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Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 30 mars 2020,
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Åhörare
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§§ 42-57
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Christoffer Mowide
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Ann-Charlotte Wiesel
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Magnus Gunnarsson
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
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Underskrift
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KF § 42

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Magnus Gunnarsson (M) och Marcus Walldén (M) informerar om rådande
situation med Covid-19.
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KF § 43

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. Helena Wouri ställer frågor om extratjänster till Magnus Gunnarsson
(M). Hur många personer med extratjänster fanns det i Ljungby
kommun under perioden 2018-01-01 – 2019-12-31? Hur är procentuella
fördelningen av extratjänster i de olika förvaltningarna? Vad får en
person med extratjänster betalt? Hur många procent av de som haft
extratjänster under den tillfrågade perioden har fått en fortsatt anställning
inom våra verksamheter?
Magnus Gunnarsson (M) svarar att det i dag finns 42 extratjänster i
kommunen. Det finns inga siffror för den procentuella fördelningen av
extratjänster i de olika förvaltningarna under den frågade tidsperioden
men den aktuella fördelningen av de 42 nu aktiva extratjänsterna är 29
SN, BUN 61, TN 5, KFN 5. Nettolönen för en person med extratjänst är
mellan 15 168-15 408 kronor. 41 % av de som haft extratjänster har fått
anställning i kommunen.
Ledamöternas frågestund
1. Tommy Göransson (MP) ställer en fråga till Magnus Gunnarsson (M)
om hur han anser att kommunen ska hantera pågående investeringar och
främst då investeringen av Bollstad?
Magnus Gunnarsson (M) svarar att kommunen bör hantera ärendet på
samma sätt som kommunen hanterar Covid-19, nämligen med fakta. När
vi fått den första ekonomiska prognosen vet vi mer hur ärendet ska
hanteras.
2. Jan Lorentzon (SD) ställer en fråga till Lars-Ove Johansson (C) om det
har det kommit önskemål från boende i Byholma om att kommunen ska
ta över VA-frågan?
Lars-Ove Johansson (C) svarar att det har förts diskussioner om detta
och att det finns önskemål från vissa håll. VA-planen ska aktualiseras
igen. Tanken finns att kommunen ska göra en VA-anläggning ute i
Byholma.
3. Krister Salomonsson (SD) ställer en fråga till Magnus Gunnarsson (M)
om det kommit till kommunstyrelsens ordförandes kännedom att det
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planeras för ytterligare två överföringsledningar vid Toftaholm och
Mjäryd?
Magnus Gunnarsson (M) svarar att frågan inte varit uppe på något
formellt möte och i övrigt kan han inte svara på frågan.
4. Tommy Göransson (MP) ställer en fråga till Lars-Ove Johansson (C) om
han läst utredningen om den nya VA-lagen?
Lars-Ove Johansson (C) svarar att han ännu inte läst den eftersom den
inte kommit ännu.
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KF § 44

Enkla frågor
Beslut
Kommunfullmäktige skjuter på frågan till dess att Tomas Nielsen (S) är
närvarande.
Sammanfattning av ärendet
1. Tomas Nielsen (S) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande om demokrati.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan skjuta på svaret på frågan till
dess att frågeställaren är på plats och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
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KF § 45

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion i vilken hon yrkar att
Ljungby kommun skyndsamt anordnar en utbildning i facklig samverkan
för samtliga chefer samt för de politiska presidierna i respektive nämnd.

2. Emma Johansson Gauffin (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat in en
motion i vilken de föreslår att Ljungby kommun aktivt ska uppmuntra
sina anställda till en jämställd föräldraledighet.
3. Anne Karlsson (S) föreslår i en motion att Ljungby kommun ska erbjuda
anställd personal att göra mammografiundersökning, cellprovtagning och
PSA prov på betald arbetstid.
Interpellation
1. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om kommunens arbete med de globala
målen.
Beslutsunderlag
Motionerna och interpellationen
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna
till kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen
kan besvaras under nästkommande sammanträde och finner att de gör så.
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KF § 46

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag:
Nr 1 till kultur- och fritidsnämnden för beslut
Nr 2 till kommunstyrelsen för beslut
Nr 3 till kommunstyrelsen för beslut
Sammanfattning av ärendet
1. Låt Kajsa Kavat bli ett centrum för barnteater och kultur, föreslår en
medborgare. Det kan fungera som en filial till Grands teaterscen och
ligger väl i anslutning till Kulturskolan och Godsmagasinet.
2. Två medborgare har var för sig lämnat in förslag där de föreslår att
kommunen rustar upp samt bygger klart banvallsleden genom Ljungby
kommun.
3. En medborgare föreslår att kommunen inrättar en klimatruta i Veckonytt
i Smålänningen, förslagsvis en gång i månaden. Rutan skulle kunna
innehålla tips från kommunens verksamheter med flera på hur man kan
agera för att minska den negativa klimatpåverkan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslagen

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
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KF § 47

Ks2020/0071

022

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om
schemaläggning på kommunens äldreboenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skjuta på interpellationsdebatten till dess att
socialnämndens ordförande kan vara närvarande.
Sammanfattning av ärendet
Saga Sunniva Bergh (V) har ställt en interpellation till socialnämndens
ordförande om schemaläggning på kommunens äldreboenden. Bergh (V) undrar:
1. Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya
schemaläggningsgrupp?
2. Gjordes det några omfördelningar av tjänsterna inom vården för att
finansiera schemaläggningsgruppen?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) har lämnat ett skriftligt svar.
Beslutsordning
Ordförande föreslår att interpellationen lämnas vidare till ett sammanträde när
Bo Ederström är närvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svar på interpellationen
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KF § 48

Ks2020/0117

006

Deltagande på distans i vissa kommunala nämnder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
a) Deltagande på distans i nämnderna, om särskilda skäl föreligger, (exklusive
den gemensamma överförmyndarnämnden och den gemensamma nämnden
för familjerättsliga frågor) tillåts genom ljud- och bildöverföring i realtid på
ett sådant sätt att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Nämndens ordförande avgör om särskilda skäl föreligger. Ledamot
som önskar delta på distans ska anmäla detta snarast möjligt till berörd
nämndsekreterare.
b) Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar
som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i
de fall avgörandet sker genom omröstning.
c) Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta
på distans.
d) Nämnden får utöver vad som anges i 1 a–c närmare reglera vad som ska
gälla för deltagande på distans, inom ramen för kommunallagens
bestämmelser.
e) Bestämmelserna förs in i nämndernas reglementen. Eventuella regleringar
som nämnden bestämmer förs inte in i nämndens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutar också att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på distans och vilka
krav på teknisk utrustning som bör gälla. Uppdraget ska återredovisas till
kommunfullmäktige senast i december 2020.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det rådande arbetet med smittskyddsbegränsning föreslår
kommunledningsförvaltningen ett förebyggande beslut om möjlighet för
ledamöter att delta i nämndernas möten på distans. I kommunallagens 6 kap. 24
§ finns bestämmelser om möjligheten att deltaga i nämndernas sammanträden på
distans. Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.
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I kommunfullmäktiges arbetsordning finns bestämmelser om deltagande på
distans vid kommunfullmäktiges sammanträden om särskilda skäl föreligger
(enligt kommunallagen 5 kap. 16 §).
Många ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och kommunfullmäktige
skulle kunna vara hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av
smittorisk och i sådana fall skulle möjligheten att delta på distans vara hjälpsam.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Deltagande i politiska sammanträden på distans och inte på plats i
sammanträdesrummet kommer med krav på rätt teknisk utrustning. För att
säkerställa att nämnderna endast använder sig av denna möjligheten vid tillfällen
när det är absolut nödvändigt och med rätt utrustning krävs eventuellt tydligare
bestämmelser från kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför också att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur möjligheten att
deltaga på distans i politiska möten i framtiden ska regleras i reglementen och
krav på teknisk utrustning.
De nationella myndigheterna kan komma att besluta om mer omfattande
begränsningar i den sociala kontakten mellan människor. Beslut som skulle
kunna påverka även kommunala nämnders möjlighet att träffas och för att
säkerställa ett effektivt kommunalt beslutsfattande även i en sådan situation
anser kommunledningsförvaltningen att ett förebyggande beslut om deltagande
på distans för nämnderna är lämpligt.
Kommunstyrelsen kommer inte ha möjlighet bereda ärendet om Deltagande på
distans i vissa kommunala nämnder innan kommunfullmäktige behöver fatta
beslut i ärendet. Kommunfullmäktige har ändå en möjlighet att besluta i ärenden
som är brådskande om samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet
(kommunallagen 5 kap. 33 §).
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut om deltagande på distans i
kommunens nämnder ska alltså gälla omedelbart samtidigt som frågan ska
utredas vidare för att i nämndernas reglementen reglera i vilken utsträckning
ledamöter ska kunna delta på distans. Den gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor och den gemensamma överförmyndarnämnden ska inte
ingå i detta beslut eftersom förändringar i gemensamma nämnders reglementen
ska beslutas av samtliga medverkande kommuner.
Eftersom kommunledningsförvaltningen inte kan bedöma hur spridningen av
Covid-19 kommer påverka bemanningen i den kommunala organisationen de
kommande månaderna så föreslår kommunledningsförvaltningen en längre
utredningstid än normalt och förslaget är att uppdraget återrapporteras senast i
maj 2021.
Om kommunfullmäktige beslutar att tillåta deltagande på distans i
kommunfullmäktige finns förutsättningar för att omedelbart delta i
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sammanträden på distans genom appen Teams på de iPads förtroendevalda
använder för att läsa handlingar.
Förvaltningens beredning
Flera avdelningar inom kommunledningsförvaltningen samt
krisledningsgruppens stab har varit inblandade i beredningen av ärendet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1
f) Deltagande på distans i nämnderna, om särskilda skäl föreligger, (exklusive
den gemensamma överförmyndarnämnden och den gemensamma nämnden
för familjerättsliga frågor) tillåts genom ljud- och bildöverföring i realtid på
ett sådant sätt att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Nämndens ordförande avgör om särskilda skäl föreligger. Ledamot
som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunstyrelsens kansli.
g) Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar
som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i
de fall avgörandet sker genom omröstning.
h) Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta
på distans.
i) Nämnden får utöver vad som anges i 1 a–c närmare reglera vad som ska
gälla för deltagande på distans, inom ramen för kommunallagens
bestämmelser.
Bestämmelserna förs in i nämndernas reglementen. Eventuella regleringar som
nämnden bestämmer förs inte in i nämndens reglemente.
2 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda i vilken utsträckning
nämndsledamöterna ska kunna delta på distans och vilka krav på teknisk
utrustning som bör gälla. Uppdraget ska återredovisas till
kommunfullmäktige senast i maj 2021.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) och Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att återrapporteringen ska ske senast i slutet av året
samt att ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta snarast möjligt till
berörd nämndssekreterare.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons (M) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
Skickas till
Samtliga nämnder
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KF § 49

Ks2020/0122

006

Deltagande på distans i den gemensamma
överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
a) Deltagande på distans i den gemensamma överförmyndarnämnden, om
särskilda skäl föreligger, tillåts genom ljud- och bildöverföring i realtid på
ett sådant sätt att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Nämndens ordförande avgör om särskilda skäl föreligger. Ledamot
som önskar delta på distans ska anmäla detta snarast möjligt till
kommunstyrelsens kansli i Ljungby kommun.
b) Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar
som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i
de fall avgörandet sker genom omröstning.
c) Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta
på distans.
d) Nämnden får utöver vad som anges i 1 a–c närmare reglera vad som ska
gälla för deltagande på distans, inom ramen för kommunallagens
bestämmelser.
Bestämmelserna förs in i nämndens reglementen. Eventuella regleringar som
nämnden bestämmer förs inte in i nämndens reglemente.
Förändringarna i den gemensamma nämndens reglemente översänds till
Markaryds och Älmhults kommuner för antagande.
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun ger kommunstyrelsen i Ljungby
kommun i uppdrag att utreda i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska
kunna delta på distans och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla.
Uppdraget ska återredovisas till kommunfullmäktige i Ljungby kommun senast i
maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det rådande arbetet med smittskyddsbegränsning föreslår
kommunledningsförvaltningen ett förebyggande beslut om möjlighet för
ledamöter att delta i den gemensamma överförmyndarnämndens (hädanefter
nämnden) möten på distans. I kommunallagens 6 kap. 24 § finns bestämmelser
om möjligheten att deltaga i nämndernas sammanträden på distans.
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Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.
Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden skulle
kunna vara hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk
och i sådana fall skulle möjligheten att delta på distans vara hjälpsam.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Deltagande i politiska sammanträden på distans och inte på plats i
sammanträdesrummet kommer med krav på rätt teknisk utrustning. För att
säkerställa att nämnden endast använder sig av denna möjligheten vid tillfällen
när det är absolut nödvändigt och med rätt utrustning krävs eventuellt tydligare
bestämmelser från medverkande kommuners kommunfullmäktige än de som
föreslås här. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför också att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur möjligheten att deltaga på distans i
politiska möten i framtiden ska regleras i reglementet och krav på teknisk
utrustning.
De nationella myndigheterna kan komma att besluta om mer omfattande
begränsningar i den sociala kontakten mellan människor. Beslut som skulle
kunna påverka även kommunala nämnders möjlighet att träffas fysiskt och för
att säkerställa ett effektivt kommunalt beslutsfattande även i en sådan situation
anser kommunledningsförvaltningen att ett förebyggande beslut om deltagande
på distans för nämnden är lämpligt.
Kommunstyrelsen kommer inte ha möjlighet bereda ärendet om Deltagande på
distans i den gemensamma överförmyndarnämnden innan kommunfullmäktige
behöver fatta beslut i ärendet. Kommunfullmäktige har ändå en möjlighet att
besluta i ärenden som är brådskande om samtliga närvarande tjänstgörande
ledamöter är eniga om beslutet (kommunallagen 5 kap. 33 §).
Eftersom den gemensamma överförmyndarnämnden är gemensam med andra
kommuner krävs att bestämmelser om att införa deltagande på distans i
nämndens reglemente antas av alla medverkande kommuners
kommunfullmäktige.
Frågan bör också utredas vidare för att i nämndens reglementen reglera i vilken
utsträckning ledamöter ska kunna delta på distans.
Eftersom kommunledningsförvaltningen inte kan bedöma hur spridningen av
Covid-19 kommer påverka bemanningen i den kommunala organisationen de
kommande månaderna så föreslår kommunledningsförvaltningen en längre
utredningstid än normalt och förslaget är att uppdraget återrapporteras senast i
maj 2021.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

18(30)

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1
a) Deltagande på distans i den gemensamma överförmyndarnämnden, om
särskilda skäl föreligger, tillåts genom ljud- och bildöverföring i realtid på
ett sådant sätt att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Nämndens ordförande avgör om särskilda skäl föreligger. Ledamot
som önskar delta på distans ska anmäla detta snarast möjligt till
kommunstyrelsens kansli i Ljungby kommun.
b) Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar
som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i
de fall avgörandet sker genom omröstning.
c) Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta
på distans.
d) Nämnden får utöver vad som anges i 1 a–c närmare reglera vad som ska
gälla för deltagande på distans, inom ramen för kommunallagens
bestämmelser.
Bestämmelserna förs in i nämndens reglementen. Eventuella regleringar som
nämnden bestämmer förs inte in i nämndens reglemente.
2 Förändringarna i den gemensamma nämndens reglemente översänds till
Markaryds och Älmhults kommuner för antagande.
3 Kommunfullmäktige i Ljungby kommun ger kommunstyrelsen i Ljungby
kommun i uppdrag att utreda i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska
kunna delta på distans och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla.
Uppdraget ska återredovisas till kommunfullmäktige i Ljungby kommun
senast i maj 2021.
Förvaltningens beredning
Flera avdelningar inom kommunledningsförvaltningen samt
krisledningsgruppens stab har varit inblandade i beredningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-03-20
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ledamot som
önskar delta på distans ska anmäla detta snarast möjligt till kommunstyrelsens
kansli i Ljungby kommun.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
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Skickas till
Älmhult kommun
Markaryd kommun
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KF § 50

KS2020/0034

018

Revidering av policy för sponsring
Beslut
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till revidering av Policy
för sponsring.
Sammanfattning av ärendet
När kommunfullmäktige antog Policy för sponsring beslutades att policyn skulle
revideras efter tre år. Mer än tre år har nu passerat och
kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag som kan ersätta
den version av policyn som gäller idag.
Kommunledningsförvaltningens förslag till policy är uppdelat i två delar. Den
första delen beskriver förutsättningar för när Ljungby kommun sponsrar
föreningar, evenemang eller liknande. Syftet med kommunens sponsring är att
marknadsföra kommunen och göra kommunen känd både inom och utanför
kommungränsen. Den andra delen av förslaget beskriver förutsättningar för när
andra aktörer sponsrar kommunal verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens förslag innefattar mindre förändringar i
förhållande till den gällande policyn. I gällande policy finns ett stycke om
jämställdhet och detta stycke har i kommunledningsförvaltningens förslag
istället ersatts av ett stycke om mångfald. De befattningar som hanterar
sponsring framgår mer tydligt i kommunledningsförvaltningens förslag än vad
det gör i den version av policyn som gäller idag.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till
revidering av Policy för sponsring antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 42 2020-03-10
Policy för sponsring
Tjänsteskrivelse om revidering av policy för sponsring, 2020-01-27
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunfullmäktige under rubriken ”Kriterier för
sponsring” lägger till: ”sponsorvärdet påverkas även av om målgruppen som nås
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av marknadsföringen är en prioriterad grupp för kommunen”. I övrigt beslutar
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstningsresultat
16 ja. 8 nej. 1 avstod. Rösta JA för KS förslag. Rösta NEJ för Wirehns yrkande.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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KF § 51

KS2020/0029

103

Ansökningar om partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas ut i enlighet med
upprättade regler for partistöd till samtliga partier som har ansökt om det år
2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som
är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Enligt
kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om partistödets omfattning och
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2019 uppgår till cirka 21 264 kronor
per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2019 uppgår till cirka 18 414
kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med
konsumentprisindex (KPI). Enligt de lokala reglerna för partistöd ska partistödet
användas till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet är avsett för partiernas lokala arbete riktat mot kommuninvånarna.
Kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för partistöd, i vilka
det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda ärendet till
kommunstyrelsen. Den 3 mars 2020 föreslår kommunfullmäktiges
demokratiberedning att partistöd utbetalas i enlighet med upprättade regler för
partistöd till samtliga partier som har ansökt om det 2020. Finansieringen av
partistödet sker inom ramen för budget för 2020 som kommunfullmäktige
beslutade om i juni 2019.
Beslutsunderlag
Fullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut, 2020-03-03 § 9
Ansökan om partistöd från Moderaterna, 2020-01-21
Ansökan om partistöd från Liberalerna, 2020-01-28
Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna, 2020-02-13
Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet, 2020-02-28
Ansökan om partistöd från Alternativet, 2020-02-28
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

Kommunfullmäktige

Ansökan om partistöd från Miljöpartiet, 2020-03-02
Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna, 2020-03-02
Ansökan om partistöd från Centerpartiet, 2020-03-03
Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna, 2020-03-03
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
demokratiberedningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
demokratiberedningens förslag till beslut.
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KF § 52

KS2020/0042

040

Tilläggsanslag för investeringar från år 2019 till år 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 193 369 tkr överförs
enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen
över begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt nämndernas begäran om
tilläggsanslag för investeringar från 2019 till 2020.
Kommunledningsförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag på hur
tilläggsanslag kan tilldelas.
I tjänsteskrivelsen från den 17 februari 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen att det totalt begärts tilläggsanslag om 195
miljoner kronor. I nämndernas begäran ingår vissa omflyttningar mellan olika
investeringsprojekt. En omflyttning avser flytt av budget för inventarier gällande
Hjortsbergsskolan och Grand som i dagsläget finns inom tekniska nämnden men
som enligt förslag ska flyttas till kultur- och fritidsnämnden.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 193 369 tkr
överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i
sammanställningen över begärda tilläggsanslag. Kommunledningsförvaltningens
förslag innefattar vissa ändringar i förhållande till förslagen som nämnderna
lämnat in. Nämndernas förslag framgår i sammanställningen över begärda
tilläggsanslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 17
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-17
Sammanställning över begärda tilläggsanslag
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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KF § 53

Ks2020/0089

102

Valärende – ledamot i kommunfullmäktige och tekniska
nämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Malekera Vitals (S) avsägelse och hemställer
hos Länsstyrelsen att utse ny ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige skjuter på nominering av ledamot till tekniska nämnden till
nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Malekera Vital (S) avsade sig den 2 mars 2020 uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-03-02
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Malekera Vitals (S)
avsägelse och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ombeder Länsstyrelsen att utse ny
ledamot till kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att frågan om
nominering av ny ledamot till tekniska nämnden kan skjutas till nästkommande
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Länsstyrelsen
Ledamoten
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KF § 54

Ks2020/0062

102

Valärende – ledamot i miljö- och byggnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jorge Rodriguez (S) avsägelse som ledamot i
miljö- och byggnämnden och utser Jimmy Stansert (S) till ny ledamot.
Sammanfattning av ärendet
Jorge Rodriguez (S) avsade sig den 14 februari uppdraget som ledamot i miljöoch byggnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-02-14
Yrkanden
Magnus Carlsson (S) nominerar Jimmy Stansert som ny ledamot i Miljö- och
byggnämnden.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänna Jorge Rodriguez avsägelse
och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Magnus
Carlssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Skickas till
Avgående ledamot
Nyinvald ledamot
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KF § 55

Valärende – ersättare i barn- och utbildningsnämnden
samt ersättare i miljö- och byggnämnden (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Tommy Andersen (SD) avsägelse som ledamot
i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i miljö- och byggnämnden.
Kommunfullmäktige skjuter på nominering av ersättare i barn- och
utbildningsnämnden samt ersättare i miljö- och byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Andersen (SD) avsade sig den 14 februari uppdragen som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden och Miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-02-14
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänna Tommy Andersen (SD)
avsägelse och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan skjuta på nomineringen av
ersättare i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i miljö- och
byggnämnden.
Skickas till
Avgående ledamot
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KF § 56

Valärende – ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare
i kommunstyrelsen (V)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Åbergs (V) avsägelse och
hemställer hos Länsstyrelsen att utse ny ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser Christian Johansson (V) som ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Per Åberg (V) avsade sig den 23 februari uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-02-24
Yrkanden
Kerstin Wirehn (V) yrkar att Christian Johansson (V) nomineras som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Per Åbergs (V)
avsägelse och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ombeder Länsstyrelsen att utse ny
ersättare till kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Christian Johansson (V) till
ny ersättare i kommunstyrelsen.
Skickas till
Avgående ledamot
Nyinvald ledamot

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

30(30)

Kommunfullmäktige

KF § 57

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
1.
2.
3.
4.
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Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Skrivelse om komponentavskrivning från ledamöter i tekniska nämnden
Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-02-25
Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-03-12

