kl. 16.00

Ärenden
1. Redovisning av utvärdering av flytt av färdtjänsthandläggning till 

regionen.

2. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

3. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4. Enkla frågor.

5. Inlämnande av motioner och interpellationer.

6. Inlämnande av medborgarförslag.

7. Svar på interpellation om Banvallsleden.

8. Svar på interpellation om jämställdhetsarbetet inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter.

9. Fastställande av ny taxa för brandfarliga och explosiva varor.

10. Uppdatering av verksamhetsområden för vatten och avlopp i Ljungby 
kommun.

11. Fastställande av ny renhållningstaxa.

12. Fortsatt borgensförbindelse för Bredemads avfallsanläggning.

13. Antagande av Policy för likabehandling.

14. Fastställande av ny Policy för kredit- och kravhantering.

15. Tillägg i nämndernas reglementen.

16. Godkännande av Ljungby Energi AB:s delägarskap i Sydlänk AB.

17. Antagande av nya ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

18. Meddelanden.

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

Enkel fråga ställd till tekniska nämndens ordförande LarsOve 
Johansson (c)

För kommunens vatten och avloppsplan har snart de angivna tidsplanerna gått ut. Många 
kommuninvånare står med utdömda avlopp samtidigt som dom väntar på en kommunal lösning. Jag 
undrar därför:

1. Kommer va-planen få högsta prioritet för en revidering?
2. Kommer den bryta dokumentstrukturplanen och bli antagen i kf för att få högsta beslutande 

instansens godkännande?

Ljungby 20-02-18

Tomas Nielsen (s)
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om resultatbalansering
Nuvarande system för resultatbalansering vilar på föreställningen att bestraffning skulle 
vara bästa metoden för att få nämnderna att bli mer motiverade att hålla sina budgetar. 
Effekten kan bli den motsatta. Ett redan ansträngt budgetläge blir bara värre när en 
utsatt nämnd tvingas ta med sig underskott som ska täckas.

Omvänt har det visat sig att administrativa enheter med personalomsättning där kortare 
eller längre vakanser skapar stora överskott som förs över till nästkommande år.

Nuvarande system kan närmast definieras som en räknemodell utan faktiskt politiskt 

innehåll.

Vi socialdemokrater vill ersätta nuvarande resultatbalanseringssystem med en modell 
med faktiskt politiskt innehåll där det slutliga beslutet om över- respektive underskott tas 
av kommunfullmäktige. Först då har kommunfullmäktige all information och 

påverkansmöjlighet på kommunens ekonomi.

Vi föreslår därför:

Att nuvarande resultatbalanseringssystem ersätts med bokslutsförhandlingar mellan 
budgetberedningen och företrädare för respektive nämnd samt att kommunfullmäktige 
tar det slutliga beslutet om överföring av över- respektive underskott mellan åren.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Lagan 2020-02-11

Anne Karlsson (S)
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om att kartlägga tomma och obebodda hus
Örnsköldsvik- och Falkenbergs kommuner har med framgång arbetat med att kartlägga 

obebodda hus i sina respektive kommuner. ”Lev din dröm i Falkenberg” har kartlagt sina 
hus.” Fram till april 2019 har kommunen fått loss 45-50 fastigheter. 30 av dem har fått 
nya ägare eller hyresgäster.” *

Vi socialdemokrater tycker att hela vår kommun skall leva. Vi vet att landsbygden i vår 
kommun har stora möjligheter att utvecklas. Det kan vara genom att fler flyttar till landet, 

att olika näringsgrenar inom företag startas och utvecklas. Med fler personer boende i 
kommunen så kan både kommersiell och kommunal service tryggas även på små orter.

Det kan vara svårt att få lån till nybyggnation på landsbygden idag. Kanske både 
ekonomisk och även miljömässigt hållbart att köpa ett hus på landet och renovera det. 
Framförallt är det socialt hållbart att se till att hela kommunen skall leva.

Det hade varit intressant idé om vi kan göra likt Örnsköldsvik och Falkenberg. Ett 

framgångsrikt projekt som vi kan göra och utveckla i Ljungby kommun. Kartläggningen 
kan ge ett första initiativ hur kommunen kan arbeta vidare med resultaten.

Vi förslår att:

- En husinventering av obebodda hus på landsbygden genomförs
- Att resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utfallet av 

inventeringen samt besluta om hur man på olika sätt kan arbeta vidare med 
resultatet.

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 2020-02-04

Anne Karlsson (S) Pia Johansson (S) Ingela Rosén (S)

http://www.levdindromfbg.se/index.php/obebodda-hus-var-husinventering

http://www.levdindromfbg.se/index.php/obebodda-hus-var-husinventering
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Ett vattenspel (eller springvatten) med belysning att placeras i Lagaån söder om elverksbron, mitt 
framför Ljungsätra, där ån är som bredast.
En annan placering i yttersta nödfall är på andra sidan elverket mellan hembygdsparken och bananbron. 
El tages från elverket.

Min motivering:

Det finns stora möjligheter att på ett enkelt och förmodligen ganska billigt sätt försköna och sprida glädje 
med hjälp av ån. En placering av ett vattenspel (springvatten) med belysning skulle skapa liv och rörelse 
även under kvällstid.

Många skulle få möjlighet att få njuta av detta, eftersom platsen är väl lämpad med tanke på en 
ganska trafikerad gata och en promenad-och cykelstig i dess närhet, där mycket folk alltid är i rörelse.
Det skuile även ge möjlighet för Ljungsätras inneboende och personal att få glädjas över detta.
Förslaget på den andra placeringen, på andra sidan om hembygdsparken, är betydligt sämre med tanke på 
att betydligt färre rör sig i detta område.

överhuvudtaget har ån genom Ljungby inle utnyttjats i den utsträckning man skulle kunnat tänka sig .

Med hopp om ett positivt tänkande och agerande angående förslaget.

Namn*: Telefonnummer:

Adress*: 

Datum:

*Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med 
”Medborgarförslag ”.

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du atl få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Mitt medborgarförslag:
Angående buller/höga ljudnivåer på Oxtorget flera kvällar/nätter i veckan. Åtgärd!
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Min motivering:

Se bifogad text (tacksam om den även sänds till miljöförvaltningen)

Namn*:

Adress*:
 

 

 ska behandlas.

Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med 
"Medborgarförslag

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



Till vederbörande

Angående buller/höga ljudnivåer på Oxtorget flera kvällar/nätter i veckan. Åtgärd!

Flera gånger per vecka samlas ett flertal bilar, A-traktorer och även ibland vanliga traktorer på 
kvällstid och under natten. Detta sker året om, men med förkärlek under årets varmare del. Man 
buskör, varvar upp motorer, kör på tomgång och spelar mycket och hög musik. Ljudanläggningarna i 
en del av fordonen är av imponerande kvalitet och med bastoner som går igenom allt vad 
ljudisolering heter. Polisen har ökat sin närvaro men inte lyckats få ner problemet med hög ljudnivå 
nämnvärt. De håller upp en stund för att sedan börja igen så fort som polisen åkt därifrån. Vi som bor 
i torgets närhet har lämnat in en skrivelse med namnunderskrifter för att be kommunen om hjälp 
med att rätta till problemet. Tyvärr utan något resultat. Man hänvisar till att det är ett polisiärt 
ärende och lämnar det och oss därhän.

Det finns andra kommuner som har löst dylika problem med parkeringsförbud mellan sen kväll till 
tidig morgon för de som saknar parkeringstillstånd. Boende i närliggande hus är berättigade till 
parkeringstillstånd. Man ger därmed en tydlig signal vad som gäller och ger polisen ett verksamt 
redskap att komma åt problemet. Vari ligger problemet att införa det här? En billig åtgärd som haft 
effekt på andra orter.

Jag jobbar som läkare och min fru som sjukgymnast. För att klara av att utföra våra jobb behöver vi 
möjlighet att kunna sova på nätterna. Ska man inte kunna bo och verka centralt i Ljungby? Ska man 
behöva flytta till en annan region för hitta en möjlighet att kunna kombinera boende och arbete? 
Vems rättighet äger företräde? De boende som investerat tid och pengar i sina hus eller den som har 
lust att busköra eller spela hög musik på nätterna? Något som lika väl kan göras på någon plats där 
det inte ligger hus eller lägenheter i närheten? Hus är svåra att flytta på, bilar lättare. Var står 
kommunen i denna fråga? Vad ska man som boende behöva tolerera? Vi har försökt att förbättra 
läget genom att byta till ljudisolerade fönster, vad mer kan man göra?

Förutom ett demokratiskt problem är det även ett miljöproblem. Enligt Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om buller inomhus står det att:
Maximalt ljud 45dB
Ekvivalent ljud 30dB
Ljud med hörbar tonkomponent 25dB
Ljud från musikanläggning 25dB

Man är mer än välkommen att göra en bullermätning i vårt eller var grannars hus under en period.
Vill man från kommunens sida bygga bort bullret eller har andra lösningar än ovan nämnda så går det 
förstås också bra. För buller är det. Året runt, många timmar, flera kvällar/nätter i veckan. Att 
hänvisa till att polisen ska lösa det är inte hållbart. Det är naivt att tro att man ska kunna stationera 
en polis där så många kvällar/nätter i veckan som det rör sig om. Ljungby kommun har 
policydokument angående folkhälsa förutom de skyldigheter som finns angående buller vilket borde 
kunna ge stöd och vägledning när man beslutar om vidare handläggning. Tacksam om detta brev 
även sänds till miljöförvaltningen. Om det inte framgått av ovan är detta en vädjan om hjälp!

Vänligen 
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Att flytten av fritidsbanken till biblioteket omprövas.

Min motivering:

V.g. se bifogad skrivelse!

Namn*: Telefonnummer:

 

Adress*: E-postadress:

 

Namnunderskrift*: Datum:

 9^0X.C - 02 " 13

V
*Dessa uppgifter måste fyllas i for att förslaget ska behandlas.

Släcka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med 
”Medborgarförslag ”.

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



Biblioteket och fritidsbanken

105 kvadratmeters biblioteksyta har försvunnit från biblioteket till förmån för fritidsbanken!

Vem kunde tro att funderingarna på en fritidsbank inom bibliotekets väggar skulle bli verklighet och 
inte bara en förflugen tanke i väntan på lämpligare förslag? Vad värre är: Man arbetar för att 
lösningen ska bli permanent genom en eventuell utbyggnad av biblioteket (se Smålänningen från 
2020-02-07). Frågan är om en utbyggnad blir billigare än att betala den hyra man hade i de gamla 
lokalerna på Föreningsgatan. Och borde inte en eventuell utbyggnad i stället komma 
biblioteksverksamheten till godo och särskilt ungdomsverksamheten?

I bibliotekslagen (2013:801) står att folkbiblioteken ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska särskilt främja 
läsning och tillgång till litteratur och ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. De ska också verka för ökad kunskap om hur 
informationsteknik kan användas för bland annat kunskapsinhämtning och lärande.
Att minska ytan i stället för att utöka barn- och ungdomsverksamheten som man gör på många håll i 
landet är inte att leva upp till lagens intentioner.

Bibliotek lönar sig står det i en artikel i Svenska Dagbladet (2015-01-20). Danska ekonomer har visat 
siffror på att bibliotek har en effekt på produktivitet och samhällsekonomi och bidrar med 2 miljarder 
per år (i Sverige förmodligen det dubbla). Genom att väcka barns läslust och förbättra deras 
läsförmåga bidrar biblioteken till en högre utbildningsnivå i samhället, vilket i sin tur påverkar 
produktivitet och bruttonationalprodukt. Undertecknad vill också slå ett slag för litteraturens 
förmåga att ge bättre självinsikt och skapa ökad empati för hur andra människor tänker och känner.

Biblioteken värderas högt av medborgarna ( SvD:s artikel), men i kommunerna finns det en tendens 
att se biblioteken som en utgift som man kan skära i istället för att väga in de samhällsekonomiska 
aspekterna.
I vår kommun har biblioteken råkat illa ut, först biblioteket i Ryssby och nu Ljungby kommunbibliotek 
genom flytten av fritidsbanken dit. Fritidsbankens verksamhet är mycket viktig eftersom den främjar 
hälsa och intellektuell utveckling. Men:

Vilka andra lösningar finns vad gäller placering?

!. En perfekt lösning är att inrymma fritidsbanken på Arenan. Det är ju där och i Sunnerbohallen 
utrustningen ska användas. Arenan ligger också nära Kronoskogen och Myresjöbacken.
För att hitta en lämplig lokal på Arenan gick undertecknad igenom möjliga placeringar och öppnade 
alla dörrar som gick att öppna. Bakom en av dem fanns en ca 200 kvadratmeter stor lokal som stod 
helt oanvänd och som skulle passa utmärkt till uthyrning av fritidsattiraljer.

2. Det kommunägda huset mellan Skogskyrkogården och Märta Ljungbergsvägen. Huset står tomt 
och dess placering är bra i förhållande till de platser där fritidsaktiviteter sker.

3. Den tomma gymnastiksalen vid Hammarskolan. Ett rivningsbeslut kan rivas upp eller 
senareläggas.

IAnk 2020 -02- 1 3
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4. Gamla Stålgjuteriets kontorslokaler. Förmodligen kommer inte något bostadsbyggande igång här 
inom den närmaste tiden. En del av lokalytan skulle med framgång kunna användas för 
fritidsbanken.

Undertecknad hoppas av hjärtat att politiker och tjänstemän ska ompröva flytten av fritidsbanken.

Med vänliga hälsningar,
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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 cykelturistled

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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Interpellation om banvallsleden ställd till Lars-Ove Johansson (C) 

tekniska nämndens ordförande!

Hej Lotte!

Tack för frågorna!

Fråga 1. Vilka ambitioner/viljor har Tekniska nämnden med att vara 
med och skapa världens 
längsta cykelturistled?

Cykelleden är en viktig del av att koppla samman Karlshamn, Ljungby 
och Halmstad. Där är vi överens och ambitionen från Tekniska är att få 
den till stånd. Vi har i kommunen väldigt mycket med 
företagsetableringar och bostäder vilket är positivt men det medför 
samtidigt stor belastningen för exploaterings avdelningen. Detta gör att vi 
är tvungna att prioritera.

Fråga 2. Hur går det med arbetet att göra banvallsleden klar vid 
Kvänslöv?

Arbetet ligger inte på is utan man har haft kontakt med markägarna som 
berörs för att hitta lösningar. Men eftersom vi inte vill tvinga oss till mark 
förs det en dialog runt både ersättning och möjliggörande av cykelvägen.

Mvh Lars-Ove Johansson 

Ordförande Tekniska nämnden.
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Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationema besvaras under nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Motioner

1. Krister Salomonsson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en 
motion i vilken han föreslår att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att 
ta fram förslag på och namnge gator och torg som hedrar stora 
företagare.

Interpellationer

1. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till bam- 
och utbildningsnämndens ordförande om jämställdhet i nämndens 
verksamheter. Holmqvist Henrysson (S) frågar hur barn- och 
utbildningsnämnden jobbar med att se till att jämställdhetspolicyn verkar 
och fungerar i nämndens verksamheter.

2. Lotte Åhlander (S) hart ställt en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande om banvallsleden. Åhlander (S) undrar vilka ambitioner 
tekniska nämnden har med att vara med och skapa världens längsta 
cykelturistled och hur det går att göra banvallsleden klar vid Kvänslöv.

Justerandes sign



0
Ank 2020 "01" | ^

LJUNGBY KOMMUi
KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEi- i
Dnr fo2C;Wbca,(':CQ\

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



Svar på 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?

Svar: Vi i barn o utbildningsnämnden verkar för en god jämställdhet, inte enbart att den av 
fullmäktige antagna policyn efterlevs, vi följer även upp jämställdhetsarbetet genom läroplanerna. 
Nämnden har fortlöpande dialog, återkoppling via analyser och lämpliga åtgärdsförslag när 
förvaltningen redovisar bl.a. måluppfyllelsen och det systematiska kvalitetsarbetet. Viktiga 
styrdokument är Utvecklingspion för likvärdig skola 2020 och Handlingsplan för flickor och pojkars 
lärande.

Nämnden följer regelbundet upp de fem fokusområdena:

Pedagogiskt ledarskap, Språkutvecklande arbetssätt, Nyanländas lärande, Flickor och pojkars lärande 
och Likvärdig formativ bedömning.

Marcus Walldén (M)

Ordförande Barn o utbildningsnämnden Ljungby kommun.
LJUNGBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /CöJtOto/OO/4. C OO
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8(40)
LJUNGBY
KOMMUN

Kommunfullmäktige

KF § 4

Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationema besvaras under nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Motioner

1. Krister Salomonsson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en 
motion i vilken han föreslår att miljö- och byggnämnden far i uppdrag att 
ta fram förslag på och namnge gator och torg som hedrar stora 
företagare.

Interpellationer

1. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till bam- 
och utbildningsnämndens ordförande om jämställdhet i nämndens 
verksamheter. Holmqvist Henrysson (S) frågar hur bam- och 
utbildningsnämnden jobbar med att se till att jämställdhetspolicyn verkar 
och fungerar i nämndens verksamheter.

2. Lotte Åhlander (S) hart ställt en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande om banvallsleden. Åhlander (S) undrar vilka ambitioner 
tekniska nämnden har med att vara med och skapa världens längsta 
cykelturistled och hur det går att göra banvallsleden klar vid Kvänslöv.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 6(32)
2020-02-11

KS § 20 KS2020/0026 406

Antagande av taxa för brandfarliga och explosiva varor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor
för brandfarliga och explosiva varor enligt tekniska nämndens förslag och
beslutar att taxorna årligen skall regleras enligt Konsumentprisindex (KPI).

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har sett över de taxor som tillämpas enligt lag om 
brandfarliga och explosiva varor. I tjänsteskrivelsen från den 25 november 2019 
presenterar tekniska förvaltningen ett nytt förslag som föreslås ersätta befintliga 
taxor inom området.

För att beräkna taxornas belopp har tekniska förvaltningen använt de verktyg 
som SKR erbjuder. Vid framtagandet av förslaget så har tekniska förvaltningen 
genomfört jämförelser med hur andra kommuner utformat sina taxor. Detta har 
tekniska förvaltningen gjort med syfte att säkerställa att förslaget utformats på 
ett korrekt sätt som överensstämmer med hur andra kommuner gör.

Enligt förslaget så kommer vissa taxor att bli högre medan vissa andra blir lägre. 
Taxan avseende fyrverkeriförsäljning är just nu 6 675 kronor och i det nya 
förslaget så kommer taxan istället vara 5 970 kronor. Taxan för förvaring av 
explosiva varor i större omfattning är just nu 6 675 kronor medan taxan i det nya 
förslaget istället är 6 965 kronor.

Tekniska nämnden föreslår den 10 januari 2020 att kommunfullmäktige 
fastställer taxor för brandfarliga och explosiva varor i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag. Tekniska nämnden föreslår även att taxorna 
indexregleras enligt Konsumentprisindex (KPI).

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 4 
Tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Förslag till taxor för brandfarliga och explosiva varor år 2020, 2019-11-25
Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor, 2019-01-10
Taxor för hantering av brandfarliga och explosiva varor år 2019, 2019-11-25

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.



LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-02-11

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

7(32)



LJUNGBY
KOMMUN

Tekniska nämnden

2020-01-10 Ank 2020 -01- t 0

KOMMUNLFDNINS^FORVALTNINGEN
’JM.

LJUNGBY KOMMUN
SammanträdesprotoktÄ^^^ST^gg^SEN

Dnr'

Tn § 4 TK2019/0341 040

Taxa för brandfarlig och explosiv vara

Beslut
Tekniska nämndens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor 
för brandfarliga och explosiva varor enligt tekniska förvaltningens förslag och 
att taxorna årligen skall regleras enligt KPI.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redogör den 25 november för att taxor för 
tillståndshantering setts över enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor 
(2011:1011). Taxan ska vara självfinansierande och inte belasta 
skattekollektivet.

Beräkningsmodellen som använts har hämtats från SKL. Avgiften består av en 
tidsfaktor för varje enskild ärendetyp som multipliceras med den rörliga 
handläggningskostnaden per timme (995 kr). Förvaltningen har jämfört taxan 
med andra räddningstjänster för att säkerställa att taxan utformas på rätt sätt.

Tekniska förvaltningen föreslår den 25 november 2019 att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa taxor för brandfarliga och explosiva varor enligt tekniska 
förvaltningens förslag och att taxorna årligen skall regleras enligt KPI.

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärendet den 16 december 2019.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
Bilaga 1; förslag till nya taxor 2020
Bilaga 2; beräkningsmodell för de gamla taxorna
Bilaga 3; tidigare taxor

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



III LJUNGBY TJÄNSTESfd Rlidt&iCäW KOMMUN
KOMMUN 2019-11-25 KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 “01“ 1 0
Räddningstjänsten Ljungby Dnr KOMMUNLEDNiNSGFÖRVALTNINGEN 

Dnr ft/nCO-ljRäddningschef
Carl Håkansson
Tel. 0372-78 91 71 
earl. hakansson@ljungby. se

Tekniska Nämnden

Förslag till nya taxor för Brandfarliga och explosiva varor

Bakgrund
Räddningstjänsten har sett över taxorna för tillståndshanteringen enligt Lag (2011:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. Taxan ska vara utformad så att handläggningen av ärendet 
ska vara självfinansierande och inte belasta skattekollektivet.

Beräkningsmodellen som använts har hämtats från SKL. Avgiften består av en tidsfaktor för 
vaije enskild ärendetyp som multipliceras med den rörliga handläggningskostnaden per 
timme som är 995 kr.
Jämförelse är gjord med andra räddningstjänster för att säkerställa så att taxan utformas på 
rätt sätt.

Förslag till nya taxor 2020 - bilaga 1 
Beräkningsmodell för de gamla taxorna - bilaga 2 
De tidigare taxorna - bilaga 3

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor för 
brandfarliga och explosiva varor enligt tekniska förvaltningens förslag och att taxorna 
årligen skall regleras enligt KPI.

Carl Håkansson 
Räddningschef

Sonja Edén 
Teknisk chef
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Ank 2020 -01- 1 0
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNIMifN
Dnrjoj

LJUNGBYKOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Räddningstjänsten Ljungby Bilaga 1 - Taxor 2020
Räddningschef
Carl Håkansson
Tel. 0372-78 91 71
earl. hakans son@lj ungby. se

Taxor för hantering av brandfarliga och explosiva varor

Typ av tillstånd Tidsfaktor Taxa 2020
Fyrverkeriförsäljning 6 5 970 kr
Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning 
(mindre än 60 kg)

5 4 975 kr

Förvaring av explosiv vara i större omfattning 
(mer eller lika med 60 kg)

7 6 965 kr

Godkännande av föreståndare för explosiva varor 2 1 990 kr
Bensinstation obemannad 10 9 950 kr
Bensinstation bemannad 12 11 940 kr
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i 
lösa behållare

6 5 970 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en 
cistern och lösa behållare

9 8 955 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i 
flera cisterner och lösa behållare

12 11 940 kr

Mycket omfattande eller komplex förvaring och 
hantering av brandfarliga varor

17 16915kr

Mindre förändring av befintligt tillstånd 1,5 1 495 kr
Avslag av tillståndsansökan 2 1 990 kr

Avgifterna i tabellen består av en tidsfaktor som multipliceras med den rörliga 
handläggningskostnaden per timme, 995 kr, enligt SKL:s mall

För komplicerade ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen 
ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden kan individuell tidsberäkning tillämpas. I 
tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag. Särskilt 
tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran 
om kompletterande handlingar krävts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR POSTGIRO
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Version 2011-01-26 Ank 2020 -01- 1 0
kommunifdninsgförvaltningen

Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor rn.rn.

Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
(i de fall byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn, tillståndsgivning etc. enligt 
lagen)
! fed den no la_en >m brand'jrli_.j .uji e\’d .•>.% .» . ; • ;r
skl p-.hlu.cra! iu urhulär nr 1 n 4~ -xh nr I*» k2 Det pär .: v e

Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I 
avgiften ingår även platsbesök.

Avgift = HF x mPBB x N

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt

Beskrivning HF

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner

1 st 150

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner

2 till 4 st 240

Restaurang med gasol 150

Skola ej laboratorie/industri 150

Bensinstationer

Bensinstation automat 240

Bensinstation m butik 300

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE innehavsskifte brandfarlig vara 20

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE vid innehavsskifte; explosiv 
vara inkl. godkännande av 
föreståndare

40

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare

150

Mindre komplettering till 
gällande tillstånd

20

Mindre lackeringsanläggning 150

Avslag utan utredning 20

Avslag med utredning 150

Administrativa åtgärder 20 !

39



LJUNGBY
KOMMUN

Räddningstjänsten Ljungby
Räddningschef
Carl Håkansson
Tel. 0372-78 91 71
earl. hakans son@ljungby. se

2019-11-25
Ank 2020 -01- 1 0
KOMMUNLEDNIMSGFÖRVALTNINGEN
DnrZ&P/cetl 70A

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga 3 - Taxor 2019

Taxor för hantering av brandfarliga och explosiva varor

Typ av tillstånd Taxa 2019
F yrverkeriförsäl j ning 6 675 kr
Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning 
(mindre än 60 kg)

2 500 kr

Förvaring av explosiv vara i större omfattning 
(mer eller lika med 60 kg)

6 675 kr

Godkännande av föreståndare för explosiva varor 890 kr
Bensinstation obemannad 10 680 kr
Bensinstation bemannad 13 350 kr
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i 
lösa behållare

6 675 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en 
cistern och lösa behållare

6 675 kr

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i 
flera cisterner och lösa behållare

10 680 kr

Mycket omfattande eller komplex förvaring och 
hantering av brandfarliga varor

-

Mindre förändring av befintligt tillstånd 890 kr
Avslag av tillståndsansökan 890 kr

Taxorna i tabellen är baserade på SKL:s beräkningsmetod.
Avgift=HF * mPBB*N
N=1,0
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 8(32)
2020-02-11

KS §21 KS2020/0024 340

Uppdatering av verksamhetsområden för vatten och 
avlopp i Ljungby kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna som 
framgår i sammanställningen över fastighetsbeteckningar daterat 2019-12-09 
ingår i verksamhetsområden för vatten- och avlopp.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gått igenom alla fastigheter inom befintliga 
verksamhetsområden för vatten och avlopp. Tekniska förvaltningen har därefter 
tagit fram förslag på nya fastigheter som kan ingå i verksamhetsområden för 
vatten- och avlopp. Fastigheter belägna i bland annat Replösaområdet och i 
Kånna kommer enligt det nya förslaget att inkluderas i verksamhetsområden för 
vatten- och avlopp.

Den 10 januari 2020 föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar 
att fastigheterna som preciseras i bilaga till tekniska nämndens beslut ska ingå i 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 8 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-12-02 
Fastighetsbeteckning och kartor över anslutna fastigheter inom befintliga 
verksamhetsområden för vatten- och avlopp i Ljungby kommun, 2019-12-09

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign



Verksamhetsområden för vatten och avlopp i Ljungby 
kommun.
Komplettering av områden

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna 
som preciseras i bilaga till detta beslut ingår i verksamhetsområde för VA.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gått igenom alla fastigheter inom befintliga 
verksamhetsområden för att uppdatera karta och fastighetslista med aktuella 
anslutna fastigheter.

I samarbete med miljöavdelningen har tekniska förvaltningen ett löpande arbete 
med anslutningar till det kommunal Va-nätet. Fastigheter som ligger i närhet till 
befintliga verksamhetsområden får välja mellan att göra egen anläggning eller 
där det är ekonomiskt rimligt att ansluta sig, erbjuds anslutning till det 
kommunala Va-nätet. Fastigheterna betalar enligt samma taxa till 
anslutningspunkten som de fastigheter som ligger inom befintligt 
verksamhetsområde. Förvaltningen har gått igenom samtliga befintliga 
verksamhetsområden i kommunen för att få en komplett fastighetslista med de 
redan anslutna fastigheterna. Ett formellt beslut för de befintliga anslutningarna 
krävs av kommunfullmäktige.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att tekniska 
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastigheter i bilaga till 
denna skrivelse ingår i verksamhetsområde för VA.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02.
Bilaga: Kartor och fastighetsbeteckning över anslutna fastigheter inom 
befintliga verksamhetsområden i Ljungby Kommun.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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TJANSTESKR
2019-12-02

Tekniska förvaltningen 
Pia Davidsson 
V'A-renhållnings chef 
Tel 0372-78 93 81 
Pia. davidsson@ljungby. se

TK2019

Kommunfullmäktige

Verksamhetsområde för VÅ.
OS 45^3 Ao

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastigheter i bilaga till 
denna skrivelse ingår i verksamhetsområde för VA.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gått igenom alla fastigheter inom befintliga verksamhetsområden för 
att uppdatera karta och fastighetslista med aktuella anslutna fastigheter.

Förvaltningens bedömning och överväganden
I samarbete med miljöavdelningen har tekniska förvaltningen ett löpande arbete med 
anslutningar till det kommunal Va-nätet. Fastigheter som ligger i närhet till befintliga 
verksamhetsområden får välja mellan att göra egen anläggning eller där det är ekonomiskt 
rimligt att ansluta sig, erbjuds anslutning till det kommunala Va-nätet. Fastigheterna betalar 
enligt samma taxa till anslutningspunkten som de fastigheter som ligger inom befintligt 
verksamhetsområde. Förvaltningen har gått igenom samtliga befintliga verksamhetsområden 
i kommunen för att få en komplett fastighetslista med de redan anslutna fastigheterna. Ett 
formellt beslut för de befintliga anslutningarna krävs av kommunfullmäktige.

Pia Davidsson Sonja Edén
VA-reehållningschef Teknisk chef

Bilaga
Kartor och fastighetsbeteckning över anslutna fastigheter inom befintliga 
verksamhetsområden i Ljungby kommun.
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Utvidgning av verksamhetsområden i Ljunlgbttitälöfkommun
KOMMUNSTYRELSEN

De vattentjänster som ingår för respektive fastighet markeras med (X) 

Verksamhetsområdenas utvidgning illustreras även i bifogade kartor.

.OMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -01- 1 0
KOMMU MLEOtJittsISGfÖRVALTNINSEN

Tabell 1: Förteckning över fastigheter i Replösa-Björket som ingår i verksamhetsområde
Fastighet j Dricksvatten Spillvatten Dagvatten Dagvatten

fastighet gata
Alön 1 X X X X
Alön 2 X X X X
Alön 3 X X X X
Alön 4 X X X X
Bolö 1 X X X X
Bolö 2 X X X X
Bolö 3 X X X X
Bolö 4 X X X X
Bolö 5 X X X X
Bolö 6 X X X X
Bolö 7 X X X X
Ekö 1 X X X X
Ekö 2 X X X X
Ekö 3 X X X X
Ekö 4 X X X X
Ekö 5 X X X X
Ekö 6 X X X X
Grönö 1 X X X X
Grönö 2 X X X X
Grönö 3 X X X X
Grönö 4 X X X X
Grönö 5 X X X X
Grönö 6 X X X X
Grönö 7 X X X X
Hästholmen 1 X X X X
Hästholmen 2 X X X X
Hästholmen 3 X X X X
Hästholmen 4 X X X X
Hästholmen 5 X X X X
Hästholmen 6 X X X X
Kvarnholmen 1 X X X X
Kvarnholmen 2 X X X X
Kvarnholmen 3 X X X X
Kvarnholmen 4 X X X X
Kvarnholmen 5 X X X X
Kvarnholmen 6 X X X X
Lammö 1 X X X X
Lammö 2 X X X X



2019-12-09

Vrångö 1 X X X X
Vrångö 2 X X X X
Vrångö 3 X X X X
Vrångö 4 X X X X
Vrångö 5 X X X X
Vrångö 6 X X X X

Tabell 2: Förteckning över fastigheter i Lidnäsvägen som ingår i verksamhetsområde
Fastighet Dricksvatten j Spilivatten Dagvatten Dagvatten

fastighet gata
Ljungby 13:22 X
Ljungby 13:23 X
Ljungby 13:24 X
Ljungby 13:25 X
Ljungby 13:26 X
Ljungby 13:27 X
Ljungby 13:30 X

Tabell 3: Förteckning över övriga enstaka fastigheter som ingår i verksamhetsområde
Fastighet Dricksvatten Spilivatten Dagvatten Dagvatten

gata
Ljungby 13:13 X X
Replösa 4:13 X X
Replösa 4:49 X X X X
Trucken 1* X X X X

*Omfattar den del av fastigheten som tidigare inte har tillhört 
verksamhetsområdet
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Sallebro

UNDEN

4:18

Replösa 4:13: Vatten och spillvatten

ordinatsystem:SWEREF99 13 30 
koordinat: N 6 302 506, E 178 784
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Utvidgning av verksamhetsområden i Kånna

Vattentjänst som ingår för varje fastighet markeras med (X) 

Verksamhetsområdenas utvidgning illustreras även på bifogade kartor.

Tabell 1: Förteckning över fastighet i Kånna som ingår i verksamhetsområde
Fastighet Dricksvatten Spillvatten Dagvatten

fastighet
Dagvatten

gata
Kånna 6:3 X X
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Kånna 6:3: Vatten och spillvatten
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Antagande av renhållningstaxa

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:

1. Fastställer den föreslagna renhållningstaxan.

2. Beslutar att tekniska nämnden får justera renhållningstaxan enligt de 
index som framgår i förslaget till ny taxa, dock inte oftare än en gång per 
år.

3. Beslutar att tekniska nämnden får justera renhållningstaxan i enlighet 
med kostnaden för förbränningsskatt, dock inte oftare än en gång per år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är enligt miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av 
hushållsavfall inom kommunen. Kommunen ska se till att hushållsavfallet 
transporteras till en behandlingsanläggning och att det återvinns eller 
bortskaffas. Utgångspunkten är att alla fastigheter inom kommunen ska omfattas 
av det kommunala avfallsansvaret under förutsättning att det inte är uppenbart 
att det saknas behov av avfallshantering, till exempel hos rena skogsfastigheter 
där det inte uppkommer något hushållsavfall. Kommunen hämtar hushållsavfall 
ute vid fastigheterna och tar sedan ut en avgift i enlighet med den 
renhållningstaxa som kommunfullmäktige antagit. Tekniska förvaltningen har 
nu tagit fram ett nytt förslag till renhållningstaxa.

I en tjänsteskrivelse från den 2 december 2019 skriver tekniska förvaltningen att 
förslaget till renhållningstaxa har uppräknats för att motsvara indexuppräkningar 
och förbränningsskatt. Den 10 januari 2020 föreslår tekniska nämnden att 
kommunfullmäktige fastställer föreslagen renhållningstaxa och att 
kommunfullmäktige beslutar att taxan får indexjusteras i förhållande till 
indexförändringar och justeringar i förbränningsskatt.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 9 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-12-02 
Förslag till renhållningstaxa, 2020-01-10

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 9 TK2019/03 31 450

Höjning av renhållningstaxa

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att loreslå kommunfullmäktige att:

Fastställa den föreslagna renhållningstaxan.
Fastställa att VA-rcnhållningsavdelningcn far justera renhållningstaxan vid 
indexförändring, dock inte oftare än en gång per år.
Fastställa att VA-renhållningsavdelningen far justera renhållningstaxan med 
kostnaden för förbränn i ngsskatt, dock inte oftare än en gång per år.

Sammanfattning av ärendet
Inför 2020 kommer entreprenaden tor hushållens avfall och slam att 
indexuppräknas med 3% vardera. Samtidigt ökar även kostnaderna för 
renhållningsverksamheten internt i kommunen, med ungefar motsvarande 
procent, 3%. Regeringen har även aviserat en lagförändring som innebär skatt på 
förbränning av avfall om 75kr/ton. Denna skatt beräknas öka till 100kr/ton 2021, 
och 2022 till 125kr/ton enligt januariöverenskommelsen för regeringen.

Taxan för renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Kommunen är enligt 15 kap 8 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av 
hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses avfall som kommer 
från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Kommunen 
ska sc till att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning och atl 
det återvinns eller bortskaffas.
Ansvaret gäller inte lör avfall som omfattas av lagstadgat producentansvar, t ex 
foipackningar och returpapper. Producenternas skyldighet att samla in 
förpackningar och returpapper omfattar dock bara det som förbrukaren har 
sorterat ut. Om hushållet inte sorterat ut förpackningen, blir det en kommunal 
skyldighet att omhänderta lörpackningsavfallet som en del av kärl- och 
säckavfallet.

Det är fastighetsinnehavaren som är betalningsskyldig för avgift enligt 
renhållningstaxan och att inneha relevant abonnemang.

Taxan
Taxan har uppräknats för att motsvara index uppräkningar och förbränningsskatt. 
En justering har gjorts för containertömning och djupbehållare. Djupbehållare 
liar lägre pris än motsvarande container, dä fastighetsägaren själv investerar i 
djupbehållaren. Det gör att kommunens kostnad för hyra av container minskas. 1 
taxan har priset för latrin ökat kraftigt då detta är en mycket dyr hantering och
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önskas att tas bort ur arbetsmiljöperspektiv. Dygnsbudning av slamsugning 
justeras for att motsvara entreprenadens kostnad.
För den vanligaste abonnemangsformen, 190 l kärl vid villa och tömning var 
I4:e dag innebär det att den årliga avgiften höjs med 151 kr/år inkl. moms. eller 
5 kr/tömning
Nuvarande taxa på 1614 kr/år inkl. moms blir efter höjning 1765 kr inkl. moms 
med både fast och rörlig avgift.

2018 var Ljungby kommun sjunde billigaste kommunen i landet enligt Nils 
Holgersson-rapporten. I länet ligger Ljungby kommun billigast (7), for övriga 
kommun i länet ligger kostnaderna i jämförelsen rankade mellan plats 72 till 
167. Förvaltningen bedömer alt hushållsavfallet hanteras kostnadseffektivt och 
även efter taxehöjningen. Förvaltningen haren upphandlad entreprenad som styr 
hur index uppräknas. Motsvarande lönekostnader och administrationskostnader 
inom kommunen räknas upp i samarbete med ekonomiavdelningen.

Tekniska nämndens arbetsutskott loreslår den 16 december 2019 att Tekniska 
nämnden loreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
Fastställa renhåll ni ngstaxan enligt Bilaga till denna skrivelse.
Fastställa att VA-renhållningsavdelningen får justera renhåll ni ngstaxan vid 
indexförändring, dock inte oftare än en gång per år.
Fastställa att VA-renhållningsavdelningen får justera renhåll ni ngstaxan med 
kostnaden för förbränningsskatt, dock inte oftare än en gång per år.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02 
Renhällningstaxa 2020

Skickas till
Korn rn ii nstyrelsen

JixsIltiLiuIcs sign
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Tekniska förvaltningen 

*VA o Renhållningschef 

Pia Davidsson 

0372-789381

p i a. davidsson@ljungby. se

TJANSTESKRIVELSE 

2019-12-02 ______

Kommunfullmäktige

LJUNGBY KOMMUN
kommunstyrelsen

Ank 2020 "01" 1 o
kommunledninsgförvaltningen

nnr2

Höjning av renhåilningstaxa

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

Fastställa renhållningstaxan enligt Bilaga till denna skrivelse.

Fastställa att VA-renhållningsavdelningen får justera renhållningstaxan vid 
indexförändring, dock inte oftare än en gång per år.

Fastställa att VA-renhållningsavdelningen får justera renhållningstaxan med kostnaden 
för förbränningsskatt, dock inte oftare än en gång per år.

Sammanfattning av ärendet
Inför 2020 kommer entreprenaden för hushållens avfall och slam att index uppräknas med 3% 
vardera. Samtidigt ökar även kostnaderna för renhållningsverksamheten internt i kommunen, 
med ungefär motsvarande procent, 3%. Regeringen har även aviserat en lagförändring som 
innebär skatt på förbränning av avfall om 75kr/ton. Denna skatt beräknas öka till 100kr/ton 
2021, och 2022 till 125kr/ton enligt januariöverenskommelsen för regeringen.

Taxan för renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Kommunen är enligt 15 kap 8 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall 
inom kommunen. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet.

Kommunen ska se till att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning och att 
det återvinns eller bortskaffas.

Ansvaret gäller inte för avfall som omfattas av lagstadgat producentansvar, t ex förpackningar 
och returpapper. Producenternas skyldighet att samla in förpackningar och returpapper 
omfattar dock bara det som förbrukaren har sorterat ut. Om hushållet inte sorterat ut 
förpackningen, blir det en kommunal skyldighet att omhänderta förpackningsavfallet som en 
del av kärl- och säckavfallet.

POSTADRESS
341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670

E-POST
tekniska. namnden@ljungby. se

VVEBBPLATS BANKGIRO
www. ljungby. se 156-08 79



2(3)

Utgångspunkten är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret om det inte 
är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, t ex uppenbart obeboeliga hus (ruckel) 
eller ren skogsfastighet där inget hushållsavfall uppkommer.

Till säkerställande av skydd för mämiiskors hälsa och miljö är det som utgångspunkt förbjudet 
att själv återvinna eller bortskaffa avfall om en kommun eller producent har ansvaret.

Det är fastighetsinnehavaren som är betalningsskyldig för avgift enligt renhållningstaxan och 
att inneha relevant abonnemang.

Förutsättningarna för undantag och dispenser anges i kommunens renhållningsordning. Det är 
den enskilde fastighetsinnehavaren som ansöker om dispens från föreskrifterna och som måste 
styrka att denne uppfyller kriterierna.

Taxan

Taxan har uppräknats för att motsvara indexuppräkningar och förbränningsskatt. En justering 
har gjorts för containertömning och djupbehållare. Djupbehållare har lägre pris än 
motsvarande container, då fastighetsägaren själv investerar i djupbehållaren. Det gör att 
kommunens kostnad för hyra av container minskas. I taxan har priset för latrin ökat kraftigt 
då detta är en mycket dyr hantering och önskas att tas bort ur arbetsmiljöperspektiv. 
Dygnsbudning av slamsugning justeras för att motsvara entreprenadens kostnad.

För den vanligaste abonnemangsformen, 190 1 kärl vid villa och tömning var 14:e dag 
innebär det att den årliga avgiften höjs med 151 kr/år inkl. moms. eller 5 kr/tömning

Nuvarande taxa på 1614 kr/år inkl. moms blir efter höjning 1765 kr inkl. moms med både 
fast och rörlig avgift.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Nils Holgersson jämförelse

2018 var Ljungby kommun sjunde billigaste kommunen i landet.

I länet ligger Ljungby kommun billigast (7), för övriga kommun i länet ligger kostnaderna i 
jämförelsen rankade mellan plats 72 till 167. Se länk:
http://nilsholgerssQn.nu/rapporter/rappoi1-2018/avfall-2018/

Förvaltningen bedömer att hushållens avfall har en mycket kostnadseffektiv avfallshantering 
och att avfallshanterigen kommer fortsätta vara det även efter höjning.

Förvaltningens beredning
Förvaltningen har en upphandlad entreprenad som styr hur index uppräknas. Motsvarande 
lönekostnader och administrationskostnader inom kommunen räknas upp i samarbete med 
ekonomiavdelningen.

http://nilsholgerssQn.nu/rapporter/rappoi1-2018/avfall-2018/
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Sonja Edén Pia Davidsson

Beslutsunderlag
Renhållningstaxa
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ALLMÄN INFORMATION 

Taxans utformning

Renhållningstaxan består av tre delar:

1. grundavgift;
2. rörlig avgift; och
3. tilläggsavgift.

Grundavgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall. Avgiften är kommunens 
ersättning för gemensamma kostnader för renhållningen, till exempel återvinningscentral, 
farligt avfall, grovsopor och administration. Grundavgiften betalas av alla som har en 
fastighet oavsett dispens från sophämtning.

Tömning med tätare frekvens kan förekomma. Vid tömning två gånger per vecka 
multipliceras avgiften - inklusive grundavgift - med två, vid tömning tre gånger per vecka 
multipliceras avgiften med tre och så vidare.

Rörlig avgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall. De rörliga avgifterna är 
kommunens ersättning för hämtning och behandling av avfall från kärl, säck och 
djupbehållare.

Tilläggsavgift är ersättning för sådana tjänster som inte alla hushåll eller 
fastighetsinnehavare nyttjar.

Avgifter för hämtning av latrin, tömning av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare är 
obligatoriska för de hushåll och verksamheter som genererar sådant avfall. Övriga avgifter är 
frivilliga för de kunder som önskar nyttja respektive tjänst.

Avfall som omfattas

Kommunen är enligt 15 kapitlet 8 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av 
hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Kommunen ska se till att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning och att 
det återvinns eller bortskaffas.

Ansvaret gäller inte för avfall som omfattas av lagstadgat producentansvar, till exempel 
förpackningar och returpapper. Producenternas skyldighet att samla in förpackningar och 
returpapper omfattar dock bara det som förbrukaren har sorterat ut. Om hushållet inte 
sorterat ut förpackningen, blir det en kommunal skyldighet att omhänderta 
förpackningsavfallet som en del av kärl- och säckavfallet.

Utgångspunkten är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret om det 
inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel uppenbart 
obeboeliga hus (ruckel) eller ren skogsfastighet där inget hushållsavfall uppkommer.

Till säkerställande av skydd för människors hälsa och miljö är det som utgångspunkt 
förbjudet att själv återvinna eller bortskaffa avfall om en kommun eller producent har 
ansvaret.

Förutsättningarna för undantag och dispenser anges i kommunens renhållningsordning. Det 
är den enskilde fastighetsinnehavaren som hos kommunen ansöker om dispens från 
föreskrifterna och som måste styrka att denne uppfyller kriterierna. Vid tidsbestämt uppehåll i 
hämtning av hushållsavfall samt befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast 
grundavgift samt en avgift för abonnemangsförändring.



1.3 Avgiftsskyldig

Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för avgift enligt denna taxa och att inneha 
relevant abonnemang. Fakturamottagande kan överföras på hyresgäst och 
nyttjanderättshavare med dennes och kommunens medgivande, dock kvarstår 
betalningsskyldigheten hos fastighetsägaren och kommunen har rätt att kräva antingen 
fastighetsägaren eller hyresgästen/nyttjanderättshavaren.

Enligt kommunens Föreskrifter om avfallshantering kan två närboende fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare efter ansökan till VA-/renhållningsavdelningen medges rätt att 
använda gemensam avfallsbehållare. Bägge fastigheterna debiteras grundavgift. Den 
fastighet som har sopkärlet betalar även den rörliga avgiften (fördelningen av avgiften är en 
fråga mellan fastighetsinnehavarna).

Det åligger fastighetsägare att vid försäljning av fastighet tillhandahålla VA- 
/renhållningsavdelningen uppgift om ny ägares namn, adress och personuppgifter. Intill 
sådan anmälan inkommit är tidigare ägare betalningsskyldig.

Fastighetsägaren är skyldig att anmäla till VA-/renhållningsavdelningen varje ändring av 
fastighetens nyttjande och andra omständigheter som kan medföra andra 
debiteringsgrunder.

1.4 Debiteringsrutiner

Helårsbebyggelse debiteras kvartalsvis. Efter anmälan till VA-/renhållningsavdelningen kan 
månadsdebitering ske.

Fritidsbebyggelse debiteras i förskott för hela säsongen.

Efter anmälan till VA-/renhållningsavdelningen kan årsdebitering i förskott ske avseende 
sophämtning.

Tömning av enskild avloppsanläggning debiteras efter utförd tömning. Det gäller även övriga 
tilläggsavgifter, såvida annat inte anges.

1.5 Justering av taxan

VA- och renhållningsavdelningen justerar taxan efter indexuppräkning för 
renhållningsentreprenaden samt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) när något av 
dessa index ändras, samt för förbränningsskatt på avfall, dock inte oftare än en gång per år.
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2 GÄLLANDE AVGIFTER

Anges inklusive moms i tabellerna nedan.

2.1 Grundavgift

Grundavgift för respektive kärlstorlek och hämtningsintervall framgår i tabellerna under 2.2 
nedan.

2.2 Rörlig avgift för hushållsavfall

Rörlig avgift för respektive kärlstorlek och hämtningsintervall framgår i tabellerna nedan. 
Tömning med tätare frekvens kan förekomma. Vid tömning två gånger per vecka multipliceras 
avgiften - inklusive grundavgift - med två, vid tömning tre gånger per vecka multipliceras 
avgiften med tre och så vidare.
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Kvartalstömning 
(fyra ginger/år)

Sophämtning helårsbebyggelse

VILLA, MINDRE FLERFAMILJSHUS

Rörlig avgift

Kärl Grundavgift Med
matavfallssortering

Avgift/år

190 1 645 165 810
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14-dagarstömning 
(13 gånger under 
april-september)

Sophämtning fritidsbebyggelse

Rörlig avgift

Kärl Grundavgift Med
matavfallssortering

Avgift/år

190 1 440 730 1 170

370 1 545 1 430 1 975

660 1 1 165 1 880 3 045

14-dagarstömning 
(sju gånger under 

juni-augusti)

Sophämtning fritidsbebyggelse

Rörlig avgift

Kärl Grundavgift Med
matavfallssortering

Avgift/år

1901 440 385 825

370 1 545 740 1 285

6601 1 165 1 200 2 365

2.3 Tilläggsavgift

Tilläggsavgifter framgår under 2.3.1 -2.3.16 nedan.

2.3.1 Latrinhämtning

14-dagarshämtning Latrinhämtning helårsbebyggelse

1 kärlAömning 
(max 15 kg)

Avgift/år

8 000
__________________________________________________

Månadshämtning 
(12 gånger/år)

Latrinhämtning helårsbebyggelse

Avgift/år

1 kärlAömning 
(max 15 kg)

4 000

Kvartalshämtning 
(fyra gånger/år)

Latrinhämtning helårsbebyggelse

Avgift/år

1 kärlAömning 
(max 15 kg)

1 300

14-dagarshämtning 
(13 gånger under 
april-september)
1 kärlAömning 

(max 15 kg)

Latrinhämtning fritidsbebyggelse

Avgift/år

4 000

14-dagars hämtning 
(sju gånger under 

juni-augusti)
1 kärlAömning 

(max 15 kg)

Latrinhämtning fritidsbebyggelse

Avgift/år

2 800
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Extra hämtning 
(extra kärl)

Latrinhämtning helårs- och fritidsbebyggelse

Avgift/kärl

1 kärl/tömning 
(max 15 kg)

Vid ordinarie hämtning Tredagarsbudning (inom tre arbetsdagar, ej 
vid ordinarie hämtning)

500 1 050

2.3.2 Toalett bod (baja-maja och liknande)

Veckobudning
Dygnsbudning

Toalett bod

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift veckobudning (Inom fem 
arbetsdagar)

Avgift dygnsbudning (Inom 24 
timmar)

<4 m3 2 000 4 000

Tillägg/m3 >4 500 500

2.3.3 Slamtömning enskild avloppsanläggning

Ordinarie tömning 
Veckobudning 
Dygnsbudning

Slambrunn
Minireningsverk

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift ordinarie tömning
Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar)

Avgift dygnsbudning 
(Inom 24 timmar)

<4 m3 1 150 1 300 2 500

Tillägg/m3 >4 230 230 230

Köks-
/fördelningsbmnn Avgift ordinarie tömning

Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar)

Avgift dygnsbudning 
(Inom 24 timmar)

0-2 m3 250 1 290 1 720

Fosforfälla Avgift ordinarie tömning
Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar)

: - .v
Avgift dygnsbudning 

(Inom 24 timmar)

1 020 1 300 1 720

Veckobudning
Dygnsbudning

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Sluten tank
Avgift veckobudning (Inom fem 

arbetsdagar)
Avgift dygnsbudning (Inom 24 

timmar)

<4 m3 1 000 2 000

Tillägg/m3 >4 230 230
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Ordinarie tömning 
Veckobudning 
Dygnsbudning

Gemensamhets- 
anläggning/ 

stor tank

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift ordinarie tömning
Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar)

Avgift dygnsbudning 
(Inom 24 timmar)

<10 m3 2 000 2 500 4 000

Tillägg/m3 >10 500 500 500

Slangdragning Slamtömning enskild avloppsanläggning

Utöver ordinarie 
slanglängd 20 m

A vgift/10-metersintervall

150

Extra arbete i 
samband med 

ordinarie tömning

Spolning med mera

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift/påbörjad timme

685

Extra arbete, ej i 
samband med 

ordinarie tömning

Spolning med mera

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift/påbörjad timme

685

Arbete utanför Slamtömning enskild avloppsanläggning
ordinarie arbetstid

Vardagar kl. 18:00-
Avgift/påbörjad timme

07:00, lördagar och Minsta debitering 3 timmar samt 1 500 kr/tim
helgdagar

kilometer ersättning 18 kr/km

Bomkörning Slamtömning enskild avloppsanläggning

A vgift/bomköming

500

Ordinarie tömning 
Veckobudning 
Dygnsbudning

Slambrunn
Minireningsverk

Slamtömning avloppsanläggning i naturreservat

Avgift ordinarie tömning
Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar)

Avgift dygnsbudning 
(Inom 24 timmar)

<4 m3 3 800 5000 6 000

Tillägg/m3 >4 230 230 230

8



2.3.4 Fettavs kilja re och hämtning av fett i fat

Ordinarie tömning 
Veckobudning 
Dygnsbudning

Fettavskiljare

Avgift/m3 ordinarie 
tömning

Avgift/m3 veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar)

Avgift/m3
dygnsbudning (Inom

24 timmar)

990 1 400 1 670

Bomkörning Fettavskiljare

A vgift/bomköming

500

Hämtning av fett i fat Fettavskiljare

Avgift/fat

1 000
................................................................. .............. ..........................................................1

2.3.5 Trädgårdsavfall

14-dagarstömning Trädgårdsavfall
(18 gånger under april-

Avgift/årnovember)

Kärl 3701 960

2.3.6 ÅVC-kort för mindre företag och verksamheter

AVC-kort Extrakort AVC-kort för mindre företag och verksamheter

AVC-kort/år Extrakort (max tre stycken)

4 500 100

2.3.7 Extra tömning

Extra tömning Extra tömning

Kärl Vid ordinarie tömning Budning (inom tre arbetsdagar)

<190 I 60 310

>190 I 60 310

Container Vid ordinarie tömning Budning (inom tre arbetsdagar)

3 m3 550 800

6 m3 850 1 000

8 m3 1 050 1 300

9



Djupbehållare Vid ordinarie tömning Budning
(inom tre arbetsdagar)

1 m3 350 800

3 m3 550 1 000

5 m3 850 1 300

2.3.8 Extra säck

2.3.9 Felsortering eller löst avfall

2.3.10 Överfullt kärl/container eller för tungt

Överfullt
kärl/container eller 

för tungt

För tungt eller överfullt kärl eller container

Avgift/tillfälle (utgårom rättelse inte vidtas efter påpekande och därefter vid varje tillfälle)

(max 75 kg)
Kärl Container

300 300

2.3.11 Rengöring av kärl med mera

Kontakta kommunens entreprenör.

10



2.3.12 Byte/utställning/hemtagning av kärl eller container

Byte/utställning/ 
hemtagning av 
kärf/container

Byte/utställning/hemtagning av kärl eller container

Byte/utställning/hemtagning av Byte/utställning/hemtagning av
kärl container

200 200

2.3.13 Bomkörning (övrigt)

Bomkörning Bomkörning (övrigt)

A vgift/bomköming

400

Bomkörning som inte faller under slam (2.3.3) eller fett (2.3.4), ovan

Gravitationslås (övrigt)

Gravitationslås Gravitationslås (övrigt)

Avgift/gravitationslås

700

2.3.15 Påminnelseavgifter, dröjsmåls ränta med mera

Påminnelseavgift
Dröjsmålsränta

Övrigt

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta, övrigt

Avgift/tillfälle

Påminnelseavgift Dröjsmålsränta Övrigt

Av kommunen från tid 
till annan fastställt 

belopp
Enligt lag Av kommunen från tid till 

annan fastställd avgift

2.3.16 Oförutsedda tjänster

Oförutsedda tjänster Oförutsedda tjänster abonnemangsförändring

Avgift/tillfälle

Saknas i taxan tillämplig bestämmelse om avgift för bortforsling, 
omhändertagande eller oskadliggörande ska avgiften fastställas av tekniska 
förvaltningen i enlighet med grunderna för denna renhållningstaxa och de 
grunder som anges i 27 kapitlet 5 § miljöbalken.
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IXT. LJUNGBY 

KOMMUN

Kommunstyrelsen

KS §23 KS2020/0023 045

Beslut om fortsatt borgensförbindelse för Bredemads 
avfallsanläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att underteckna 
länsstyrelsens erinran om avbrytande av preskription på 37 miljoner kronor för 
säkerställande att Ljungby kommuns skyldigheter fullgörs avseende 
deponeringsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6 i 
Ljungby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Den 25 augusti 2005 beslutade kommunfullmäktige att bevilja borgen om 37 
miljoner för säkerställande av att kommunens skyldigheter fullgörs avseende 
den deponiverksamhet som bedrivs på Bredemads avfallsanläggning. Den 25 
mars 2019 översände Länsstyrelsen en erinran i ärendet. Länsstyrelsen vill nu att 
kommunen bekräftar att borgensförbindelsen fortfarande är giltig. Detta gör 
kommunen genom att skriva under den erinran som länsstyrelsen skickat över.

I en tjänsteskrivelse från den 13 november 2019 skriver tekniska förvaltningen 
om konsekvenserna av att inte bekräfta borgensförbindelsen. Skriver inte 
kommunen under borgensförbindelsen så kommer tillståndet för Bredemads 
verksamhet att upphöra. Om tillståndet upphör så far inte kommunen längre 
bedriva återvinnings- och deponiverksamhet.

Tekniska nämnden föreslår den 10 januari 2020 att kommunfullmäktige 
undertecknar länsstyrelsens erinran om avbrytande av preskription på 37 
miljoner kronor för säkerställande om att Ljungby kommuns skyldigheter 
fullgörs avseende deponeringsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på 
fastigheten Eka 3:6 i Ljungby kommun.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 11 
Tjänsteskri velse från tekniska förvaltningen, 2019-11-13 
Länsstyrelsens erinran, 2019-03-25 
Länsstyrelsens yttrande, 2005-11-16 
Kommunfullmäktiges beslut, 2005-05-25 § 87

Justerandes sign
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LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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LJUNGBY KOMMUN 
.ok(MPMMUNST&{B0>SEN
Ank 2020 -01- 1 0
KOMMUNLEDNINSQFORVALTNINGEN
□nr Q.<ylä/&>2%.öti{

Tn § 11 TK2019/0326 040

Fortsatt borgensförbindelse för Bredemads 
avfallsanläggning

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att underteckna 
länsstyrelsens erinran för avbrytande av preskription på 37 mkr för 
säkerställande att Ljungby kommuns skyldigheter fullgörs avseende 
deponeringsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6 i 
Ljungby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 Mars 2019 erhöll tekniska förvaltningen ett brev från länsstyrelsen om 
”Erinran för avbrytande av preskription”. Genom kommunikation mellan 
länsstyrelsen och tekniska förvaltningen är det kommunfullmäktige som har 
delegation på att besluta om en förlängning av den kommunal borgen för 
deponin på 37 mkr.

I tillståndet för Bredemads avfallsanläggning står det att ”kommunen skall, för 
att säkerställa de skyldigheter som gäller deponeringsverksamheten fullgörs, 
senast 31 augusti 2005 ha ställt en ekonomisk säkerhet om 37 miljoner kronor 
annars förfaller detta tillstånd. Säkerheten skall ställas i form av pant eller 
borgen och såsom för egen skuld förvaras på länsstyrelsen.” Förvaltningen har 
ställt frågan till länsstyrelsen varför inte nuvarande lagstiftning, där det i 
miljöbalken framgår att kommuner inte behöver gå i borgen och fatt till svar att 
det inte finns någon övergångsbestämmelse om detta. Bredemads tillstånd 
antogs innan nuvarande ändringar antagits. När tillståndet för Bredemad togs 
fanns inga undantag för kommuner. Därför är det vårt tillstånd som gäller dvs 
kommunen måste ställa borgen. Till borgensförbindelsen finns inga kända 
kostnader knutna.

Tekniska förvaltningen bedömer att kommunfullmäktige ska gå i borgen för 
Bredemads avfallsanläggning. Att tillståndet upphör att gälla innebär att 
kommunen inte far driva återvinnings central en eller deponisidans verksamhet. 
Ett nytt tillstånd tar ca tre år att göra. Förvaltningen har varit i kontakt med 
länsstyrelsen och ekonomiavdelningen.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att 
Kommunfullmäktige beslutar att underteckna länsstyrelsens erinran för 
avbrytande av preskription på 37 mkr för säkerställande att Ljungby kommuns 
skyldigheter fullgörs avseende deponeringsverksamheten på Bredemads 
avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6 i Ljungby kommun.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-13
Bilaga 1; erinran för avbrytande av preskription
Bilaga 2; avslag från 2005 om säkerhet
Bilaga 3; kommunfullmäktiges beslut om borgen 2005

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tekniska förvaltningen 

*VA o Renhållningschef 

Pia Davidsson 

0372-789381

Kommunfullmäktige

KOMMlJNSTYBi(.§PN
pia. davidsson@ljnngby. se Ank 2020 -0|- 1 0

Dn\rJ~ & .0^]^

Fortsatt borgensförbindelse för Bredemads avfallsanläggning

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att underteckna länsstyrelsens erinran för avbrytande av 
preskription på 37 mkr för säkerställande att Ljungby kommuns skyldigheter fullgörs 
avseende deponeringsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6 i 
Ljungby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Den 25 Mars 2019 erhöll tekniska förvaltningen ett brev från länsstyrelsen om ”Erinran för 
avbrytande av preskription”. Genom kommunikation mellan länsstyrelsen och tekniska 
förvaltningen är det kommunfullmäktige som har delegation på att besluta om en förlängning 
av den kommunal borgen för deponin på 37 mkr.

I tillståndet för Bredemads avfallsanläggning står det att ”kommunen skall, för att säkerställa 
de skyldigheter som gäller deponeringsverksamheten fullgörs, senast 31 augusti 2005 ha 
ställt en ekonomisk säkerhet om 37 miljoner kronor annars förfaller detta tillstånd. 
Säkerheten skall ställas i form av pant eller borgen och såsom för egen skuld förvaras på 
länsstyrelsen.” Förvaltningen har ställt frågan till länsstyrelsen varför inte nuvarande 
lagstiftning, där det i miljöbalken framgår att kommuner inte behöver gå i borgen och fått till 
svar att det inte finns någon övergångsbestämmelse om detta. Bredemads tillstånd antogs 
innan nuvarande ändringar antagits. När tillståndet för Bredemad togs fanns inga undantag 
för kommuner. Därför är det vårt tillstånd som gäller dvs kommunen måste ställa borgen.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktige ska gå i borgen för Bredemads 
avfallsanläggning. Att tillståndet upphör att gälla innebär att kommunen inte får driva 
återvinningscentralen eller deponisidans verksamhet. Ett nytt tillstånd tar ca tre år att göra.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 Ljungby Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670
E-POST WEBBPLATS BANKGIRO
tekniska.namnden@ljungby.se www.ljungby.se 156-0879

mailto:tekniska.namnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se


LÄNSSTYRELSEN
I KRONOBERGS LÄN

ERINRAN
Datum
2019-03-25

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ljungby kommun
KommunledningsförvaltniA§fen 2020 1 fl
341 83 Ljungby KOMMUNLEDNiNSGFÖRVALTMNQEN

Dnr0.02 6/06??:$$

ERINRAN FÖR AVBRYTANDE AV PRESKRIPTION

Länsstyrelsen har genom beslut den 22 juni 2005 (dnr 551-4171-05) meddelat 
VA-renhållningsavdelningen vid Ljungby kommun tillstånd att inom fastigheten 
Eka 3:6 bedriva deponiverksamhet på Bredemads avfallsanläggning. Som 
säkerhet för fullgörandet om de åtgärder som Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation föreskrivit i tillståndet har Länsstyrelsen en 
borgensförbindelse på 37 000 000 kronor som ni beslutat i 
kommunfullmäktigesammanträde den 25 augusti 2005.

För att borgensförbindelsen ska fortsätta att gälla under avsedd tid erinrar 
Länsstyrelsen er härmed om ert ansvar på grund av densamma. Genom denna 
erinran avskrivs preskription. Ett exempel av denna erinran ska undertecknas och 
sändas åter i bifogat svarskuvert.

Om garantiförbindelsen av er inte anses vara giltig längre vill Länsstyrelsen bli 
informerad om detta snarast.

Underteckna denna erinran och sänd åter i bifogat svarskuvert.

Olivia Emanuels son 

Miljöskyddshandläggare

Ovan angivna erinran har mottagits: 

Ort:....................................................

Datum:

Underskrift:

Bilaga:
Kopia av garantiförbindelsen

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webplats
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende 
Olivia Emanuelsson 010-2237154

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg


LÄNSSTYRELSEN
1 K R O N O U É i! G S l Ä N

YTTRANDE
□okini
2005-11-16

f & -"7 (? 1(1)

'•'K ^ I Mi';öoV$r*
' lif'l iS;C'!C"’1 M 6

, LJ.U N G BY4SQ M M U N
igÖtpDNSTYRELSEN

Ank 2020 Ok 10
kommunledninsgförvaltningén 

DnrSvea Hovrätt
/) Avdslning 13 Mi 1 jö^/J.rdö^ns^öTsn:;:f j

Box 22 90 KO>v!NU^TYBauSKN
103 17 STOCKHOLM le^i -'dB kontoret

Ljungby kommun, Tekniska" kontoret ./. Länsstyrelsen 
i Kronobergs län angående säkerhet
Den ekonomiska säkerheten är beslutad med stöd av 15 
kap 34 § miljöbalken. Enligt Länsstyrelsens bedöm
ning gäller där inget undantag för staten/ kommuner/ 
landsting och kommunalförbund motsvarande det som 
gäller för 16 kap 3 § MB.

Länsstyrelsen yrkar att besvären avslås.

t—J~ IR-L.
Robert Rösenqvist

Leif Karlsson
j

C:SDOKUME>mWORP\aREPHMAD\V'nitANIifeMOq.CiOC ___________________________________  ___  ______________________________
Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Hemsida
351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 0470-860 00 0470-862 20 lansslyfelson©g.lst.se www.g.lsUs

Kontakt i della ärende 
Leif Karlsson 0470-864 69 0470-862 55 i

http://www.g.lsUs
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Kommunfullmäktige

Kf § 87 ICs 2005/0264

Ank 2020 -oi-1 o
Ikommunledninsgeorvaltningen

°fonr Q dl o/^y? f, $</£-

Ansökan om kommunal borgen för att säkerställa att Ljungby 
kommuns skyldigheter fullgörs avseende 
deponerrngsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på 
fastigheten Eka 3:6 i Ljungby kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa kommunal borgen på 3 7 mkr for 
säkerställande att Ljungby kommuns skyldigheter fullgörs avseende 
deponeringsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6 i 
Ljungby kommun.

Ärendet
Tekniska kontoret skall, för att säkerställa de skyldigheter som galler att depone- 
ringsverksamheten fullgörs, senast den 31 augusti 2005 ha ställt en ekonomisk 
säkerhet om 37 mim annars forfaller tillståndet. Säkerheten skall ställas i form 
av pant eller horgen och såsom för egen skuld och förvaras på Länsstyrelsen.

Ljungby kommun har under ett antal år fonderat medel för sluttackning av 
depeni. I årsredovisningen för år 2004 uppgår Bredemadsfonden till 21.2 mkr. 
Ljungby kommun kommer att fortsätta fondera pengar och låsa dessa för att 
säkra dem som ekonomisk säkerhet för sluttäckning.

Beredning
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 augusti 2005 (§ 157) och då 
föreslagit konmimföLmäktige'att ställa kommunal borgenpä’37'm)cr föf 
säkerställande att Ljungby kommuns skyldigheter fullgörs avseende 
deponeringsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på fastigheten Elca 3:6 i 
Ljungby kommun.

Meddelas att kommunstyrelsen uppdragit åt tekniska kontoret att i samråd med 
kommxinledningskontoret komplettera överklagandet över länsstyrelsens beslut 
att ge tillstånd till deponering som inlämnats av Lj ungby kommun. 
Kompletteringen skall innehålla en begäran om inhibition av Länsstyrelsens 
beslut att Ljungby kommun skall ställa ekonomisk säkerhet för att Ljungby 
kommuns skyldigheter fullgörs avseende deponeringsverksamheten på 
avfallsupplaget.

Justctandcs sign
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KOMMUN

Kommunstyrelsen

KS §24 KS2019/023 5 022

Antagande av Policy för likabehandling

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för 
likabehandling.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy för 
likabehandling. I förslaget tydliggörs Ljungby kommuns nolltolerans mot 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 
på kommunens arbetsplatser.

Policyn beskriver vilket ansvar chefer har inom området likabehandling. Chefer 
ska bland annat bedriva förebyggande arbete och sprida information och 
kunskap om antagna styrdokument inom området.

I en tjänsteskrivelse från den 13 december 2019 skriver 
kommunledningsförvaltningen att policyn utarbetats utifrån den sju 
diskrimineringsgrundema i diskrimineringslagen och att förslaget på så sätt 
omfattar flera olika typer av diskriminering. Då förslaget omfattar flera 
diskrimineringsgrunder så kan förslaget ersätta de tidigare antagna 
styrdokumenten Policy för jämställdhet och Policy för kränkande särbehandling, 
trakasserier och diskriminering.

Den 21 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att förslag till 
policy antas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-01-21 
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-13 
Förslag till policy

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.

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

Justerandes sign
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2019-12-13

Ks2019/0235.022

Komm un Iedn ingsförvaltn ingen 

HR-avdeln ingen 

Lena Plomén 
0372-789132 

Iena.plomen@ljungby.se

Policy för likabehandling

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för 
likabehandling.

Sammanfattning av ärendet
I Policy för likabehandling tydliggörs Ljungby kommuns nolltolerans mot diskriminering, 
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på kommunens arbetsplatser. 
Detta utifrån målet att främja lika möjligheter och rättigheter för kommunens anställda 
chefer och medarbetare samt kommunens förtroendevalda politiker. Därigenom även öka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Detta utifrån Verksamhetsplan för Ljungby 
kommuns HR strategi 2018 - 2020.

Policyn beskriver chefers ansvar i att efterleva Handlingsplan för likabehandling. Det 
inbegriper att

- bedriva ett förebyggande arbete för likabehandling
- informera och sprida kunskap om Rutin för likabehandling mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande särbehandling
- i förekommande fall utreda och åtgärda enligt denna rutin
- förtroendevalda politiker ansvarar att efterleva denna policy och följa upp 
kommunens arbete med likabehandling.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Policyn har utarbetats utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen 
(2008:567) och omfattar på så sätt flera olika typer av diskriminering. Policyn ersätter på så 
sätt Policy för jämställdhet och Policy för kränkande särbehandling, trakasserier och 
diskriminering som tillsammans tog hänsyn till likabehandling och diskriminering. 
Kommunledningsförvaltningen har bedömt att dessa styrdokument istället kan förenas till en

POSTADRESS
341 83 Ljungby

E-POST

BESÖKSADRESS TELEFON
Olofsgatan 10A. 341 43 0372-78 90 00 v.v
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Policy för likabehandling i Ljungby kommun
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, vilket innebär att alla inkluderas i att 
utveckla vårt arbete och vår service till medborgarnas nytta. Kommunen ska genom ett bra 
förebyggande arbete vara en arbetsplats där medarbetare, chefer och förtroendevalda politiker 
värnar om respekt och trygghet för varandra. Målet är att främja lika möjligheter och 
rättigheter för nämnda målgrupper och att kommunen ska öka sin attraktivitet som 
arbetsgivare.

Ljungby kommun har som arbetsgivare nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling, vilket i praktiken innebär att kommunen inte 
accepterar någon form av dessa handlingar på kommunens arbetsplatser. Det kan vara 
arbetsgivare och arbetstagare som utsätter eller utsätts för någon av dessa handlingar. Det kan 
också vara förtroendevalda politiker som utsätter eller utsätts för någon av dessa handlingar. 
”Policy för likabehandling” beskriver kommunens förhållningssätt till dessa handlingar och 
gäller i första hand anställda, arbetssökande, praktikanter samt inhyrd eller inlånad arbetskraft 
i Ljungby kommun. I tillämpliga delar skall den dock även gälla förtroendevalda politiker.

Vaije chef ansvarar för att bedriva ett förebyggande arbete för likabehandling och för att 
informera och sprida kunskap om policyns innebörd, efterleva ”Handlingsplan för 
likabehandling i Ljungby kommun”, informera om kommunens ”Rutin för likabehandling 
mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling” och att i förekommande fall 
utreda och åtgärda enligt denna rutin. Förtroendevalda politiker ansvarar för att efterleva 
denna policy och att följa upp kommunens arbete med likabehandling.

Policyn har sin grund i Diskrimineringslagen (2008:567) som anger att arbetsgivare ansvarar 
för att bedriva ett förebyggande arbete med att främja likabehandling för sina anställda. 
Förebyggande arbete mot kränkande särbehandling utgår från Arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljö verkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
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Kommunstyrelsen

KS §27 KS2019/0146 040

Antagande av Policy för kredit- och kravhantering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för 
kredit- och kravhantering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur Policy för 
kredit- och kravhantering kan revideras. Förslaget till policy innefattar mindre 
förändringar i förhållande till nuvarande policy.

I tjänsteskrivelsen från den 19 december 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen om policyns syfte. Syftet med policy för kredit- 
och kravhantering är att skapa enhetlighet i arbetet med kredit-, faktura- och 
kravhantering. Policyn syftar även till att säkerställa att kommunen förvaltar 
medel på ett så bra sätt.

Förändringarna från befintlig policy består framförallt i reglerna kring anstånd. I 
förslaget framgår att anstånd kan beviljas men att anstånd inte ska beviljas för 
två på varandra följande räkningar. För fordringar som debiteras månadsvis 
föreslås att anstånd endast ska beviljas i undantagsfall.

Den 28 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till 
Policy för kredit- och kravhantering antas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 2 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-19 
Förslag till Policy för kredit- och kravhantering 
Befintlig policy med ändringsförslag

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.

Justerandes sign
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Policy för kredit- och kravhantering

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till policy för 
kredit- och kravhanteringT

Sammanfattning av ärendet
Syftet med policy för kredit- och kravhantering är att skapa enhetlighet i arbetet med 
kredit-, faktura- och kravhantering och se till att vi förvaltar våra medel på ett så bra sätt 
som möjligt. I Ljungby kommun är respektive enhet/förvaltning ansvarig för 
kreditbedömning och faktureringen inom sitt verksamhetsområde. Kravverksamheten 
handläggs av ekonomiavdelningen, kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har gjort ett förslag till revidering av nuvarande policy 
för kredit- och kravhantering. Endast mindre ändringar och tillägg har gjorts mot 
nuvarande policy. Det som har kompletterats är framför allt förtydligande kring när 
anstånd kan beviljas.

Ekonomichef
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Inledning
Syftet med policyn är att skapa enhetlighet i arbetet med kredit-, faktura- och kravhantering 
och se till att vi förvaltar våra medel på ett så bra sätt som möjligt.

Organisation
I Ljungby kommun är respektive enhet/förvaltning ansvarig för kreditbedömning och 
faktureringen inom sitt verksamhetsområde. Kravverksamheten handläggs av 
ekonomiavdelningen, kommuniedningsförvaltningen med undantag -av-hyresfordringaf-sem 
hand-läggs av tekniska f or vu-ftn+R-gen. Ekonomiavdelningen och tekniska torv-a-hn-ingen har rätt 
att uppdra åt annan att handlägga delar av kravverksamheten i de fall det anses lämpligt.

Fakturering
Faktura utsändes snarast efter leverans eller enligt överenskommelse. Längre betalningstid än 
30 dagar ska normalt inte ges. Kunduppgifter såsom personnummer/organisationsnummer är 
obligatoriskt. För kunder som inte har fullständigt personnummer måste födelsenummer 
anges. Detta så att det senare går att vidta rättsliga åtgärder om inte fakturan betalas.

Betalningspåminnelse
Inkommer ingen betalning på fakturan skickas betalningspåminnelse sju dagar efter 
förfallodagen. Endast en betalningspåminnelse ska skickas. Lagstadgad avgift ska tas ut.

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen (gällande referensränta + 8 
procentenheter) från och med dagen efter förfallodagen, vid större belopp.

Inkassoåtgärder
Ljungby kommun har avtal med inkassobolag för utskick av inkassokrav. Inkassokrav skapas 
tio dagar efter utsändande av betalningspåminnelse. Ny förfallodag ska anges 10 dagar efter 
utsändning av kravet. Lagstadgad avgift ska tas ut. Ansökan om betalningsföreläggande eller 
eventuell handräckning ska lämnas till kronofogdemyndigheten om otvistig fordran står 
oreglerad efter inkassokravets förfallodatum. Detta sker tidigast tolv dagar efter utställande av 
inkassokrav. Om gäldenären motsätter sig kravet ska ärendet hänskjutas till allmän domstol.

Avstängning
Avser skulden pågående nyttighet eller tjänst kan även avstängning av dessa genomföras. 
Brev om detta utgår då från ekonomiavdelningen förval-tn-mgen som ti 1 lhandahåller tjänsten. 
Vid avstängning av vatten tillkommer avgift för montering och demontering av strypbricka 
för vattentillförsel.

Anstånd
Möjlighet till beviljande av enstaka anstånd finns. Vi-d-bev-i-ljunde av anstånd-kan
dröjsmålsränta-de-b-iteras från förfä 11 odageftr Begäran om anstånd ska göras innan fakturan är
förfallen och vara godkänd av fakturautställares förvaltning. Anstånd beviljas för högst 3
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månader och fakturabeloppet ska överstiga 1 000 kr. Anstånd för belopp överstigande 10 000 
kr ska beviljas av ekonomichef. Vid uppdelning på längre tid upprättas en amorteringsplan.
Anstånd beviljas ej för två på varandra följande räkningar. För fordringar som debiteras 
månadsvis beviljas anstånd endast i undantagsfall. Vid anstånd kan dröjsmålsränta debiteras 
från förfallodagen.

Amorteringsplan
Avbetalning av skulden ska kunna beviljas om det finns rimliga utsikter att gäldenären infriar 
denna. Skuldbelopp--sk-a-Ö¥erstiga 1 000 kr och maximal amorteringstid är ett år.- 
Amorteringsplan beviljas ej för mindre belopp och maximal amorteringstid är ett år.
För fordringar som debiteras månadsvis beviljas amorteringsplan endast i undantagsfall. 
Amorteringsplan för belopp överstigande 10 000 kr ska beviljas av ekonomichef. 
Avbetalningsplanen ska vara skriftlig och godkännas av den betalningsskyldige.
Om betalning inte görs enligt upplagd plan ska hela beloppet förfalla till omedelbar betalning. 
Undantag från denna regel godkänns av ekonomichefen.
Ränta och lagstadgade avgifter tas ut.

Avskrivning av fordran
Förbiir-en fordran-obetald ska ärendet lämnas till långtidsbevakning hos inkasso-företagr
Kvarvarande fordringar vid avslutad inkassoverksamhet avskrivs i kundreskontran.
En kundförlust ska betraktas som konstaterad vid avslutad konkurs, vid accepterat ackord 
eller där kunden på annat sätt bedöms vara insolvent. Avskrivning görs av 
ekonomiavdelningen enligt gällande delegationsordning.

En bokföringsmässig avskrivning görs ett år efter förfallodagen. Fordringarna ligger dock 
kvar i kundreskontran och bevakningen fortsätter.
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Kommunstyrelsen

KS §29 KS2019/0497 003

Revidering av nämndernas reglementen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i reglemente för 
kommunstyrelsen, bam- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
miljö- och byggnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden lägga till 
följande text under rubriken Sammanträdena:

Ordning

X § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 
tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen finns regler om under vilka förutsättningar som personer kan 
bli utvisade från kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges 
sammanträden är per regel öppna och kommunfullmäktiges ordföranden har 
enligt kommunallagen rätt att utvisa personer som stör ordningen under 
sammanträdet. Samma rättighet finns inte per automatik för nämnderna som 
historiskt sett haft stängda sammanträden. I Ljungby kommun valde man dock 
redan 2004 att hålla de större nämndernas sammanträden öppna för allmänheten.

Demokratiberedningen har uppmärksammat att nämndernas reglementen bör 
revideras avseende ordning i sammanträdeslokalen och föreslår att följande 
tillägg görs under rubriken Sammanträdena:

Ordning

X § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 
tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, far ordföranden ajournera 
eller upplösa sammanträdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 januari 2020 att 
kommunfullmäktige godkänner ovannämnda förslag till ändringar i nämndernas 
reglemente.

cinn
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 4 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-13 
Demokratiberedningens beslut, 2019-12-11 § 27

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.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

TJANSTESKRIVELSE 1

2020-01-13

Ks2019/0497.003

Kommunledningsförvaltningen

Kansliavdelningen Kommunstyrelsen
Eva-Marie Norén Holgersson

0372-789116

eva-marie. noren-holgersson@ljungby. se

Revidering av nämndernas reglementen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i reglemente för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden lägga till följande text under rubriken 
Sammanträdena:

Ordning

X § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen har kommunfullmäktiges ordförande rätt att utvisa personer som stör 
ordningen, från sammanträdeslokalen. Samma rättighet finns inte per automatik för 
nämnderna som historiskt sett har varit stängda för allmänheten. Allt fler kommuner väljer 
dock att öppna sina sammanträden så att allmänheten kan sitta i salen och lyssna på 
diskussionerna och besluten som fattas. Ljungby kommun valde redan år 2004 att öppna 
sammanträdena i de större nämnderna för allmänheten.

Demokratiberedningen har uppmärksammat att reglementena för dessa nämnder bör 
revideras avseende ordning i sammanträdeslokalen och föreslår att följande tillägg görs 
under rubriken Sammanträdena (med formulering i likhet med kommunallagen och 
kommunfullmäktiges arbetsordning):

Ordning

X § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 Ljungby Olof sgatan 9, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen instämmer i demokratiberedningens förslag.

c //su^h //sas?
Eva-Marie Norén Holgersson 

Kommunsekreterare

Bilaga

Demokratiberedningen 2019-12-11 § 27
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KOMMUN

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB §27

Diskussionsärenden

Beslut

4. Demokratiberedningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att reglementena 
för nämnderna revideras så att det blir tydligt att även ordföranden i nämnderna 
far avhysa personer som uppträder störande. Demokratiberedningen informerar 
även nämnderna om möjligheten att låsa sammanträdeslokalen vid
pauser/aj oumering.

5. Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att en rutin för hantering av 
nämndinitiativ tas fram.

I övrigt noterar demokratiberedningen informationen.

Sammanfattning av ärendet

1. Föregående protokoll.

2. Utvärdering och uppföljning av Framtidsdagama i oktober 2019. 

Demokratiberedningen tar del av elevers och lärares synpunkter om 

innehållet och upplägget av Framtidsdagama, samt elevernas synpunkter 

som skrevs ner under övningarna. Dessa synpunkter har även skickats till 

planavdelningen, bam- och utbildningsförvaltningen, kostavdelningen 

samt fritidsgården.

Beredningen diskuterar nya förslag till upplägg år 2020 samt ett närmare 

samarbete med lärama i samhällskunskap under planeringen. 

Framtidsdagar för gymnasiet tas upp på sammanträdet i januari.

3. Återkoppling avseende ungdomsrådet.

/

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunsekreteraren informerar om att ett flertal ungdomar visade 

intresse för ungdomsrådet efter Framtidsdagama. Ungdomsrådet har nu 

haft två möten med cirka 10-12 ungdomar och förhoppningen är stor om 

att rådets verksamhet nu kommer igång på allvar igen.

4. Sammanträdesformer.

5. Rutin för nämndinitiativ.

6. Webb-TV från fullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, efter förslag från 

demokratiberedningen, gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda webbTV-sändningama från kommunfullmäktiges sammanträden. 

Utredningen är påböljad.

7. Barnkonventionen blir lag 2020.

Beredningen tar del av information om barnkonventionen och beslutar 

att ta upp frågan om hur kommunen ska arbeta för att följa den nya lagen 

under nästkommande sammanträde.

8. Övriga frågor.

Inga övriga frågor tas upp.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

KS § 31 KS2020/0037 107

Godkännande av Ljungby Energi AB:s delägarskap i 
Sydlänk AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Ljungby 
Energi AB ingår delägarskap i det nya bolaget Sydlänk AB. Delägarskapet avser 
10 000 kronor i aktiekapital samt ägartillskott under fem år upp till ett 
maxbelopp avseende 1 100 000 kronor. Utav dessa 1 100 000 kronor utgör 
500 000 kronor ovillkorat tillskott.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby Energi AB ingår i samarbetet Sydlänk. Sydlänk är ett samarbete mellan 
tio olika stadsnätsleverantörer. Gemensamt har leverantörerna att de levererar 
fiberförbindelser.

Avsikten är nu att samarbetet ska bolagiseras. Den 12 december 2019 beslutade 
styrelsen för Ljungby Energi AB att ställa sig bakom bildandet av Sydlänk AB. 
Bildandet kommer innebära att Ljungby Energi Ab avsätter 10 000 kronor i 
aktiekapital till bolaget och att Ljungby Energi AB avsätter 1 100 000 kronor i 
ägartillskott varav 500 000 kronor utgör ovillkorat tillskott till Sydlänk AB.

Enligt Ljungby kommuns ägardirektiv till kommunens aktiebolag så ska 
godkännande från kommunfullmäktige inhämtas innan de kommunala bolagen 
genomför förvärv av aktier och andelar i andra bolag. Detta innebär att 
kommunfullmäktige behöver ta ställning till Ljungby Energi AB:s eventuella 
delägarskap i Sydlänk AB.

I en tjänsteskrivelse från den 4 februari 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Genom delägarskapet i Sydlänk AB 
kommer Ljungby Energi AB kunna arbeta tillsammans med andra liknande 
aktörer med syfte att tjänat det kommunala ändamålet. Till skillnad från tidigare 
så kommer Ljungby Energi AB genom delägarskapet kunna arbeta och delta 
aktivt på en större regional marknad.

Den 28 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att Ljungby 
Energi AB:s delägarskap i Sydlänk AB godkänns. Delägarskapet avser 10 000 
kronor i aktiekapital samt ägartillskott under fem år upp till ett maxbelopp 
avseende 1 100 000 kronor. Utav dessa 1 100 000 kronor utgör 500 000 kronor 
ovillkorat tillskott.

Justerandes si;
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 7 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-04 
Ljungby Energi AB:s styrelseprotokoll, 2019-12-02 § 37 
Presentationsmaterial om Sydlänk AB, 2020-02-04 
Förslag till bolagsordning för Sydlänk AB, 2020-02-04

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.

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 

Bruce Byrskog 

0372-789109

bruce. byrskog@ljungby.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-02-04

KS2020/0037.107

Ljungby Energi AB:s delägarskap i Sydlänk AB 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Ljungby Energi AB ingår 
delägarskap i det nya bolaget Sydlänk AB. Delägarskapet avser 10 000 kronor i aktiekapital 
samt ägartillskott under fem år upp till ett maxbelopp avseende 1 100 000 kronor. Utav dessa 
1 100 000 kronor utgör 500 000 kronor ovillkorat tillskott.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby Energi AB ingår i samarbetet Sydlänk. Sydlänk är ett samarbete mellan tio lika 
stadsnätsleverantörer. Gemensamt har leverantörerna att de levererar fiberförbindelser. 
Avsikten är nu att samarbetet ska bolagiseras. Den 12 december 2019 beslutade styrelsen för 
Ljungby Energi AB att ställa sig bakom bildandet av Sydlänk AB.

Enligt Ljungby kommuns ägardirektiv till kommunens aktiebolag så ska godkännande från 
kommunfullmäktige inhämtas innan de kommunala bolagen genomför förvärv av aktier och 
andelar i andra bolag. Detta innebär att kommunfullmäktige behöver ta ställning till Ljungby 
Energi AB:s eventuella delägarskap i Sydlänk AB.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Genom delägarskapet i Sydlänk AB kommer Ljungby Energi AB kunna arbeta tillsammans 
med andra liknande aktörer med syfte att tjänat det kommunala ändamålet. Till skillnad från 
tidigare så kommer Ljungby Energi AB genom delägarskapet kunna arbeta och delta aktivt 
på en större regional marknad.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Ljungby Energi AB:s delägarskap i Sydlänk AB 
godkänns. Delägarskapet avser 10 000 kronor i aktiekapital samt ägartillskott under fem år 
upp till ett maxbelopp avseende 1 100 000 kronor. Utav dessa 1 100 000 kronor utgör 
500 000 kronor ovillkorat tillskott.
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Förvaltningens beredning

Dialog har förts med VD för Ljungby Energi AB som delar kommunledningsförvaltningens
bedömning och överväganden.

Jonas Jönsson Bruce Byrskog Rambelo

Kommundirektör Kommunsekreterare

Beslutsunderlag

Förslag till bolagsordning, 2020-02-04



Styrelsen för Ljungby Energi AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-12-02

Sida 3 av 4

§36

Budget 2020

Ekonomichef Tobias Johansson föredrar resultat- och investeringsbudget för 2020, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringsbudget, omfattande 39 220 kkr, samt 
godkänna resultatbudget, utvisande vinst på 9 273 kkr.

§37

Sydlänk

IT-chef Göran Sandstedt informerar om samarbetet i Sydlänk och planerna på att bolagisera 
verksamheten för att därigenom bland annat få möjlighet till ytterligare affärsmöjligheter för 
ftberverksamheten.
Förslaget är att Ljungby Energi AB går in som delägare i Sydlänk AB med 10 000 kr i aktiekapital 
samt ägartillskott om upp till 1 100 000 kr, varav 500 000 kr som ovilikorat tillskott.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, och
att ställa sig bakom bildandet av ett bolag i vilket Ljungby Energi AB blir delägare, och 
att underställa frågan kommunfullmäktige för utlåtande.

§38

Internkontroll 2019

VD Bo Schönbeck informerar om genomförda interna kontroller under 2019, bilaga 2. 

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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Bakgrund

• Parterna Öresundskraft AB, Bjäre Kraft Bredband AB, Kraftringen Energi AB,
Malmö Stad, Halmstad Stadsnät AB, C4 Elnät AB, Värnamo Energi AB, Jönköping 
Energi AB, Ljungby Energi AB, Växjö Energi AB samt Affärsverken Karlskrona AB 
har tecknat en avsiktsförklaring med målsättning att gemensamt etablera och 
driva ett gemensamt Regionalt Stadsnätsbolag med uppgift att sälja och 
tillhandahålla förbindelser på regional nivå och tillsammans med andra 
motsvarande aktörer erbjuda förbindelsetjänster på nationell nivå.

• Parterna startade under våren 2019 ett projekt och tillsatte en styrgrupp för att ta 
fram ett beslutsunderlag för att kunna ta beslut om att bilda bolaget samt en plan 
för att etablera detta, om ett sådant beslut tas.

• Detta dokument utgör Parternas beslutsunderlag för sitt enskilda beslut om att bli 
delägare, eller ej.

2019-10-11 Beslutsunderlag Sydlänk AB 
[ Arbetsmaterial 2.1]
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Syd län k AB

Nya intäkter till Ljungby Energi AB baserat på fiberlängder i Ljungby Kommun 

Fiberhyra från Sydlänk AB över 10 år. Intäkter/år 132 000 kr 

10% ägande i Sydlänk AB

Ljungby Energi AB finansierar Sydlänk AB under 5 år med maxbeloppet 1100 000kr, 
varav 500 000 kr är ovillkorat. Aktiekapital på 10 000 kr

Lokala affärer i Ljungby består, intäkter/år 690 000 kr
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AKTI EÄG ARAVTAL

(1) Affärsverken Karlskrona AB, org nr 556049-4733, [adress] ("Affärsverken"),
(2) Bjäre Kraft Bredband AB, org nr 556361-9294, [adress] ("Bjäre Kraft"),
(3) C4 Elnät AB, org nr 556496-0044, [adress] ("C4"),
(4) Jönköping Energi AB, org nr 556015-3354, [adress] ("JEAB"),
(5) Kraftringen Energi AB (publ), org nr 556100-9852, [adress] ("Kraftringen"),
(6) Ljungby Energi AB, org nr 556192-4332, [adress] ("LEAB"),
(7) Malmö Stad, org nr 212000-1124, [adress] ("Malmö Stad"),
(8) Värnamo Energi AB, org nr 556052-6872, [adress] ("VEAB"),
(9) Wexnet AB, org nr 556923-9444, [adress], ("Wexnet") och
(10) Öresundskraft AB, org nr 556089-7851, Box 642, 251 06 Helsingborg ("Öresundskraft").





Utkast 2019-10-11

Bolagsordning för SydlänkAB, org nr 559[.

§ 1 Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sydlänk AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ljungby.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva en infrastruktur för elektronisk 
kommunikation inom södra Sverige samt bedriva annan därmed jämförlig verksamhet. I 
verksamheten ingår även att anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar/fastigheter 
för elektronisk kommunikation.

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av en säker och effektiv 
infrastruktur för elektronisk kommunikation på regional basis inom södra Sverige och därigenom 
möjliggöra för kommuninvånare, näringslivet samt kommunala verksamheter att få tillgång till en 
sammanhängande infrastruktur inom regionen som kan tillhandahålla säkra och effektiva 
leveranser av elektronisk kommunikation till nytta för kommuninvånarna. Bolaget ska bedriva 
verksamheten inom ramen för de kom munal rätts liga principer som är tillämpliga på Bolaget och 
dess verksamhet med hänsyn taget till ägarförhållandena.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. 
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, utses av årsstämman en revisor med högst en suppleant. Även ett 
registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 9 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha en lekmannarevisor med en suppleant. Uppdragen som lekmannarevisor respektive 
suppleant varar till slutet av den årsstämma som hålls under det andra året efter det år då 
lekmannarevisorn utsågs.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
Kallelse ska ske genom e-post till de aktieägare som till Bolaget har anmält en e-postadress for
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Utkast 2019-10-11

mottagande av kallelser. Har ingen sådan e-postadress anmälts ska kallelse ske genom brev med 
posten.

Förutom den kommun där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma äga rum i någon av de 
kommuner där en aktieägare i bolaget har sitt säte.

§11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas en gång om året före juni månads utgång. Därvid ska följande ärenden 
förekomma:

1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman;
3) Upprättande och godkännande avröstlängd;
4) Val av sekreterare samt en eller två justeringspersoner;
5) Godkännande av dagordningen;
6) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

och lekmannarevisoremas granskningsrapport
8) Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, när 

sådan förekommer;
9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av 

styrelseledamöter och suppleanter,
10) Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant jämte, i förekommande fall, 

lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant
11) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisom;
12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 12 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i bolagets verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas, ska kommunfullmäktige i de kommuner som, direkt eller indirekt, äger aktier i bolaget ges 
möjlighet att ta ställning till frågan.

§ 13 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget äger rätt att ta del 
av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. 
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda 
aktier.
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Utkast 2019-10-11

§ 16 Hembudsforbehåll

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya 
ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen 
föreskriver (hemblid). Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd 
postadress. 1 underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska 
framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom tre månader från behörigt hembud enligt ovan. Om 
lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i 
bolaget. Återstående aktier ska dras in genom nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till 
aktieägare.

Om aktie har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen 
ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om 
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom tre månader från den dag 
lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist prövas i den ordning lagen (1999:116) 
om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet ska betalas inom två månader från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
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KS §32 KS2019/0373 107

Antagande av ägardirektiv för Ljungby kommuns 
aktiebolag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv 
för Ljungby kommuns aktiebolag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med att revidera ägardirektivet för de kommunala bolagen har fortgått 
under 2019. Kommunstyrelsens presidium har haft flera möten med 
representanter från de kommunala bolagen där man diskuterat hur ägardirektivet 
kan utformas. Dessa möten har utmynnat i flera förslag på ändringar i det 
gällande ägardirektivet. Kommunledningsförvaltningen har sammanfattat 
ändringsförslagen till ett enhetligt förslag som nu lämnas för antagande av 
kommunfullmäktige.

Ägarsamråd ska enligt gällande ägardirektiv ske tre gånger per år. Utifrån 
förslaget så genomförs istället minst två ägarsamråd per år. I det gällande 
ägardirektivet framgår att de kommunala bolagens investeringar, förvärv och 
försäljningar av fast egendom i de fall värdet överstiger 40 miljoner kronor ska 
godkännas av kommunfullmäktige. Utifrån förslaget ska denna typ av 
affärshändelser godkännas av kommunfullmäktige när värdet överstiger 60 
miljoner kronor och när det sker utöver beslutad budget.

I förslaget framgår att Ljungby Energi och Ljungbybostäder ska arbeta med 
utgångspunkt i kommunens vision och beslutade fokusområden. Förslaget 
inkluderar också formuleringar om de kommunala bolagens roll i att utveckla 
kommunen till en attraktiv kommun för näringsliv och boende. Genom att 
inkludera denna typ av formuleringar i ägardirektivet så förankras kommunens 
övergripande mål och riktlinjer i bolagens verksamhet. Förslaget innefattar 
ytterligare ändringar vilka framgår mer detaljerat i beslutsunderlaget.

I tjänsteskrivelsen från den 17 oktober 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att flera av de föreslagna ändringarna ligger i 
linje med kommunens långsiktiga planering. Den 28 januari 2020 föreslår 
kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till ägardirektiv för Ljungby 
kommuns aktiebolag antas.
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Ko m m u n styrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-02-11

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 8 
Tjänsteskrivelse från kornmuniedningsförvaltningen, 2019-10-17 
Förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag 2019-12-23 
Befintligt ägardirektiv med ändringsförslag

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.

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen

Kansliavdelningen

Bruce Byrskog

KS2019/0373.107

bruce. byrskog@ljungby.se

Revidering av ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Ljungby kommuns 
aktiebolag i enlighet med förslaget daterat 2019-12-10.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att revidera ägardirektivet har fortgått under sommar, höst och vinter 2019. 
Presidiet för kommunstyrelsen har haft flera möten tillsammans med representanter från de 
kommunala bolagen. Dessa möten har nu utmynnat i flera förslag på ändringar i det gällande 
ägardirektivet som nu summerats i ett färdigt förslag. Nedan sammanfattas de huvudsakliga 
förändringarna som presenteras i förslaget.

Generella och övergripande förändringar

Ägarsamråd ska enligt gällande ägardirektiv ske tre gånger per år. Utifrån förslaget så 
genomförs istället minst två ägarsamråd per år. Kommunen och bolagen har utöver 
ägarsamråden en ständig dialog. Den samlade bedömningen har därför varit att det är 
oproportionerligt att förutsätta tre ägarsamråd per år.

I det gällande ägardirektivet framgår att de kommunala bolagens investeringar, förvärv och 
försäljningar av fast egendom i de fall värdet överstiger 40 miljoner kronor ska godkännas av 
kommunfullmäktige. Utifrån förslaget ska denna typ av affärshändelser godkännas av 
kommunfullmäktige när värdet överstiger 60 miljoner kronor och när det sker utöver 
beslutad budget.

I förslaget framgår att Ljungby Energi och Ljungbybostäder ska arbeta med utgångspunkt i 
kommunens vision och beslutade fokusområden. Förslaget inkluderar också formuleringar 
om de kommunala bolagens roll i att utveckla kommunen till en attraktiv kommun för 
näringsliv och boende. Genom att inkludera denna typ av formuleringar i ägardirektivet så 
förankras kommunens övergripande mål och riktlinjer i bolagens verksamhet.

Det finns flera förändringar i förslag till nytt ägardirektiv som är av förtydligande karaktär. I 
förslaget definieras bland annat att ägarrepresentantema utgörs av ledamöterna i
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kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget innefattar också flera revideringar av 
laghänvisningar som på grund av den nya kommunallagen inte längre är korrekta. De 
särskilda ägardirektiven för Ljungbybostäder AB respektive Ljungby Energi AB har 
kompletterats med avsnitt om bolagens ansvar och roll inom området säkerhet och 
krisberedskap.

Revidering avseende särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB
Ljungbybostäder tillskrivs möjligheten att tillhandahålla kommunala lokaler, 
verksamhetsfastigheter samt kommersiella lokaler. Denna möjligheten begränsas till sådana 
situationer där andra aktörer på marknaden inte kan tillgodose lokalerna. I förslaget tas 
formuleringen ”dock är avsikten att bolaget på sikt ska minska sitt lokalbestånd” bort från 
ägardirektivet. Formuleringen upplevs inte som förenlig med andra anvisningar som framgår 
i ägardirektivet.

Ljungbybostäder ska enligt förslaget utöka sitt bostadsbestånd till 25% av det totala 
flerbostadshusbeståndet i kommunen. I förslaget poängteras även att Ljungbybostäder 
ansvarar för kommunens med- och inflyttarservice och att denna verksamhet bedrivs i nära 
samarbete med näringslivsavdelningen.

I gällande ägardirektiv framgår att Ljungbybostäder ska bygga 100 bostäder per 
mandatperiod. Enligt förslaget som nu lämnas fram ska Ljungbybostäder bygga 120 bostäder 
per mandatperiod.

Revidering avseende särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB inklusive Ljungby 
Energinät AB

I förslaget poängteras att Ljungby Energi ska ta hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.

I gällande ägardirektiv framgår att minst 95 % av fastigheterna inom Ljungby kommun ska 
ha erbjudits bredband sista december 2020. Detta mål har Ljungby Energi redan uppnått och 
målet revideras därför till att minst 98 % av fastigheterna ska ha erbjudits bredband den 31 
maj 2022. I förslaget så sänks avkastningskravet från 12 procent till 10 procent av bolagets 
justerade egna kapital.

Revidering avseende särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling AB

Enligt gällande ägardirektiv ska soliditeten i Ljungby Utveckling AB uppgå till minst 5 % 
med ett långsiktigt mål på 15 %. Enligt förslaget som nu lämnas fram ska soliditeten i 
Ljungby Utveckling AB istället uppgå till minst 10 % medan det långsiktiga målet om 15 % 
kvarstår.

Revidering av särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB

Enligt gällande förslag ska soliditeten i Ljungby Holding AB uppgå till minst 10 % med ett 
långsiktigt mål om 20 %. Enligt förslaget ska soliditeten istället uppgå till minst 20 %.

Förvaltningens beredning

Kommunalråden har haft flera möten med representanter från de kommunala bolagen där 
förslaget har tagits fram. Kommundirektör och andra tjänstepersoner från 
kommunledningsförvaltningen har även deltagit i beredningen.
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Förvaltningens bedömning och övervägande
Ägardirektivet är ett styrmedel som ägaren, i detta fall Ljungby kommun, kan använda för att 
utveckla bolaget i önskvärd riktning. Det förslag som nu lämnas för antagande inkluderar 
direktiv som enligt kommuniedningsförvaltningen ligger i linje med flera av kommunens 
långsiktiga planer. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att förslag till ägardirektiv 
antas.

Bruce B yrskog Rambelo

Kommunsekreterare

Beslutsunderlag

Befintligt ägardirektiv med ändringsförslag

Förslag till ägardirektiv för de kommunala bolagen, 2019-12-23



2019-12-23

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag
Ljungby Holding AB, Ljungbybo städ er AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, 
Ljungby Utveckling AB

Antagna av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx 
Fastställda av respektive bolags årsstämmor xxxx-xx-xx



1. Syfte
Syftet med ägardirektivet är att:

- Klargöra Ljungby kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i 
aktiebolagsform

- Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och 
dess aktiebolag, som inom kommunkoncemen dvs. kommunen i sin helhet inklusive 
dess aktiebolag
Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar 
kommunkoncemen som helhet.

2. Ägaridé
Ljungby kommun har valt att bedriva huvuddelen av den verksamhet som finansieras 
genom intäkter från affärsmässig verksamhet, taxor och avgifter i aktiebolagsfonn. 
Aktiebolagen har att förhålla sig till två, ibland motstridiga, och ibland överensstämmande, 
grundprinciper vid bedrivandet av sin verksamhet. Utifrån bestämmelserna i 
aktiebolagslagen ska verksamheten i kommunens aktiebolag bedrivas på affärsmässiga 
grunder (för allmännyttiga bostadsbolag enligt affärsmässiga principer), samtidigt som 
kommunens aktiebolag har skapats utifrån ett allmännyttigt syfte. Ljungby kommun som 
ägare ställer därför krav på sina aktiebolag, att med principen om affärsmässiga 
grunder/principer i beaktande, även se till nyttan för kommunkoncemen. Detta 
helhetstänkande ska genomsyra planeringen och bedrivandet av verksamheten såvida detta 
inte uppenbarligen står i strid mot kraven på affärsmässiga grunder/principer.

Ekonomiska mål och utgångspunkter i övrigt preciseras i de särskilda ägardirektiven för 
vart och ett av de kommunala aktiebolagen. Detta uttrycks framför allt i termer av krav på 
avkastning, utdelning och soliditet.

3. Föremål och ändamål för bolagets verksamhet
Av bolagsordningen framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet.

4. Definition
Med kommunkoncernen avses i detta direktiv kommunen och dess helägda aktiebolag.

Ägardirektivet med bilagor gäller för respektive bolag inom kommunkoncemen:

Ljungby Holding AB, (org. nr: 556613-9720), Moderbolag
Ljungbybostäder AB, (org. nr: 556053-8711), Dotterbolag
Ljungby Energi AB, (org. nr: 556192-4332), Dotterbolag
Ljungby Energinät AB, (org. nr: 556082-3998), Dotterbolag till Ljungby Energi AB
Ljungby Utveckling AB, (org. nr: 556075-7675), Dotterbolag

5. Ägaren
5.1 Ägaransvar enligt kommunallagen
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens aktiebolag. Enligt 
bestämmelserna i kommunallagen, 10 kap. 3§, har kommunfullmäktige särskilda 
åligganden avseende bolagen.



Enligt 10 kap. 3§ ska kommunfullmäktige:

fastställa det kommunala ändamålet med verksamhet i bolagsform 
utse samtliga styrelseledamöter
se till att kommunfullmäktige får ta ställning i frågor som är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt innan bolagen fattar beslut.

Kommunfullmäktige ska också:

utse minst en lekmannarevisor i respektive bolag
utse ägarrepresentant till årsstämmorna och instruktion till ombuden.

Kommunfullmäktige ska godkänna bolagsordningar och ägardirektiv, som därefter ska 
fastställas på respektive bolags årsstämma.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad 
som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen svarar även för samordning 
av kommunkoncemens verksamhet.

5.2 Agarens uppsikt enligt kommunallagen
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, uppsiktsplikt över de kommunala 
aktiebolagen. Utifrån uppsiktsplikten skall styrelsen uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen skall 
också hos fullmäktige, övriga nämnder, kommunala bolag och andra myndigheter ”göra de 
framställningar som behövs”.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Till kommunstyrelsen ska bolaget lämna den 
information om verksamheten som kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av 
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9§ varje år i beslut ska pröva om 
den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående år har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Det är bolagens uppgift att till kommunstyrelsen rapportera händelser av väsentlig 
betydelse för bolagets verksamhet och/eller ekonomi.

Moderbolaget och dotterbolagen ska så snart de färdigställts översända följande handlingar 
till kommunstyrelsen:

protokoll från stämma 
protokoll från styrelsesammanträde
bolagets årsredovisning samt löpande ekonomisk redovisning under året 
revisionsberättelse och granskningsrapport 
övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i dess utövande av 
ägarfunktionen.



Ägarsamråd mellan bolagen och ägaren sker minst två gånger per år och vid den tidpunkt 
som ägaren fastställer. Vid ägarsamråden deltar ledamöterna i kommunstyrelsens 
arbetsutskott som ägarrepresentanter. Vid ägarsamråden deltar bolagens 
styrelseordförande, viceordförande och verkställande direktör som bolagsrepresentanter.

6. Bolagets roll
Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på 
bolagens styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa av 
kommunfullmäktige utfärdade direktiv för verksamheten om de ej står i strid mot 
tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande 
till kommunen genom:

- bolagsordning
gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag 
förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag 
antagna styrdokument för Ljungby kommun.

Samtliga beslutade styrdokument ska vara implementerade i bolagens verksamheter. 
Tillkommande styrdokument ska kontinuerligt implementeras i bolagens verksamhet.

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder/principer och ta hänsyn till de kommunala 
ändamålen med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
bolagsordning och ägardirektiv för respektive bolag.

Bolaget och kommunen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunkoncemens 
samlade intressen.

6.1 Styrelsen
Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Styrelsen för Ljungby 
Holding AB hämtas bland kommunstyrelsens ledamöter för en tid av fyra år från den 
ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige 
har ägt rum.

6.2 Utbildning
Samtliga ledamöter och ersättare ska vid varje ny mandatperiod få ändamålsenlig 
utbildning för styrelseuppdraget.

6.3 Verkställande direktör
Styrelsen för Ljungby Holding AB utser verkställande direktör för Ljungby Holding AB.

Styrelse för övriga bolag inom kommunkoncemen utser verkställande direktör i bolaget 
efter samråd med ordförande i Ljungby Holding AB.

Bolagets styrelse upprättar en skriftlig instruktion till verkställande direktör som innehåller 
riktlinjer och direktiv för hur den operativa verksamheten ska ledas.

Beslut angående lön och annan ekonomisk ersättning och övriga anställningsvillkor för 
verkställande direktör ska föregås av samråd med styrelseordföranden i Ljungby Holding 
AB.



6.4 Organisation
Bolaget ska utforma sin organisation så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål 
och mål skapas.

6.5 Arbetsordning för bolagets styrelse
Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.

6.6 Ersättares inträde
Samma ordning som gäller för kommunstyrelsen och nämnderna ska gälla avseende 
ersättares inträde och deltagande i bolagsstyrelsen enligt beslut av kommunfullmäktige. 
Samma tystnadsplikt gäller för ersättare som för ordinarie ledamot.

6.7 Arvoden
Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska 
betalas till ordföranden, övriga styrelseledamöter, ersättare och till lekmannarevisorer.

7. Ekonomi- och verksamhetsstyming
Generellt gäller målsättningen att bolagen ska uppfylla det kommunala ändamålet genom 
att ha en balanserad ekonomisk utveckling.

Bolagens styrelse ska:

arbeta i enlighet med de övergripande mål och inriktningar som kommunfullmäktige 
fattat beslut om
årligen tillhandahålla Ljungby Holding AB det underlag som begärs för att upprätta 
en sammanställd årsredovisning enligt lagen om kommunal redovisning 
utan dröjsmål rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet 
och/eller ekonomi till kommunstyrelsen
översända protokoll från stämma och protokoll från styrelsesammanträde till 
kommunstyrelsen
i övrigt tillhandahålla handlingar av vikt för kommunstyrelsen när kommunstyrelsen 
så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt
följa den av moderbolaget antagna finanspolicyn för Ljungby Holding-koncemen.

7.1 Särskilda ägardirektiv avseende ekonomiska mål och avkastningskrav 
I bilagorna tillhörande detta ägardirektiv anges ekonomiska mål och krav i övrigt för 
respektive bolag.

Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB
Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB 
Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv Ljungby Utveckling AB 
Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv Ljungby Holding AB

8. Inhämtande av kommunfullmäktiges godkännande
Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan bolagen fattar beslut om: 

förvärv och försäljning av aktier och andelar i annat företag



- bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag (om bolagsbildande, -försäljning, 
eller -förvärv sker i samband med en fastighets affär behövs inget särskilt 
godkännande av kommunfullmäktige)
planer eller åtgärder som gäller förändrad inriktning av bolagets verksamhet 
startandet av verksamhet inom nytt affärsområde eller nedläggning av befintlig 
verksamhet

- kapitaltillskott till företag 
frivillig likvidation av företag
försäljning eller förvärv av företag, del av företag eller företagets rörelse eller 
nedläggning av befintligt sådant
större investeringar, löpande investeringar, förvärv och försäljning av fast egendom i 
de fall värdet överstiger 60 miljoner kronor och när det sker utöver beslutad budget 
övriga frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt.

9. Samordning
Största möjliga samordning inom kommunkoncemen ska eftersträvas särskilt inom 
områden som upphandlingar, finansiering, administration, kompetensutveckling och 
energibesparingsproj ekt.

9.1 Personalpolitik
Personalpolitiken ska vara lika inom kommunkoncemen vilket innebär att styrdokument i 
form av policys och verksamhetsplaner, samt andra övergripande beslut inom 
personalområdet som antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, ska gälla 
även för bolagen. Endast i de fall beslut och styrdokument står i direkt strid mot gällande 
bestämmelser för bolagen kan undantag göras.

10. Revision
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag vad avser de 
kommunala aktiebolagen. En samordning mellan kommunens och de kommunala bolagens 
revision ska eftersträvas. Detta sker genom att aktiebolagens lekmannarevisorer utses från 
kretsen av kommunens revisorer.

Utöver vad som följer av aktiebolagslagen skall bolagens lekmannarevisorer granska 
styrelsens redovisning av hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 
kommunala ändamålet för bolagets verksamhet liksom huruvida verksamheten bedrivits i 
enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
Lekmannarevisorema ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i 
något av dessa avseenden.

Uttalande om resultatet av granskningen ska lämnas i granskningsrapport till 
kommunstyrelsen.

11. Förvaltningsberättelsen
Bolagens styrelser ska årligen i sin förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet.



Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt 
och beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen.

12. Sekretess
Innehåller handling som ska överlämnas till kommunen uppgift av sådant slag att bolagen 
inte är skyldig att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns, far bolagen 
utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.



Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB är att utveckla och tydliggöra 
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé
Ljungbybostäder AB ska med utgångspunkt i ägardirektivet, kommunens vision och 
beslutade fokusområden medverka och bidra till utvecklingen av Ljungby kommun som en 
attraktiv och efterfrågad kommun att leva och bo i. Bolaget ska ha ett varierat utbud av 
hyresrätter och kan som komplement bygga eller tillhandahålla även bostadsrätter, 
ägarlägenheter och småhus. Bolaget kan även tillhandahålla kommunala lokaler och 
verksamhetsfastigheter samt kommersiella lokaler men endast då behoven av sådana inom 
Ljungby kommun inte kan tillgodoses via andra aktörer på marknaden. Ljungbybostäder 
AB ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömningen av affärsmässigheten i olika 
projekt.

3. Övergripande mål
Ljungbybostäder AB ska:

över tid verka för att det finns tillräckligt med bostäder i Ljungby kommun så att det 
råder en god balans mellan utbud och efterfrågan (2006:544) 
med hyresrätt upplåta bostäder med anpassning till grupper eller enskilda personer 
med särskilda behov

- långsiktigt utöka sitt bostadsbestånd till 25% av det totala flerbostadshusbeståndet i 
kommunen.

3.1 Verksamhetsmål
Ljungbybostäder AB ska:

bygga minst 120 bostäder inom kommunen per mandatperiod 
årligen pröva möjligheten för byggnation på landsbygden 
motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, integration och 
mångfald i bostadsområden och kommundelar.

Ljungbybostäder ska även:

eftersträva god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och bostadsområden
- verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en 

bra och framsynt avfallshantering
- ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och självförvaltning för 

hyresgäster
ansvara för kommunens med- och inflyttarservice. Med- och inflyttarservicen
bedrivs i nära samarbete med näringslivsavdelningen
medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder.

4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungbybostäder AB bör uppgå till minst 20%.



Ljungbybostäder AB ska varje år lämna koncernbidrag till Ljungby Holding AB med ett 
belopp motsvarande stats låneräntan vid föregående års utgång plus en (1) procentenhet, 
räknat på insatt aktiekapital.

Den årliga avkastningen ska uppgå till minst 5 % av bolagets justerade egna kapital. 
Avkastningen kan, om LBAB så bedömer, istället användas till att göra nödvändiga 
nerskrivningar och/eller investeringar.

Ljungbybostäder AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan 
ägartillskott.

5. Säkerhet och krisberedskap
Ljungbybostäder AB ansvar över att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 
genom strategisk och operativ förmåga.

Ljungbybostäder AB ansvarar över förmågan att hantera extraordinära händelser i 
samverkan inom kommunkoncemen.

Ljungbybostäder AB ska medverka i kommunkoncemens verksamhet kopplad till 
totalförsvaret.

6. Uppföljning
Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.



Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB 
inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och dotterbolaget Ljungby 
Energinät AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål 
och krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé
Ljungby Energi AB med dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska med utgångspunkt i 
Ägardirektivet tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga 
energilösningar samt uppkopplingsmöjlighet till snabbt och säkert bredband.

Ljungby energikoncem ska på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att utveckla 
kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för industrier och 
privatpersoner genom att tillhandahålla uthålligt låga och konkurrenskraftiga priser för 
fjärrvärme, el- och fibernät. Syftet med bolagets verksamhet är även att genom hög 
tillgänglighet och god produktivitet verka för hög kundnytta.

Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, ska Ljungby Energi AB och 
Ljungby Energinät AB även se till nyttan för hela kommunkoncemen. Med förankring i 
kommunens vision och fokusområden ska Ljungby Energi AB medverka och bidra till 
utvecklingen av Ljungby kommun som en attraktiv och efterfrågad kommun att leva, bo 
och driva företag i. Bolagen ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömning av 
affärsmässigheten i olika projekt.

3. Övergripande mål
Ljungby Energi AB ska med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
producera och sälja fjärrvärme, el och bredband som ger Ljungby en konkurrensfördel som 
kommun att bo och verka i.

3.1 Verksamhetsmål
Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att minst 98 % av fastigheterna inom Ljungby 
kommun ska ha erbjudits bredband senast 2022-05-31.

Ljungby Energi AB ska även arbeta för:

- Nöjda kunder
- Hög tillgänglighet
- Uthålligt låga priser 

God lönsamhet 
Miljövänliga energi lösningar 
Lokal förankring.

4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungby Energi AB inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska uppgå 
till minst 40 %.



Ljungby Energi AB inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska ha en årlig 
avkastning på minst 10 % av bolagets justerade egna kapital.

LEAB ska årligen lämna ett koncernbidrag till Ljungby Holding AB motsvarande 
räntekostnaden för Ljungby Holding AB samt ytterligare 10 miljoner kronor.

Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB ska ha en ekonomisk ställning som medger 
utveckling utan ägartillskott.

5. Säkerhet och krisberedskap
Ljungby Energi AB anses som samhällsviktig verksamhet enligt lag (2006:544) om 
kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap.

Ljungby Energi AB ansvarar över att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 
genom strategisk och operativ förmåga. Ljungby Energi AB ansvarar över förmågan att 
hantera extraordinära händelser i samverkan inom kommunkoncemen.

Ljungby Energi AB ansvarar över den strategiska och operativa förmågan kopplad till 
säkerhetsskyddslagstiftningen och Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter om 
säkerhetsskydd. Arbetet med säkerhetsskydd ska ske i samverkan inom 
kommunkoncemen.

Ljungby Energi AB ska medverka i kommunkoncemens verksamhet kopplad till 
totalförsvaret.

6. Uppföljning
Ljungby Energi AB ska redovisa en ekonomisk avstämning med kommunstyrelsen varje 
kvartal.

Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.



Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling 
AB

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling AB är att utveckla och 
tydliggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på 
bolaget.

2. Ägaridé
Ljungby Utveckling AB ska med utgångspunkt i Ägardirektivet och under vissa givna 
förutsättningar uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för näringslivets 
behov.

Bolaget ska endast engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler när samtliga av de 
nedanstående kriterierna är uppfyllda:

- Lokaler kan tillgodoses genom marknadens försorg
Den blivande hyresgästens verksamhet imiebär ett tydligt mervärde för kommunen 
Etableringen innebär ett betydande tillskott av arbetstillfällen i kommunen.

Ljungby Utveckling AB kan, under vissa givna förutsättningar, även köpa fastigheter. 
Förutsättningen är då att det är av strategisk vikt för kommunens utveckling att förfoga 
över den aktuella fastigheten.

På sikt ska Ljungby Utveckling AB sträva efter att avveckla alla lokaler och verksamheten 
i sin helhet.

3. Övergripande mål
De lokaler som finns i bolaget ska förvaltas på affärsmässiga grunder.

4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungby Utveckling AB ska uppgå till minst 10 % med ett långsiktigt mål på 
15%.

5. Uppföljning
Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.



Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB är att utveckla och tydliggöra 
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé och ändamål
Ljungby Holding ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter 
genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Ljungby 
kommun.

Bolagets ändamål är att samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Ljungby 
kommun i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Bolaget ska säkerställa att möjligheterna till resultatutjämning inom koncernen utnyttjas på 
ett ekonomiskt rationellt sätt till största möjliga nytta för kommunen.

Bolaget ska utgöra en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncemen.

3. Vision och verksamhetsmål
Ljungby Holding AB ska verka för att alla bolag i kommunkoncemen samarbetar i syfte att 
gagna kommunnyttan, minska kostnader och effektivisera verksamheten.

4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungby Holding AB, såväl i moderbolaget som i koncernen som helhet, ska 
uppgå till minst 20 %.

De koncernbidrag som årligen erhålls från dotterbolagen ska först och främst användas för 
att betala räntor på Ljungby Holding AB:s lån och därefter i huvudsak för amorteringar på 
dessa lån. Syftet är att minska lånekostnaderna och skapa utrymme för framtida 
investeringar inom dotterbolagen. Koncernbidragen ska inte regelmässigt användas för att 
finansiera driften av kommunens löpande verksamhet.

Ljungby Holding AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling av 
verksamheten i koncernens dotterbolag utan ägartillskott.

Ljungby Holding AB ska under varje mandatperiod anta en fmanspolicy för koncernen 
vilken i huvudsak ska följa Ljungby kommuns fmanspolicy.

5. Uppföljning
Verksamhetsmål och ekonomiska krav följs upp och redovisas i samband med 
årsredovisningen.



Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag 
(befintligt ägardirektiv med ändringsförslag)
Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, 
Ljungby Utveekling AB

Antagna av kommunfullmäktige XXX 
Fastställda av respektive bolags årsstämmor XXX



1. Syfte
Syftet med ägardirektivet är att:

• Klargöra Ljungby kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i 
aktiebolagsform.

• Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige 
och dess aktiebolag, som inom kommunkoncemen d.v.s. kommunen i sin helhet 
inklusive dess aktiebolag.

• Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar 
kommunkoncemen som helhet.

2. Ägaridé
Ljungby kommun har valt att bedriva huvuddelen av den verksamhet som finansieras 
genom intäkter från affärsmässig verksamhet, taxor och avgifter i aktiebolagsform. 
Aktiebolagen har att förhålla sig till två, ibland motstridiga, men ibland 
överensstämmande, grundprinciper vid bedrivandet av sin verksamhet. Utifrån 
bestämmelserna i aktiebolagslagen ska verksamheten i kommunens aktiebolag bedrivas 
på affärsmässiga grunder (för allmännyttiga bostadsbolag enligt affärsmässiga 
principer), samtidigt som kommunens aktiebolag har skapats utifrån ett allmännyttigt 
syfte. Ljungby kommun som ägare ställer därför ett krav på sina aktiebolag, att med 
principen om affärsmässiga grunder/principer i beaktande, även se till nyttan för 
kommunkoncemen. Detta helhetstänkande ska genomsyra planeringen och bedrivandet 
av verksamheten såvida detta inte uppenbarligen står i strid mot kraven på affärsmässiga 
grunder/principer.

Ekonomiska mål och utgångspunkter i övrigt preciseras i de särskilda ägardirektiven för 
vart och ett av de kommunala aktiebolagen. Detta uttrycks framför allt i tenner av krav 
på avkastning, utdelning och soliditet.

3. Föremål och ändamål för bolagets verksamhet
Av bolagsordningen framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet.

4. Definition
Med kommunkoncemen avses i detta direktiv kommunen och dess helägda aktiebolag. 

Ägardirektivet med bilagor gäller för respektive bolag inom kommunkoncemen:

Ljungby Holding AB, (org. nr: 556613-9720), Moderbolag
Ljungbybostäder AB, (org. nr: 556053-8711), Dotterbolag
Ljungby Energi AB, (org. nr: 556192-4332), Dotterbolag
Ljungby Energinät AB, (org. nr: 556082-3998), Dotterbolag till Ljungby EnergiAB
Ljungby Utveckling AB, (org. nr: 556075-7675), Dotterbolag



5. Agaren
5.1 Ägaransvar enligt kommunallagen

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens aktiebolag. Enligt 
bestämmelserna i kommunallagen, 10 kap 3§ 3-kap-l-é-§-§ har kommunfullmäktige 
särskilda åligganden avseende bolagen.

Enligt 10 kap 3§ 3 kap 17 § ska kommunfullmäktige:

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamhet i bolagsform

- utse samtliga styrelseledamöter och

- se till att kommunfullmäktige får ta ställning i frågor som är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt innan bolagen fattar beslut.

Kommunfullmäktige ska också

- utse minst en lekmannarevisor i respektive bolag och

- utse ägarrepresentant till årsstämmorna och instruktion till ombuden

Kommunfullmäktige ska godkänna bolagsordningar och ägardirektiv, som därefter ska 
fastställas på respektive bolags årsstämma.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad 
som anges i kommunstyrelsens reglemente och svarar för samordning av kommun- 
koncernens verksamhet.

5.2 Ägarens uppsikt enligt kommunallagen
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1 § kommunallagen, uppsiktsplikt över de 
kommunala aktiebolagen. Utifrån uppsiktsplikten skall styrelsen uppmärksamt följa de 
frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder, kommunala bolag och 
andra myndigheter ”göra de framställningar som behövs”.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den 
information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap._9 fa § varje år i beslut ska pröva 
om den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående år har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna 
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Det är bolagens uppgift att till kommunstyrelsen rapportera händelser av väsentlig 
betydelse för bolagets verksamhet och/eller ekonomi.

Moderbolaget och dotterbolagen ska så snart de färdigställts översända följande 
handlingar till kommunstyrelsen:



- protokoll från stämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning samt löpande ekonomisk redovisning under året

- revisionsberättelse och granskningsrapport

- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen
Kornmuniedningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i dess utövande av 
ägarfunktionen.

Agarsamråd mellan bolagen och-representanter för ägaren ska ske tre-gånger per-år-vid
tidpunkter som-ägaren fastställer. Agarsamråd mellan bolagen och ägaren ska ske 
minst två gånger per år vid tidpunkter som ägaren fastställer. Vid ägarsamråden deltar
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott som ägarrepresentanter medan
bolagens stvrelsepresidie (ordförande och vice ordförande) och VD deltar som
bolagsrepresentanter.

6. Bolagets roll
Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på 
bolagens styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa av 
kommunfullmäktige utfärdade direktiv för verksamheten om de ej står i strid mot 
tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens 
förhållande till kommunen genom:

a) bolagsordning

b) gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag

c) förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag

d) antagna styrdokument för Ljungby kommun.

Samtliga tidigare beslutade styrdokument ska vara implementerade i bolagens 
verksamheter under innevarande mandatperiod dvs senast 2018 12 31. Tillkommande 
styrdokument ska kontinuerligt implementeras i bolagens verksamhet.

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder/principer och ta hänsyn till de kommunala 
ändamålen med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
bolagsordningen och ägardirektiven för respektive bolag.

Bolaget och kommunen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommun- 
koncernens samlade intressen.

6.1. Styrelsen
Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Styrelsen för 
Ljungby Holding AB hämtas bland kommunstyrelsens ledamöter för en tid av fyra år 
från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige har ägt rum.

6.2 Utbildning
Samtliga ledamöter och ersättare ska ges ändamålsenlig utbildning för 
styrelseuppdraget, vid varje ny mandatperiod.



6.3 Verkställande direktör
Styrelsen för Ljungby Holding AB utser verkställande direktör för Ljungby Holding 
AB.

Styrelse för övriga bolag inom kommunkoncemen utser verkställande direktör i bolaget 
efter samråd med ordförande i Ljungby Holding AB.

Bolagets styrelse upprättar en skriftlig instruktion till verkställande direktören som 
innehåller riktlinjer och direktiv för hur den operativa verksamheten ska ledas.

Beslut angående lön och annan ekonomisk ersättning och övriga anställningsvillkor för 
verkställande direktör ska föregås av samråd med styrelseordföranden i Ljungby 
Holding AB.

6.4 Organisation
Bolaget ska utforma sin organisation så, att de bästa förutsättningarna för bolagets 
ändamål och mål skapas.

6.5 Arbetsordning för bolagets styrelse
Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.

6.6 Ersättares inträde
Samma ordning som gäller för kommunstyrelsen och nämnderna ska gälla avseende ersättares 
inträde och deltagande i bolagsstyrelsen enligt beslut av kommunfullmäktige. Samma 
tystnadsplikt gäller för ersättare som för ordinarie ledamot.

6.7 Arvoden
Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska 
betalas till ordföranden, övriga styrelseledamöter och ersättare samt till 
lekmannare vi sorer.

7. Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Generellt gäller målsättningen att bolagen ska uppfylla det kommunala ändamålet 
genom att ha en balanserad ekonomisk utveckling.

Bolagens styrelse ska:

- arbeta i enlighet med de övergripande mål och inriktningar som kommunfullmäktige 
fattat beslut om

årligen tillhandahålla Ljungby Holding AB det underlag som begärs för att upprätta 
en sammanställd årsredovisning enligt lagen om kommunal redovisning



utan dröjsmål till kommunstyrelsen rapportera händelser av väsentlig betydelse för 
bolagets verksamhet och/eller ekonomi

översända protokoll från stämma och protokoll från styrelsesammanträde till 
kommunstyrelsen och

i övrigt tillhandahålla handlingar av vikt för kommunstyrelsen när kommunstyrelsen 
så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

följa den av moderbolaget antagna finanspolicyn för Ljungby Holding-koncemen

7.1 Särskilda ägardirektiv avseende ekonomiska mål och 
avkastningskrav

I bilaga ”Särskilda ägardirektiv” anges ekonomiska mål och krav i övrigt för respektive
bolag.

Bilaga 1: Ljungbybostäder AB

Bilaga 2: Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

Bilaga 3: Ljungby Utveckling AB

Bilaga 4: Ljungby Holding AB

8. Inhämtande av kommunfullmäktiges godkännande
Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande imian bolagen fattar beslut 
om:

- förvärv och försäljning av aktier och andelar i annat företag

- bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag (om bolagsbildande, - 
försäljning, eller -förvärv sker i samband med en fastighetsaffär behövs inget 
särskilt godkännande av kommunfullmäktige)

- planer eller åtgärder som gäller förändrad inriktning av bolagets verksamhet

- startandet av verksamhet inom nytt affärsområde eller nedläggning av befintlig 
verksamhet

- kapitaltillskott till företag

- frivillig likvidation av företag

- försäljning eller förvärv av företag, del av företag eller företagets rörelse eller 
nedläggning av befintligt sådant

- större investeringar,-förvärv och försäljning av fast-egendom i de fall värdet
överstiger-dO miljoner- kronorStörre investeringar, löpande investeringar, 
förvärv och försäljning av fast egendom i de fall värdet överstiger 60
miljoner kronor och när det sker utöver beslutad budget.

- övriga frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt.



9. Samordning
Största möjliga samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas särskilt inom 
områden som upphandlingar, finansiering, administration, kompetensutveckling och 
energibesparingsproj ekt.

9. 1 Personalpolitik
Personalpolitiken ska vara lika inom kommunkoncemen vilket innebär att styrdokument i fonn 
av policys och verksamhetsplaner samt andra övergripande beslut inom personalområdet som 
antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, ska gälla även för bolagen. Endast i de 
fall beslut och styrdokument står i direkt strid mot gällande bestämmelser för bolagen, kan 
undantag göras. Samthga-styrdokument ska vara implementerade under innev-a-r-ande 
mandatperiod dvs senast 2018-12-31.

10. Revision
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag vad avser de 
kommunala aktiebolagen. En samordning mellan kommunens och de kommunala 
bolagens revision ska eftersträvas. Detta sker genom att aktiebolagens 
lekmannarevisorer utses från kretsen av kommunens revisorer.

Utöver vad som följer av aktiebolagslagen skall bolagens lekmannarevisorer granska 
styrelsens redovisning av hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 
det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet liksom huruvida verksamheten 
bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
Lekmannarevisorema ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget 
brister i något av dessa avseenden.

Uttalande om resultatet av granskningen ska lämnas i granskningsrapport till 
kommunstyrelsen.

11. Förvaltningsberättelsen
Bolagens styrelser ska årligen i sin förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens 
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och la § kommunallagen.

12. Sekretess
Innehåller handling som ska överlämnas till kommunen uppgift av sådant slag att bolagen 
inte är skyldig att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns, får bolagen 
utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.



Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB

1. Syfte

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB är att utveckla och tydliggöra 
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé
Ljungbybostäder AB ska med utgångspunkt i Ägardirektivet, kommunens vision och 
beslutade fokusområden på ett aktivt sätt medverka och bidra till att utveckla Ljungby 
kommun till en attraktiv och efterfrågad kommun att leva och bo i. Bolaget ska ha ett 
varierat utbud av hyresrätter och kan som komplement bygga eller tillhandahålla även 
bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus. Bolaget kan även tillhandahålla kommunala 
lokaler och verksamhetsfastigheter samt kommersiella lokaler, men endast då behoven av 
sådana inom Ljungby kommun inte kan tillgodoses via andra aktörer på marknaden, deek 
är avsikten att-bolaget på sikt ska minska sitt lokalbestånd.- 
Ljungbybostäder AB ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömningen av 
affärsmässigheten i olika projekt.

3. Övergripande mål

Ljungbybostäder AB ska:

- över tid verka för att det finns tillräckligt med bostäder i Ljungby kommun så att det 
råder en god balans mellan utbud och efterfrågan.

- med hyresrätt upplåta bostäder med anpassning till grupper eller enskilda personer 
med särskilda behov.

- långsiktigt utöka sitt bostadsbestånd till 25% av det totala flerbostadshusbeståndet i
kommunen.

3.1 Verksamhetsmål

Ljungbybostäder AB ska:

- bygga minst -100 bostäder 120 bostäder inom kommunen per mandatperiod.

- Styrelsen ska årligen pröva möjligheten för byggnation utanför Ljungby tätort på 
landsbygden. Prövningen sker ffamförallt-4 kommunens serviceorter. Framförallt där det 
idag råder brist på hyreslägenheter.

- motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, integration och 
mångfald i bostadsområden och kommundelar

Ljungbybostäder ska även:

eftersträva en god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och bostadsområden.

- verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en



bra och framsynt avfallshantering

ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och självförvaltning för hyresgäster

ansvara för kommunens med- och inflyttarservice. Med- och inflyttarservicen bedrivs i
nära samarbete med näringslivsavdelningen.

medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder

4. Ekonomiska krav

Soliditeten i Ljungbybostäder AB bör uppgå till minst 20%

Ljungbybostäder AB ska varje år lämna koncernbidrag till Ljungby Holding AB med ett 
belopp motsvarande statslåneräntan vid föregående års utgång plus en (1) procentenhet, 
räknat på insatt aktiekapital.

Den årliga avkastningen ska uppgå till minst 5 % av bolagets justerade egna kapital. 
Avkastningen kan, om LBAB så bedömer, istället användas till att göra nödvändiga 
nerskrivningar och/eller investeringar.

Ljungbybostäder AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan 
ägartillskott.

5. Säkerhet och krisberedskap
Ljungbybostäder AB ansvarar för strategisk och operativ förmåga att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet och förmågan att hantera extraordinära händelser i samverkan inom
kommunkoncemen.

Ljungbybostäder AB ska medverka i kommunkoncemens verksamhet kopplad till
totalförsvaret.

6. Uppföljning

Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.



Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB 
inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och dotterbolaget Ljungby 
Energinät AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål 
och krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé
Ljungby Energi AB med dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska med utgångspunkt i 
Ägardirektivet tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga 
energilösningar samt uppkopplingsmöjlighet till snabbt och säkert bredband.

Ljungby energikoncem ska på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att 
utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för 
industrier och privatpersoner genom att tillhandahålla uthålligt låga och 
konkurrenskraftiga priser för Q ärrvärme, el- och fibernät. Syftet med bolagets 
verksamhet är även att genom hög tillgänglighet och god produktivitet verka för hög 
kundnytta.

Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, ska Ljungby Energi AB och Ljungby 
Energinät AB även se till nyttan för hela kommunkoncemen. Det allmännyttiga syftet 
innebär bland annat- att bo lagen-ska Ljungby Energi AB ska med förankring i kommunens 
vision och fokusområden medverka och bidra till att utveckla kommunen till en attraktiv 
och efterfrågad kommun att leva, bo och driva företag i. Bolagen ska anlägga ett långsiktigt 
perspektiv vid bedömning av affärsmässigheten i olika projekt.

3. Mål

3.1 Övergripande mål

Ljungby Energi AB ska med hänsyn till social ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
producera och sälja fjärrvärme, el och bredband vilket ger Ljungby en 
konkurrensfördel som kommun att bo och verka i.

3.2 Verksamhetsmål

Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att minst 95 % 98% av fastigheterna 
inom Ljungby kommun ska ha erbjudits bredband senast 2020 12-34-2022-05- 
3L

Ljungby Energi AB ska även arbeta för:

- Nöjda kunder

- Hög tillgänglighet,

Uthålligt låga priser,



God lönsamhet,

Miljövänliga energilösningar, 

Lokal förankring.

4. Ekonomiska krav

Soliditeten i Ljungby Energi AB inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska 
uppgå till minst 40 %.

Ljungby Energi AB inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska ha en årlig 
avkastning på minst 12 % 10 % av bolagets justerade egna kapital.

LEAB ska årligen lämna ett koncernbidrag till Ljungby Holding AB motsvarande 
räntekostnaden för Ljungby Holding AB samt ytterligare 10 miljoner kronor.

Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB ska ha en ekonomisk ställning som 
medger utveckling utan ägartillskott.

5. Säkerhet och krisberedskap
Ljungby energi AB anses som samhällsviktig verksamhet enligt Lagen (2006:544) om
kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.

Ljungby energi AB ansvarar för strategisk och operativ förmåga att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet och förmågan att hantera extraordinära händelser i samverkan inom
kommunkoncemen.

Ljungby energi AB ska medverka i kommunkoncemens verksamhet kopplad till totalförsvaret.
Ljungby Energi AB ansvarar för strategisk och operativ förmåga kopplat till 
säkerhetsskyddslagstiftningen och Svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd. Arbetet
med säkerhetsskydd ska ske i samverkan inom kommunkoncemen.

7. Uppföljning
LEAB ska redovisa en ekonomisk avstämning med kommunstyrelsen varje kvartal.

Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.



Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling AB

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling AB är att utveckla och tydliggöra 
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé
Ljungby Utveckling AB ska med utgångspunkt i Ägardirektivet och under vissa givna 
förutsättningar uppföra, köpa, sälja och förvalta fastighetermed lokaler för näringslivets 
behov.

Bolaget ska endast engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler då samtliga 
nedanstående kriterier är uppfyllda:

• Lokaler inte kan tillgodoses genom marknadens försorg och

• Den blivande hyresgästens verksamhet innebär ett tydligt mervärde för 
kommunen och

• Då etableringen innebär ett betydande tillskott av arbetstillfällen i 
kommunen.

Ljungby Utveckling AB kan, under vissa givna förutsättningar, även köpa fastigheter. 
Förutsättningen är då att det är av strategisk vikt för kommunens utveckling att förfoga 
över den aktuella fastigheten.

På sikt ska Ljungby Utveckling AB sträva efter att avveckla alla lokaler och 
verksamheten i sin helhet.

3. Övergripande mål

De lokaler som finns i bolaget ska förvaltas på affärsmässiga grunder.

4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungby Utveckling AB ska uppgå till minst 510 % med ett långsiktigt mål 
på 15%.

5. Uppföljning
Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.



Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB

1. Syfte

Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB är att utveckla och tydliggöra 
ägaridén med bolaget samt de ekonomiska krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé och ändamål

Ljungby Holding ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter 
genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Ljungby 
kommun.

Bolagets ändamål är att samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom 
Ljungby kommun i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Bolaget ska säkerställa att möjligheterna till resultatutjämning inom koncernen utnyttjas 
på ett ekonomiskt rationellt sätt till största möjliga nytta för kommunen.

Bolaget ska utgöra en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncemen.

3. Vision och verksamhetsmål

Ljungby Holding AB ska verka för att alla bolag i kommunkoncemen samarbetar i syfte att 
gagna kommunnyttan, minska kostnader och effektivisera verksamheten.

4. Ekonomiska krav

Soliditeten i Ljungby Holding AB, såväl i moderbolaget som i koncernen som helhet, 
ska uppgå till minst 10 %, med ett långsiktigt mål att-aå 20 %_

De koncernbidrag som årligen erhålls från dotterbolagen ska först och främst användas 
för att betala räntor på Ljungby Holding AB:s lån och därefter i huvudsak för 
amorteringar på dessa lån. Syftet är att minska lånekostnaderna och skapa utrymme för 
framtida investeringar inom dotterbolagen. Koncernbidragen ska inte regelmässigt 
användas för att finansiera driften av kommunens löpande verksamhet.

Ljungby Holding AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling av 
verksamheten i koncernens dotterbolag utan ägartillskott.

Ljungby Holding AB ska under varje mandatperiod anta en fmanspolicy för koncernen 
vilken i huvudsak ska följa Ljungby kommuns fmanspolicy.

5. Uppföljning

Verksamhetsmål och ekonomiska krav följs upp och redovisas i samband med 
årsredovisningen.
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