Kallelse

XXX LJUNGBY
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Plats och tid

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

Inledning

Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Anne Karlsson, Jan Lorentzson
Justeringen hålls måndagen den 4 maj kl 09.30

Ärenden

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.
2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.
3. Enkla frågor.
4. Inlämnande av motioner och interpellationer.
5. Inlämnande av medborgarförslag.
6. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetet med de globala
målen.
7. Svar på motion om att ge rätt till ersättning för resor med cykel och el-cykel.
8. Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret.
9. Svar på motion om cykelutlåning.
10. Aktualisering av policy för medborgardialog.
11. Val av ombud till de kommunala bolagens årsstämmor år 2020 till år 2023.
12. Fastställande av instruktion till ombud vid 2020 års ordinarie årsstämmor för samtliga
bolag inom Ljungby Holding AB-koncemen.
13. Godkännande av kommunens årsredovisning år 2019.
14. Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.
15. Beslut om att skjuta upp budgetarbetet inför år 2021.
16. Ansökan om medlemskap i den ekonomiska föreningen Sinfra.
17. Redovisning av obesvarade motioner.
18. Redovisning av medborgarförslag.
19. Valärende - ersättare i miljö- och byggnämnden (S)
20. Valärende - ledamot i tekniska nämnden (S).
21. Valärende - ersättare i miljö- och byggnämnden (S).
22. Valärende - ersättare i barn- och utbildningsnämnden (SD).

23. Meddelanden.

Ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVJ\LTNINGEN
Dnr A's20.9ofa/ö0./03
SocialdemokrilterrM

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson
Demokrati måste man värna, demokrati är inget man får ta för givet. Vårt land och våra
organisationer är byggda på demokratins grundstenar och vi får aldrig glömma det. Varje led inom
kommunens organisation är skapat utifrån ett demokratiskt perspektiv och det är en parlamentarisk
grupp som inför varje mandatperiod tar fram de nya reglementena. Med detta vill jag fråga dig
Magnus Gunnarsson
1. Hur ser du och kommunen till att demokratin bevakas och att inget hot mot demokratin sker
idag?
2. Hur tänker du säkra demokratin i framtiden så att den går säker framöver?

Ljungby 200317
Tomas Nielsen (s)
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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.

Enkel fråga till Barn- utbildningsnämndens ordförande Marcus Wallden

I januari 2018 biföll kommunfullmäktige en motion om att det skulle utredas hur
undervisningen i moderna språk kan stärkas i kommunens skolor. Jag är nyfiken på hur detta
har gått. Har det gjorts en utredning? Om ja, vad visade den? Kommer det att hända någonting
inom detta område framöver?

Emma Johansson Gauffin (S)
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr Aö$Q2o/0/5 9. 700

Alternativet föreslår att ledamöter i socialnämnden ska ha en heldags praktik inom hemtjänsten. Vi
var för en del år sen ute på en heldags praktik och skulle sen rapportera hur det hade gått. Vi var
med på ett helt kvällspass och rapporterade om arbetsuppgifterna för varje person.
Det gav oss en väldigt bra insikt i och med vi fick vara med på hela arbetspasset och fick hjälpa till.
Det räcker inte att vara med bara ett par timer.
Återinför detta så att politikerna får bättre insikt i det ansvarsfulla jobb som hemtjänsten utför för
våra äldre.

Roland Johansson
Alternativet

^ 3önncj

Ahct&h
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om Porrfri Zon
I dagens samhälle är det mycket enkelt att inhämta vilken information som helst på nätet. Allt är
öppet, enkelt och det finns väldigt få spärrar för att få tag på något specifikt som tex porr. Porren är
inte bara väldigt kränkande utan även skadlig och mycket våldsam. Idag har kommunen ett slags
filter som gör det lite svårare för alla som är uppkopplade på kommunens intranät att söka på porr.
Dom som är mest påverkbara är oftast dom som gör mest sökningar på porrsidor. Forskningen visar
att startåldern för porrsurfande är 11 år och för att påverka i motsatt riktning, dvs bort från porren så
bör alla ta sitt ansvar och vara goda förebilder.

Därför yrkar vi
Att kommunen som förebild låter alla kommunala arbetsplatser bli offentliga Porrfria Zoner.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Angelstad 200413

Caroline Holmqvist Henrysson (s)

Anne Karlsson (s)

Motion om visselblåsarfunktion

Trots lagen från 2017 om stärkt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm vid
oegentligheter vågar få göra anmälan.
Syftet är att helt anonymt kunna anmäla en arbetskollega, chefer, tjänstemän samt
förtroendevalda politiker vid behov.
Vi lever i en tystnadskultur med rädsla av att bli utfrusna eller rent av förlora vårt arbete om
vi säger ifrån. Därför är det viktigt att anmälan kan göras till någon utomstående part som
ska hålla anmälaren anonym.
Mot bakgrund av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar att:
1. Anlita en utomstående part som kan ta emot anmälningar, granska och
vidarebefordra dem till kommunen.
2. Alla kommunanställda får information om att denna möjlighet finns.

För Sverigedemokraterna Ljungby
Doris Nickel 2020-04-20
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
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Interpellation till Tekniska
nämndens ordförande

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank
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KOMMUNLEDNINSG FÖRVALTNINGEN
Dnr /fcSOåO /0/72,350
20200405

I statistiken från Eko-kommunema ser vi att Ljungby kommun låg dåligt till när
det gäller bly, kadmium och kvicksilver i avloppsslam 2018. Vi låg över
genomsnittet av de övriga Eko-kommunerna . Förhoppningsvis är detta åtgärdat
så att vi nu har betydligt bättre resultat.
Mina frågor är därför:

- Vad är förklaringen till de höga halterna?
- Elur ser resultaten ut nu?
- Vad är gjort för att minska halten av dessa farliga ämnen ?

Kerstin Wiréhn
Vänsterpartiet

LJUNGBY KOMMUN
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Dnr famo/ö/*?, ^03

Socialdemokraterna

Interpellation till komunstyrelsens ordf Magnus Gunnarsson

Det är idag tuffa besparingstider där alla instanser inom kommunen ses över och allt som inte måste
finnas enligt lag skärs bort. Miljön och klimat är inte det första man tänker på när det är dags för
besparingar men på sikt det man tjänar mest på att behålla. Med anledning av det så undrar jag:
1.

Hur ser arbetet med de Globala målen ut i kommunen just nu.

2.

Hur tänker ni att på sikt gå vidare med de Globala målen.

Angelstad 200317
Caroline Holmqvist Henrysson (s)
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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

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige

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.

Justerandes sign

6(41)

Sammanträdesprotokoll

LJUNGBY
KOMMUN

2020-04-14

Kommunstyrelsen

KS § 58

KS2019/0266
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Svar på motion om att ge rätt till ersättning för resor med
cykel och el-cykel
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisningen till att förtroendevalda inte har rätt till ersättning för resor med
cykel/elcykel, varken utifrån det nu gällande arvodesreglementet eller befintliga
kollektivavtal i vilka ersättning för resor i tjänsten regleras.
Intentionen i motionen tas med i översynen av arvodesreglementet som ska
påbörjas under året.
Sammanfattning av ärendet

Tommy Göransson (MP) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att
ersättning för förtroendevaldas resor till och från möten ska utgå med samma
belopp oavsett på vilket sätt man transporterat sig och att ersättning för resor i
tjänsten för till exempel hemtjänstpersonal ska utgå med samma belopp oavsett
på vilket sätt man transporterat sig.
Kommunledningsförvaltningen hänvisar i sin tjänsteskrivelse till ett tidigare
beslut av kommunstyrelsen den 4 juni 2019 i vilket kommunstyrelsen fastställde
att enligt nu gällande arvodesreglemente har förtroendevalda inte möjlighet att
fa ersättning för resor med cykel eller el-cykel.
Den 3 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att motionen avslås
med hänvisning till att förtroendevalda inte har rätt till ersättning för resor med
cykel/elcykel, varken utifrån det nu gällande arvodesreglementet eller befintliga
kollektivavtal i vilka ersättning för resor i tjänsten regleras. Intentionen i
motionen tas med i översynen av arvodesreglementet som ska påböijas under
året.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-03-03 § 10
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-21
Motion angående rätt till ersättning för resor med cykel och elcykel, 2019-06-17
Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.
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Kerstin Wiréhn (V), Lars-Ove Johansson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M) och
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen enligt
Roland Johanssons (ALT) yrkande eller att besluta enligt personalutskottets
förslag enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
personalutskottets förslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för personalutskottets förslag och
Nej-röst för att bifalla motionen.

Omröstningen resulterar i 14 ja-röster och 1 nej-röst. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat i enlighet med personalutskottets förslag.

Magnus Gunnarsson M

X

Ann-Charlotte Wiesel M

X

Jan Sahlin M

X

Marcus Walldén M

X

Lars-Ove Johansson C

X

Matilda Petersson C

X

Rut Björkström KD

X

Anne Karlsson S

X

Paul Kowalski S

X

Emma Johansson Gauffin S

X

Håkan Bengtsson S

X

Kerstin Wiréhn V

X

Jan Lorentzson SD

X

Krister Salomonsson SD

X

Roland Johansson ALT

Justerandes sign
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Dnr yfe. £p/9 /puc. Q fy

Miljöpartiet de Gröna
Ljungby kommun

i

Motion ang. rätt till ersättning for resor med cykel och elcykel.
Idag får förtroendevalda ersättning för körning med egen personbil till och från kommunala
möten med 1,85 kr/km (osäker om det är rätt belopp).
Om förtroendevalda av miljöskäl, hälsoskäl eller andra skäl väljer att använda elcykel eller
cykel utgår enligt beslut i KS 2019-06-04 ingen ersättning för resorna.
Kostnaden för inköp av elcykel av bra kvalitet är ca 20 000 kr och ungefärlig kostnad för byte
sommar/vinterdäck, batteri, däck, kedja mm är ca 1 500 kr/år vid en körsträcka på ca 800
mil/år.
Om man räknar ut investeringskostnaden på troligt antal mil som en elcykel rullar och det
samma för de årliga kostnaderna är det troligt att kostnaden per km ligger i samma
storleksordning som ersättningen för egen bilkörning
En elcykel har fördelen jämfört med cykel att man vet hur lång tid det tar att ta sig fram och
att man lätt kan cykla 2 till 3 mil på rimlig tid utan att komma fram genomsvett.
Man får då även en välbehövlig daglig motion när man transporterar sig.
Det finns även stora miljöfördelar att välja cykel/elcykel jämfört med bilkörning och stämmer
bättre överens med kommunens miljömål än att förtroendevalda väljer att ta bilen.
Att välja cykel/elcykel i stället för bilkörning borde uppmuntras i stället för som gäller idag
inte ge någon ersättning.
Det borde vara självklart att man får samma ersättning när man transporterar sig till ett
kommunalt möte oavsett om man väljer elbil, bensin/dieselbil, elmotorcykel,
bensinmotorcykel, bensinmoped, elmoped, cykel eller elcykel eller något annat färdsätt. Som
beslutet gäller i dag bör den förtroendevalde intyga att hen har tagit bilen till mötet för att få
ut ersättning vilket innebär en ökad administrationskostnad för att kontrollera att detta
stämmer.
Av ovan skäl yrkar jag att kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar:
Att ersättning för förtroendevaldas resor till och från möten ska utgå med samma belopp
oavsett på vilket sätt man transporterat sig
Att ersättning för resor i tjänsten för t.ex. hemtjänstpersonal ska utgå med samma belopp
oavsett på vilket sätt man transporterat sig.

För miljöpartiet i Ljungby Kommun
2019-06-17
Tommy Göransson

TJANSTESKRIVELSE
2020-02-21

JXX LJUNGBY
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Kommun ledningsförvaltningen
Karl-Gustav Karlsson
HR-strateg/stf HR-chef
Tel. 0372-789140
karl-gustavl.karlsson@ljungby. se

LJUNGBY KOMMUN
kommunstyrelsen
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Dnr 1/

Yttrande - Motion ang rätt till ersättning för resor med cykel och elcykel.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens personalutskott föreslår
kommunstyrelsen beslutar
att tolkningen av arvodesreglementet är att förtroendevalda inte har rätt till ersättning
för resor med cykel/elcykel utifrån det nu gällande arvodesreglementet
att ersättning för resor i tjänsten regleras i befintliga kollektivavtal vilka inte heller ger
rätt till ersättning för resa med cykel/elcykel.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har genom sin förtroendevalde Tommy Göransson lämnat
motion ang rätt till ersättning för resor med cykel och elcykel. Kommunfullmäktige
har överlämnat motionen till Kommunstyrelsen för beredning (KF § 114 2019).
Kommunledningsförvaltningen har erhållit den för utredning.
Motionären yrkar samman-fattningsvis:
Att ersättning för förtroendevaldas resor till och från möten ska utgå med samma
belopp oavsett på vilket sätt man transporterat sig
Att ersättning för resor i tjänsten för t.ex. hemtjänstpersonal ska utgå med samma
belopp oavsett på vilket sätt man transporterat sig.
Förvaltningens beredning, bedömning och överväganden
Motsvarande frågeställning har behandlats av Kommunstyrelsen i tidigare beslut den 4
juni 2019 (KF 125/2019) varvid styrelsen fastställt att enligt nu gällande
arvodesreglemente har förtroendevalda inte möjlighet att få ersättning för resor med
cykel eller el-cykel.
Förvaltningen hänvisar till sin tidigare beredning i ärendet:
• Kommunfullmäktiges möjlighet att besluta att förtroendevalda ska fa reseersättning
för kostnader som föranleds av uppdraget regleras i kommunallagen (4 kap. 16 §).
• Bestämmelser vad gäller möjlighet t ill ersättning för resor med cykel/elcykel finns i
kommunens arvodesreglemente, reviderat den 17 december 2018, Kf § 164.
• Tolkningar av arvodesreglementet beslutas av kommunstyrelsen.
• Noteras att av arvodesreglementet framgår (§ 12) att förtroendevald har rätt till
ersättning för resekostnad och traktamente enligt samma regler som gäller för
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kommunens arbetstagare vilket regleras i kollektivavtalet BIA. Enligt avtalet har
kommunens arbetstagare inte rätt att få ersättning för resor med cykel/elcykel.
Därav följer sammanfattningsvis att med nuvarande reglering har inte förtroendevalda
Ljungby kommun rätt till ersättning för resor med cykel/elcykel samt att motsvarande
gäller för kommunens arbetstagare vid resa i tjänsten.
Förvaltningen vidhåller sitt tidigare förslag till beslut.

Enligt uppdrag

Lise-Lott Bergström,
HR-chef
Karl-Gustav Karlsson,
HR-strateg
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Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen forslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

I juni 2019 lämnades en motion in angående utdrag ur belastningsregistret. I
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:
alla som anställs i Ljungby kommun ska lämna in ett registerutdrag från
polismyndigheten.
personer som jobbar inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt
Socialförvaltningen ska regelbundet (vartannat år) eller när arbetsgivaren
kräver det lämna in ett nytt registerutdrag från polismyndigheten.
brottsrubriceringar som misshandel, rattfylleri, drograttfylleri och
narkotikabrott ska innebära att man i Ljungby kommun bör ses som
olämplig för anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningen,
texterna i alla anställningsavtal revideras så att de överensstämmer med
att-satsema ovan.
Kommunfullmäktige besvarade liknande motioner den 23 april 2013, § 38, och
den 16 juni 2014, § 48. Vid båda dessa tillfallen beslutade kommunfullmäktige
att avslå motionerna. Med hänsyn till dessa beslut, samt andra faktorer som
framgår i tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen, så föreslår
kommunledningsförvaltingen att motionen avslås.
Den 2 september 2019 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att motionen
avslås.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2019-09-02 § 35
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-07-03
Motion om utdrag från belastningsregister, 2019-06-13
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Yrkanden

Roland Johansson (ALT), Krister Salomonsson (SD), Ann-Charlotte Wiesel
(M), Jan Lorentzson (SD) och Marcus Walldén (M) yrkar bifall till motionen.
Matilda Petersson (C), Lars-Ove Johansson (C), Emma Johansson Gauffin (S)
och Håkan Bengtsson (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag att avslå
motionen.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen enligt R Johanssons (ALT) med flera
yrkande eller att avslå motionen enligt M Peterssons (C) med flera yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Omröstningsresultat

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att bifalla motionen och
Nej-röst för att avslå motionen.

Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att förslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Magnus Gunnarsson M

X

Ann-Charlotte Wiesel M

X

Jan Sahlin M

X

Marcus Walldén M

X

Lars-Ove Johansson C

X

Matilda Petersson C

X

Rut Björkström KD

Justerandes sign

X

Anne Karlsson S

X

Paul Kowalski S

X

Emma Johansson Gauffin S

X

Håkan Bengtsson S

X

Kerstin Wiréhn V

X

Jan Lorentzson SD

X

Krister Salomonsson SD

X

Roland Johansson ALT

X
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Motion om utdrag ur belastningsregister.

Sverigedemokraterna- trygghet och tradition, dessa ord är grundpelare i vår politik.
Vi har idag som krav i kommunen att nyanställda inom skola och barnomsorg skall lämna in ett så
kallat registerutdrag från polismyndigheten för att se till att vederbörande är lämpad att jobba med
barn och ungdomar, vilket vi tycker är bra.
Nyligen har vi dock fått reda på att inga uppföljande kontroller mot belastningsregistret görs inom
barnomsorg/skola vilket är en stor brist i systemet och det kan i värsta fall göra det möjligt för
kriminella/dömda/olämpliga att fortsätta jobba bland våra barn och ungdomar.
SD har tidigare motionerat om att alla som anställs inom Ljungby kommun bör lämna in utdrag från
belastningsregister som tyvärr röstades ner. Vi anser att det är viktigt att vi anställer personer som är
lämpliga att jobba i vår kommun och vara goda ambassadörer mot medborgarna.
Personer som anställs inom socialförvaltningen bör också ha ett upplägg med kontroll mot
belastningsregister och uppföljning med viss intervall.
Att vi skyddar våra mest sårbara samhällsmedborgare så som unga, gamla och sjuka är för oss i SD
självklart.
Mot bakgrund av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar att:
1: Alla som anställs i Ljungby kommuns verksamheter skall lämna in ett registerutdrag från
polismyndigheten.
2: Personer som jobbar inom barn och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen ska
regelbundet (vartannat år) eller när arbetsgivaren kräver det lämna in ett nytt registerutdrag från
polismyndigheten.
3: Även brottsrubriceringar som misshandel, rattfylleri, drograttfylleri och narkotikabrott ska
innebära att man i Ljungby kommun bör ses som olämplig för anställning inom BUN och SOC.
4: Man reviderar texten i alla anställningsavtal så det överensstämmer med att-satserna ovan.

För Sverigedemokraterna Ljungby Krister Salomonsson 2019-06-09
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Kommunledningsförvaltningen
Karl-Gustav Karlsson
HR-strateg/stfHR-chef
Tel. 0372-789140
karl-gustavl. karlss on@ljungby. se

Kommunstyrelsen

Yttrande - Motion om utdrag ur belastningsregister
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen i avvaktan
på nytt lagförslag inom ämnesområdet samt med hänvisning till tidigare
fullmäktigebeslut.
Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har lämnat motion om utdrag ur belastningsregister. Kommun
fullmäktige har överlämnat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Kommun
ledningsförvaltningen har erhållit den för utredning. Motionen innebär samman
fattningsvis:
Att alla som anställs i Ljungby kommun ska lämna in ett registerutdrag från
polismyndigheten.
Att personer som jobbar inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt
Socialförvaltningen ska regelbundet (vartannat år) eller när arbetsgivaren kräver det
lämna in ett nytt registerutdrag från polismyndigheten.
Att brottsrubriceringar som misshandel, rattfylleri, drograttfylleri och narkotikabrott ska
innebära att man i Ljungby kommun bör ses som olämplig for anställning inom
Bam- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen,
Att texterna i alla anställningsavtal revideras så att de överensstämmer med att-satsema
ovan.
Samtliga kommunala förvaltningar och Polismyndigheten berörs av motionärens förslag
vid aktualitet. Fackliga organisationer och medarbetare kan indirekt ses som berörda
intressenter.
Förvaltningens beredning, bedömning och överväganden

Motsvarande frågeställningar har behandlats av Kommunfullmäktige enligt § 48 år
2014 och enligt § 38 år 2013.
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Sammanfattningsvis ger lagstiftningen arbetsgivaren möjlighet att begära utdrag ur
belastningsregistret i en del specifika fall bl a obligatorisk vid anställning i förskola,
grundskola och motsvarande skolformer, fritidshem och amian pedagogisk verksamhet
samt stödboenden för barn och unga. Noteras att regeringen vill stärka den personliga
integriteten i arbetslivet och förbättra möjligheten för personer som dömts för ett brott
att återanpassa sig i samhället samt att ett lagförslag är under beredning som förbjuder
arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret när det saknas lagstöd.
Några utgångspunkter
Belastningsregister innehåller uppgifter som kan vara mycket integritetskänsliga för den
registrerade och kan bl a leda till att det finns personer som får svårare att försöija sig vilket
får kommunala följ dkonsekvenser. Den enskilda förfrågan i sig om registerkontroll kan
allmänt upplevas som integritetskränkande av arbetssökanden samt negativt påverka
uppfattningen om arbetsplatsen och möjligheten till kompetensförsörjning. Vidare kan
nämnas:
• Arbetsgivar- och personalpolitiska incitament t ex vad gäller arbetsmiljö, bemötande,
förtroende, enskilds integritet, kompetensförsörjning, och arbetsplatsens attraktivitet.
• Arbetsrättsliga aspekter och rättslig praxis vad gäller anställningsskydd, arbetsmiljö
m m.
• Rättslig grunduppfattning i demokratiska system, att ingen är skyldig förrän
motsatsen bevisats.
• Utökad administrativ hantering vilket medför resursbehov.
• Arbetsgivarens policys/riktlinjer bl a vad gäller kränkande särbehandling,
arbetsmiljö, värdegrund, tillgänglighet, likabehandling.
I beredningen har utöver undertecknande, Lena Plomén, Agnetha H Hansson och Eva
Trulsson vid HR-avdelningen deltagit.
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Svar på motion om cykelutlåning
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning av ärendet

2019-12-06 inkom en motion från Socialdemokraterna avseende utlåning/
uthyrning av cyklar till både medborgare och besökare liknande det som finns i
andra kommuner. Ett lånecykelsystem där cyklar står utplacerade på strategiska
platser och kunden låser upp cykeln via app/kod och lämnar tillbaka på angiven
plats. I en tjänsteskrivelse från den 8 januari 2020 uttrycker sig kultur- och
fritidsförvaltningen sig som positiv till att motionen utreds eftersom det kan
innebära att kommunen blir mer attraktiv för besökare och medborgare.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 februari 2020 att
kommunfullmäktige beslutar att utreda motionen om cykelutlåning.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2020-02-26 § 2
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-01-08
Motion om cykelutlåning, 2019-12-06
Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige bifaller motionen, det vill säga att utredningen ska
genomföras.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande och finner att de gör så.
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Till kommunfullmäktige Ljungby kommun

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

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

Angelstad 20191030

Caroline Holmqvist Henrysson (S)

Ingela Rosén (S)
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Motion om cykelutlåning
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att utreda
motionen om cykelutlåning.
Sammanfattning av ärendet

2019-12-06 inkom en motion från Socialdemokraterna avseende utlåning/
uthyrning av cyklar till både medborgare och besökare liknande det som finns i
andra kommuner. Ett lånecykelsystem där cyklar står utplacerade på strategiska
platser och kunden låser upp cykeln via app/kod och lämnar tillbaka på angiven
plats. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att motionen utreds eftersom
det kan innebära att kommunen blir mer attraktiv för besökare och medborgare.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08.
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-15, § 2.
Yrkanden

Matija Rafaj (S) yrkar bifall till motionen.
Skickas till

Kommunfullmäktige.

LJUNGBY KOMMUN
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Kultur och fritidsförvaltning
Monica Fransson
Turismsamordnare
Tel. 0372-78 92 21
Monica.fransson@ljungby.se

Kultur och fritidsnämnden
Dm. 2019/KOFO105/840

Yttrande på motion om cykelutlåning
Kommunfullmäktige har tagit emot en motion om att utreda möjligheten att införa
cykelutlåning/uthyming i Ljungby kommun som kultur- och fritidsnämnden ombeds att
bereda och yttra sig över.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att utreda motionen om
cykelutlåning.
Sammanfattning av ärendet
2019-12-06 inkom en motion från Socialdemokraterna avseende utlåning/uthyming av
cyklar till både medborgare och besökare liknande det som finns i andra kommuner. Ett
lånecykelsystem där cyklar står utplacerade på strategiska platser och kunden låser upp
cykeln via app/kod och lämnar tillbaka på angiven plats. Kultur- och fritidsförvaltningen är
positiv till att motionen utreds eftersom det kan innebära att kommunen blir mer attraktiv för
besökare och medborgare.

Förvaltningschef
Ing-Marie Byström

Turismsamordnare
Monica Fransson

Bilaga

1. Motion om cykelutlåning
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Aktualisering av policy för medborgardialog
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att policyn för
medborgardialog (fastställd av kommunfullmäktige den 28 september år 2015)
ska fortsätta att gälla oförändrad till och med den 31 december år 2023.
Sammanfattning av ärendet

Policy för medborgardialog samt Handlingsplanen för medborgardialog behöver
revideras eller aktualiseras för att fortsätta att gälla.
Ljungby kommun har under många år arbetat med medborgardialog på olika
nivåer. Bland annat har kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden
öppnats för allmänheten, protokoll och kallelser har publicerats på webbplatsen
sedan 2008, medborgarförslag infördes 2008 och frågestund för allmänheten
infördes i fullmäktige 2012.
Ljungby kommun har även deltagit i nätverk och utbildning för politiker och
tjänstemän genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att utveckla
medborgardialogen. Våren 2012 föreläste en tjänsteman på SKL om
medborgardialog på ett fullmäktigesammanträde. Den efterföljande
gruppdiskussionen visade att det fanns intresse bland fullmäktiges ledamöter att
införa strukturerad medborgardialog i Ljungby kommun.
Genom medborgardialog skapas tillfällen för de förtroendevalda att lyssna på
medborgarnas synpunkter, vilket ger dem ett bredare underlag när de ska fatta
beslut i olika frågor. Medborgarna får möjlighet att göra sin röst hörd, samtidigt
som de får insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med medborgardialog
är att öka medborgarnas delaktighet samtidigt som de får kunskap om de
demokratiska processerna, kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning, som infördes 2015, har som
huvuduppgift att stärka den lokala demokratin och har också huvudansvaret för
kommunens medborgardialog. Det imiebär bland annat att uppmuntra
nämnderna och styrelserna att arbeta med medborgardialog. Därför fastställde
de i april 2016 en handlingsplan för medborgardialog, sedan
kommunfullmäktige antagit policyn i september 2015. Handlingsplanen
innehåller praktiska tips och råd till nämnderna och styrelserna i deras arbete
med praktisk medborgardialog.
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Demokratiberedningen föreslår den 3 mars 2020 att kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att policyn för medborgardialog (fastställd av
Kf 2015-09-28 § 91) ska fortsätta att gälla oförändrad till och med 2023-12-31.
Beslutsunderlag

Policy för medborgardialog Kf 2015-09-28 § 91
Handlingsplan för medborgardialog Db 2016-04-14 § 12
Demokratiberedningens förslag till beslut 2020-03-03 § 11
Beslutsordning

Ordföranden frågar om demokratiberedningen föreslår att policyn för
medborgardialog (fastställd av Kf 2015-09-28 § 91) ska fortsätta att gälla
oförändrad till och med 2023-12-31 och finner att de gör så.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
demokratiberedningens förslag och finner att de gör så.

Justerandes sign

9(12)

Sammanträdesprotokoll
LJUNGBY

2020-03-03

KOMMUN
Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB 8 11

Ks2020/0084

103

Aktualisering av policyn och handlingsplanen för
medborgardialog
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att policyn för
medborgardialog (fastställd av Kf 2015-09-28 § 91) ska fortsätta att gälla
oförändrad till och med 2023-12-31.
Beslut

Demokratiberedningen beslutar att Handlingsplan för medborgardialog
(fastställd av Db 2016-04-14 § 12) ska fortsätta att gälla oförändrad till och med
2023-12-31.
Sammanfattning av ärendet

Policy för medborgardialog samt Handlingsplanen för medborgardialog behöver
revideras eller aktualiseras för att fortsätta att gälla.
Ljungby kommun har under många år arbetat med medborgardialog på olika
nivåer. Bland annat har kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden
öppnats för allmänheten, protokoll och kallelser har publicerats på webbplatsen
sedan 2008, medborgarförslag infördes 2008 och frågestund för allmänheten
infördes i fullmäktige 2012.
Ljungby kommun har även deltagit i nätverk och utbildning för politiker och
tjänstemän genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att utveckla
medborgardialogen. Våren 2012 föreläste en tjänsteman på SKL om
medborgardialog på ett fullmäktigesammanträde. Den efterföljande
gruppdiskussionen visade att det fanns intresse bland fullmäktiges ledamöter att
införa strukturerad medborgardialog i Ljungby kommun.
Genom medborgardialog skapas tillfällen för de förtroendevalda att lyssna på
medborgarnas synpunkter, vilket ger dem ett bredare underlag när de ska fatta
beslut i olika frågor. Medborgarna får möjlighet att göra sin röst hörd, samtidigt
som de får insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med medborgardialog
är att öka medborgarnas delaktighet samtidigt som de får kunskap om de
demokratiska processerna, kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning, som infördes 2015, har som
huvuduppgift att stärka den lokala demokratin och har också huvudansvaret för
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

kommunens medborgardialog. Det innebär bland annat att uppmuntra
nämnderna och styrelserna att arbeta med medborgardialog. Därför fastställde
de i april 2016 en handlingsplan för medborgardialog, sedan
kommunfullmäktige antagit policyn i september 2015. Handlingsplanen
innehåller praktiska tips och råd till nämnderna och styrelserna i deras arbete
med praktisk medborgardialog.
Beslutsunderlag

Policy för medborgardialog Kf 2015-09-28 § 91
Handlingsplan för medborgardialog Db 2016-04-14 § 12
Beslutsordning

Ordföranden frågar om demokratiberedningen föreslår att policyn för
medborgardialog (fastställd av Kf 2015-09-28 § 91) ska fortsätta att gälla
oförändrad till och med 2023-12-31 och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om demokratiberedningen beslutar att
Handlingsplan för medborgardialog (fastställd av Db 2016-04-14 § 12) ska
fortsätta att gälla oförändrad till och med 2023-12-31 och finner att de gör så.
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Medborgardialog
Ljungby kommuns medborgardialog vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Ljungby.
Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett
bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut. Dialogen ökar också medborgarnas
delaktighet och kunskap om de demokratiska processerna.
Bakgrunden till att arbeta med medborgardialog är ett minskat intresse från medborgare att arbeta
politiskt medan intresset för samhällsfrågor fortfarande är stort. Ljungby kommun tycker det är
viktigt att utveckla medborgardialogen.
Medborgardialog innebär inte att det representativa systemet ersätts med direktdemokrati. Det är
viktigt att vi informerar om kommunala beslut och verksamhet men också att det är lätt för
medborgarna att ställa frågor och lämna synpunkter både till förtroendevalda och tjänstemän.
Överväg gärna medborgardialog
Medborgardialog bör ske när de förtroendevalda behöver mer kunskap om kommuninvånarnas
värderingar, prioriteringar och åsikter för att fatta beslut. Medborgardialog ska ge invånarna större
kunskaper om kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
Det är viktigt att beslut om medborgardialog tas tidigt i processen. Vaije nämnd ansvarar för att
genomföra dialoger inom sin verksamhet. När frågan berör flera nämnder måste en nämnd utses
som har huvudansvaret för dialogen.
Medborgardialog på olika nivåer
Medborgardialogen kan genomföras på flera olika nivåer och med olika metoder. När information
om och inbjudan till medborgardialogen lämnas ut måste nivån klargöras för att skapa rätt
förväntningar.
Vid medborgardialog ska kommuninvånarna ha möjligheten att bli hörda. Medborgardialogen kan
gälla en specifik fråga, eller flera olika alternativa förslag som de förtroendevalda vill ha
synpunkter på.
Återkoppla till medborgarna
Deltagarna ska alltid få veta resultatet av medborgardialogen. Att ge återkoppling till dem som
deltagit är avgörande för att kommuninvånarna ska känna förtroende för processen och uppleva
att medborgardialogen har varit meningsfull. Återkoppling kan ske på olika sätt.
Ansvar för beslut
Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse för det demokratiska system som styr
vardagen. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger hos de förtroendevalda i nämnder
och styrelser.
Löpande utvärdering
Medborgardialogen ska ständigt förbättras genom att vi utvärderar resultaten och utvecklar
principerna.
Brukardialog
Brukardialog innebär att man löpande följer utvecklingen i kommunens verksamheter. Denna
upprätthålls av tjänstemännen genom samtal med brukare vid t ex elevråd, boenderåd,
anhörigträffar och föräldramöten.
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Val av ombud till de kommunala bolagens årsstämmor år
2020 till år 2023
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Lars-Ove Johansson,
Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan till ordinarie ombud till de kommunala
bolagens årsstämmor år 2020 till år 2023.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Anne Karlsson,
Strandsro, Åby, 341 52 Lagan till ersättare till det ordinarie ombudet.
Sammanfattning av ärendet

Kommuniedningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse
ordinarie ombud och ersättare till ombudet till de kommunala bolagens
årsstämmor år 2020 till år 2023.
Att utse ett ombud till bolagsstämmorna grundar sig på Aktiebolagslagen enligt
vilken ägarna ska representeras samt fatta beslut om vissa punkter på stämman.
Historiskt sett så har kommunstyrelsens vice ordförande utsetts till ordinarie
ombud medan kommunstyrelsens andre vice ordförande utsetts som ersättare till
ombudet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 24 mars 2020 att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Lars-Ove Johansson,
Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan till ordinarie ombud till de kommunala
bolagens årsstämmor år 2020 till år 2023. Kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslår även att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Anne
Karlsson, Strandsro, Åby, 341 52 Lagan till ersättare till det ordinarie ombudet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 42
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-24
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att de gör så.

TJANSTESKRIVELSE
2020-03-24

LJUNGBY
KOMMUN

KS2020/0094.102
Kommunledningsförvaltningen
Ekonom iavdelningen
Charlotte Scherling
Ekonom
Tel. 0372-78 91 52
Charlotte, scherling@ljungby. se

Kommunstyrelsen

Val av ombud till stämmor år 2020-2023 för samtliga bolag inom
Ljungby Holding AB-koncernen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse ordinarie
ombud och ersättare till ombudet till de kommunala bolagens årsstämmor år 2020 - 2023.

Till ordinarie ombud föreslås Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan. Till
ersättare föreslås Anne Karlsson, Strandsro, Åby, 341 52 Lagan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse ordinarie
ombud och ersättare till ombudet till de kommunala bolagens årsstämmor år 2020 - 2023.

Att utse ett ombud till bolagsstämmorna grundar sig på Aktiebolagslagen enligt vilken
ägarna ska representeras samt fatta beslut om vissa punkter på stämman.
Förvaltningens bedömning och överväganden
I Ljungby kommunen har det historiskt sett varit kommunstyrelsens vice ordförande som
utsetts till ordinarie ombud och andre vice ordförande som utsetts till ersättare till ombudet.
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Fastställande av instruktion till ombud vid 2020 års
ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby
Holding AB-koncernen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1
341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2020 års årsstämmor i Ljungby
Holding AB med dotter- och dotterbolag.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncemen, instruera
stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncemen, vid
stämman fatta beslut om att:
- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens
årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning
- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för
Ljungby kommun”
- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att
fastställa nya ägardirektiv för kommunala bolagen som kommunfullmäktige
antog den 24 februari 2020.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att
anta förändringar i bolagsordningarna för Ljungby Energi AB och Ljungby
Energinät AB. Förändringarna är beslutade i Kommunfullmäktige den 27
januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utfärda fullmakt samt instruktion
till valt ombud för de kommunala bolagens årsstämmor.
Instruktionen till ombudet grundar sig dels på de punkter som det enligt
Aktiebolagslagen ska fattas beslut om på stämman och dels på
__________ Arvodereglementet för Ljungby kommun._________________________________
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredde ärendet den 24 mars 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämombudet så att
stämombudet kan företräda samtliga aktier vid 2020 års årsstämmor inom
Ljungby Holding AB-koncemen. Utöver detta föreslås att, under förutsättning
att kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen,
instruera stämombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding ABkoncemen, vid stämman fatta beslut om att:
- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens
årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning
- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för
Ljungby kommun”
- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal
Kommunfullmäktige föreslås också instruera stämmoombudet om att fastställa
nya ägardirektiv för de kommunala bolagen som kommunfullmäktige antog den
24 febmari 2020.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att
anta förändringar i bolagsordningarna för Ljungby Energi AB och Ljungby
Energinät AB. Förändringarna är beslutade i Kommunfullmäktige den 27
januari 2020.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 43
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-24
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att de gör så.

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-24

LJUNGBY
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Charlotte Scherling
Ekonom
Tel 0372-78 91 52
Charlotte, scherling@ljungby. se

Kommunstyrelsen
KS2020/0104.107

Instruktion till ombud vid 2020 års ordinarie årsstämmor för samtliga
bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1
341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2020 års årsstämmor i Ljungby Holding
AB med dotter- och dotterbolag.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncemen, instruera stämmoombudet att, i
samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncemen, vid stämman fatta beslut om att:
- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2019 års
förvaltning
- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid
varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby kommun”
- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av
kommunfullmäktige godkänt avtal
Kommunfullmäktige föreslås också att besluta om att instruera stämmoombudet att
fastställa nya ägardirektiv för kommunala bolagen som kommunfullmäktige antog
2020-02-24.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att anta
förändringar i bolagsordningarna för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.
Förändringarna är beslutade i Kommunfullmäktige 2020-01-27.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utfärda fullmakt samt instruktion till valt
ombud för de kommunala bolagens årsstämmor.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

PLUSGIRO

34183 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00 vx

212000-0670

30250-5

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

kommunstyrelsen@ljungby.se

0372-78 91 44

www.Ijungby.se

156-0879

2

Instruktionen till ombudet grundar sig dels på de punkter som det enligt Aktiebolagslagen
ska fattas beslut om på stämman och dels på Arvodereglementet för Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Nya ägardirektiv för de kommunala bolagen är beslutade av kommunfullmäktige 2020-0127.
Förändringarna i bolagsordningarna för Ljungby energi AB och Ljungby energinät AB
grundar sig på beslut i Kommunfullmäktige 2020-02-24.

Jonas Jönsson
Kommundirektör

Charlotte Scherling
Ekonom
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Godkännande av kommunens årsredovisning år 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen för Ljungby kommun år 2019.
Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för
2019. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger
information om det ekonomiska utfallet för 2019 års verksamhet och redovisar
den ekonomiska ställningen per den 31 december 2019. Årsredovisningen
innehåller även förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av
mål.
Kommunledningsförvaltningen inväntar uppgifter från Ljungby Holding AB.
Årsredovisningen behöver kompletteras med uppgifterna från Ljungby Holding
AB innan årsredovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet den 24 mars 2020.
Arbetsutskottet beslutade då att notera att förslaget till årsredovisning ska
kompletteras med redovisningar från koncernen inför utskicket till
kommunstyrelsen. I övrigt föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen
för Ljungby kommun år 2019.
Inför kommunstyrelsens sammanträde har årsredovisningen kompletteras med
uppgifter från Ljungby Holding-koncemen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 48
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-13
Årsredovisning för Ljungby kommun år 2019
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att de gör så.
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Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magn us. g.johansson@ljungby. se

Kommunfullmäktige

Årsredovisning för Ljungby kommun 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen för Ljungby kommun 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för 2019.
Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger information om
det ekonomiska utfallet för 2019 års verksamhet och redovisar den ekonomiska
ställningen per 2019-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvaltningarnas
verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning

V

Jonas Jönsson
Kommundirektör

Magnus Johansson
Ekonomichef
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Revisorerna
Ljungby kommun

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Till
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Ank

2020 -OV 1 7

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr

Revisionsberättelse
Undertecknade revisorer, som är av Ljungby kommunfullmäktige utsedda att granska
kommunens räkenskaper och förvaltning för år 2019, får efter verkställt uppdrag avge
följande revisionsberättelse.
Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och
räkenskaper för 2019. Genom de utsedda lekmannarevisorema har granskning skett av
Ljungby Holding AB, Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB,
Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
KPMG har biträtt kommunrevisionen. Följande fördjupade granskningsprojekt har
genomförts och avsett verksamhetsåret 2019: Granskning av delårsbokslut och årsbokslut,
grundläggande granskning av nämnder och styrelse inklusive riskanalys, granskning av
budgetprocessen, granskning av externa avtal och externa utförare inom hemtjänsten,
granskning av skolans åtgärder för att motverka ohälsa och skolfrånvaro. Vi har också särskilt
bevakat socialnämndens åtgärder för budget i balans.
För samtliga granskningar har upprättats revisionsrapporter som skickats till berörd
nämnd/styrelse för yttrande. Revisionsrapporterna skickas löpande till kommunfullmäktige
och kommunstyrelse för kännedom. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan angivna
revisionsrapporter också revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen samt
bokslutsgranskning avseende 2019.
Revisorerna vill särskilt uppmärksamma följande:

Av kommunens årsredovisning för 2019 framgår att tre av fyra finansiella mål uppnås varför
vi anser att resultatet i huvudsak är förenligt med fullmäktiges mål. Vi bedömer att
verksamhetsmålen får anses delvis uppnådda.
Trots socialnämndens stora ekonomiska underskott bedömer vi att åtgärder och styrning
under 2019 är i linje med vad vi revisorer kräver för att det inte ska riktas en formell
anmärkning. Det krävs dock uthållighet och fortsatt fokus på åtgärder för en budget i balans
kommande år.

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder (inklusive de mellan Ljungby,
Markaryd och Älmhult gemensamma nämnderna) samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 godkänns.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

Lena Bergman

Ingemar Karlsson*

Kaj Kanstrup*

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bokslutsgranskning 2019
Granskningsrapporter från lekmannarevisorema
*Ingemar Karlsson och Kaj Kanstrup godkänner revisionsberättelsen och har bekräftat detta
med särskilt mail mot bakgmnd av rådande omständigheter med Corona.
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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljungby kommun
har KPMG granskat kommunens årsredovisning för
räkenskapsåret 2019. Vårt uppdrag är att granska
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag
för revisionsberättelsen.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är
rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några
väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt
väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i
budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av
fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige
fastställda finansiella målen har i hög grad uppnåtts 2019 mot
bakgrund av att tre av fyra mål har nåtts.
Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att verksamhetsmålen till
viss del är uppfyllda då 37 av 88 mål anses vara uppnådda.

Resultat
Kommunens resultat för året uppgår till 97 mnkr, vilket är 100
mnkr högre än samma period förra året. Det beror främst på högre
finansiell intäkter där orealiserade vinster på kortfristiga
placeringar ingår med 82 mnkr.
Vår bedömning är att kommunen har klarat balanskravet för
helåret.

Ljungby 2020-04-17

Emil Andersson
Auktoriserad revisor,
Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
årsredovisningen för perioden 2019-01-01-2019-12-31.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att
granska årsredovisningen för att ge revisorerna underlag för sin
bedömning.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen
om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed
i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör
underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige. Revisorernas
skriftliga bedömning ska biläggas årsredovisningen.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna
definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev
Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört
en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller
väsentliga felaktigheter.
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge
revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

> Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid räkenskapsårets slut

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

> Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter

Syfte och revisionsfråqa

> Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mäl
Kommunfullmäktige beslutat.

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande
samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om.
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
O Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med
kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner
O Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning
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Avgränsning
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte
uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella
standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss
över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
> Förvaltningsberättelse
> Resultaträkningen
> Balansräkningen
> Kassaflödesanalysen
> Noter
> Drift- och investeringsredovisning
> Sammanställd räkenskaper

Mq

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför
granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och
riskbedömning.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel
(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och vår
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen
över kommunens kostnader och intäkter.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga
handlingar, t ex förskingring.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år
2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur
och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i
årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på
motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov pä de
finansiella uppgifterna och att informationen i
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det
vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen.
Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende
pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter kommunen
har erhållit från pensionsadministratören KPA/Skandia. Vi har i vår
granskning inte gjort någon aktuariell granskning.
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Revisionskriterier och metod
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:
O Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR)
O God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR)

3 Interna regelverk och instruktioner
Kommunfullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de
av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och
verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till
årsredovisningen.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och
utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i
årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk
hushållning som fullmäktige beslutat om.
Vidare har vi också inom ramen för granskningen av
årsredovisningen bedömt att uppdragen från kommunfullmäktige
är fullgjorda.
Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.
Rapporten är faktakontrollerats av kommunens ekonomichef.

Granskningen har genomförts genom:
• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive
årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstemän

3 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den
omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt
med de av fullmäktige beslutade målen
• Stickprovsvis granskat specifikationerna till årsbokslutet med
tillhörande underlag för avstämning och verifiering av
väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som
underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål
• Översiktlig analys av resultaträkningen
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Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 §
ska årsredovisningen innehålla
> förvaltningsberättelse

> God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)
> Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

> resultaträkning

> Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt
balanskravsresultat gäller LKBR 11:11

> balansräkning

> Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

> kassaflödesanalys

> Privata utförare (LKBR 11:13)

> noter

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfattas av
sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5).

> driftredovisning
> investeringsredovisning

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det
tydligt att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i
årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare star
det att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar
anslutning till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

> Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

> översikt över verksamhetens utveckling

> Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning
(LKBR 11:2)

> Den kommunala koncernen

> sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om
sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.

> Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

> Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
> Händelser av väsentlig betydelse

> Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

> Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

> Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

> God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

> Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
(LKBR 11:7)

> Balanskravsresultat
> Väsentliga personalförhållanden
> Förväntad utveckling
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Vi har granskat att:

Kommentar

O Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi
har inte granskat nämndvis redovisning.

D Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar
anslutning till resultaträkning, balansräkningen och
kassaflödesanalys.
O Förvaltningsberättelsen följer LKBR
• Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i
huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning och RKR R15
Förvaltningsberättelse.

0 Under varje huvudrubrik lämnas upplysningar om både den
kommunala koncernen och kommunen, om inget annat angivits
i RKR R15.

å;k4
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Från den 1 januari började den nya lagen, lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar bland
annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från
rekommendationer till lagtext samt värderingsregler.
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper"
att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s
rekommendationer.

Kommentar
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i
huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. Kommunen gör
dock avsteg avseende materiella anläggningstillgångar där
komponentavskrivningar ej tillämpas fullt ut ännu.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående
stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig
avstämning av kommunens delårsrapport mot Rådet för
kommunal redovisning gällande rekommendationer.

tc3\
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Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och
delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för
god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.

Vi har granskat om:
O kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
U kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
O det vid avvikelser finns en beskrivning av åtgärdsförslag.
O målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de
kommunala koncernföretagen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska
upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband
med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.
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Mål fastställt av fullmäktige

Måltal

Utfall

Vår bedömning

6%

Målet uppnått

Ett positivt resultat om minst 2 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag

2%

Inflationsskydd av eget kapital, d v s att
resultatet ska vara minst beräknad
inflation multiplicerat med eget kapital

1,8%

6,5 %

Målet uppnått

Kommunens investeringar skall vara
självfinansierade över fyra år

100%

84 %

Målet ej uppnått

Kommunens soliditet, inklusive
pensionsåtaganden, skall överstiga
33 %

33%

39%

Målet uppnått
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Kommentar
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen har i hög grad uppnåtts.
Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultaten av det finansiella mälen är i enlighet med vad fullmäktige
fastställt och att tre av fyra mäl uppnås 2019.
Kommunen bör årligen ompröva de finansiella målen och bedöma dess lämplighet.
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Kommentar
Kommunfullmäktige har beslutat om tre strategiska områden som kommunen skall eftersträva:
- Tillväxt
- Kunskap
- Livskvalitet
Kopplat till de strategiska områdena finns totalt 27 övergripande mål. Till de övergripande målen finns 88 olika nämndsmål kopplade
som följs upp via flera nyckeltal. För att försöka nå måluppfyllelse genomförs aktiviteter inom de olika områdena. De övergripande
målen är i sig inte mätbara men uppföljningen sker baserat på ett antal mätbara indikatorer för varje delmål. En viss förutbestämd
procentuell andel godkända indikatorer krävs för att ett delmål ska godkännas. För att ett övergripande mål sedan ska få godkänt
måste en viss förutbestämd andel av delmålen vara godkända.
Av 88 nämndsmål bedöms 37 erhålla status "Värde uppnått", vilket motsvarar 42 %. Vidare har 14 nämndsmål ej kunnat mätas och 37
bedöms vara ej uppnådda. Beträffande de redovisade övergripande verksamhetsmålen kan vi konstatera att inte något av målen är
mätbara.
Vi rekommenderar att kommunen intensifierar arbetet med målstyrning och måluppföljning, samt att en sammanfattande mätbar
uppföljning för respektive övergripande målområde presenteras som inkluderar analys och slutsatser.
Vår bedömning är att av fullmäktige beslutade 88 mål har 37 uppnåtts för helåret 2019. Verksamhetsmålen får därmed betraktas som
delvis uppnådda.
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En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.
Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det
har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå
förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt
prop. 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i delårsrapporten
framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund
möjlighet att använda sig av de nya reglerna om
resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är
negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och regioner
som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras.
Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning
som fullmäktige ska besluta om.

Vi har granskat att:
Kommunen uppfyller balanskravet
Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket
sätt kommunen avser att reglera detta
Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har
reglerats
Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat
framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte
ska ske

Kommentar
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt
kommunallagen i förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen står
det att kommunens balanskravsresultat uppgår till 14 mnkr, vilket
även täcker underskottet från 2018.
I vår granskning av balanskrav har vi inte funnit några avvikelser.
Vår bedömning är att kommunen uppfyller balanskravet.
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Budget
helår

Belopp i mnkr
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga
intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
Vi har granskat att:
3 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR
CI Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets externa
intäkter och kostnader
0 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av
resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot
balanskravet
0 Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga fel i
periodisering

Prognos
helår

31-dec
2019

31-dec
2018

-1 614
1 620

-1 669
1 627

-1 642
1 628

-1 582
1 562

6
16

-42
93

-14
111

-20
18

22
0

51
0

22

51

97
0
97

-2
0
-2

Kommentar
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några
väsentliga felaktigheter.
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Belopp i mnkr
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Ansvarsförbindelser, pensioner
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital
på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda
panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.
Vi har granskat att:
CI Balansräkningen är uppställd enligt LKBR
• Noter finns i tillräcklig omfattning
3 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder i allt väsentligt
existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade
samt inte påverkas av väsentliga periodiseringsfel
O Tillgångar, avsättningar och skulder har i all väsentlighet
värderats enligt principerna i LKBR
• Föregående års utgående balanser har överförts rätt som
årets ingående balanser
O Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i
tillräcklig omfattning
O Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med
resultaträkningen

i

31-dec
2019
2 726
1 594
1 247
1 865
859
71
663
398

31-dec
2018
2 542
1 500
1 264
1 741
801
75
563
404

Kommentar
Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några
väsentliga felaktigheter.
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I kassaflödesanalysen ska kommunens in- och utbetalningar
under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 1§.
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.

Kommentar
Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några
väsentliga felaktigheter.

Enligt RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska
räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till
följande sektorer:
> löpande verksamhet
> Investeringsverksamhet
> finansieringsverksamhet, och i förekommande fall
> bidrag till infrastruktur

Vi har granskat att:
1:1 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR
CI Följer RKR R13 Kassaflödesanalys
> Noter finns i tillräcklig omfattning
• Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen
• Kassaflödesanalys har upprättats för både kommunen och
koncernen

kM4å
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Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av
hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den
löpande verksamheten.
En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från
förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs
rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska
utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget.

Kommentar
Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med
rekommendationer. Vi har granskat resultaträkningen och har inte
funnit några väsentliga felaktigheter.

Vi har granskat att:

D Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i
sammanfattning

D Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från bokföringen
D Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och
redovisning
O Jämförelse görs med tidigare år
• Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och
fastställda mål
• Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen

kkkh
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Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad
redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet.
En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har
flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen.
Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning
ska utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget
och plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga
pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas
samt ska den även omfatta kommunala koncernföretags investeringar
som fullmäktige tagit ställning till.

Kommentar
Investeringsredovisning ingår i årsredovisningen i enlighet med
LKBR och rekommendation förutom jämförelse med tidigare år
och prognos samt analyser vid avvikelser i förhållande till budget
och prognos.

Vi har granskat att:
• Investeringsredovisningen visar kommunens totala
investeringsverksamhet
• Investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed
O Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med
bokföring
O Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkning
och kassaflödesanalys
O Jämförelse med tidigare år görs
O Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats och
kommenterats
• Investeringsredovisningen redovisas som egen del i
årsredovisningen.

2449
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Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser
enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens eller
regionens och de kommunala koncernföretagens
resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt
noter.
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Kommentar
Vi har inte funnit några avvikelser i vår översiktliga granskning
avseende sammanställda räkenskaper.

Vi har granskat att:
CI Den sammanställda räkenskapen är uppställd enligt RKR R16
Sammanställda räkenskaper
• Samtliga kommunala koncernföretag i kommunkoncernen har
inkluderats
• Konsolidering har skett av de kommunala koncernföretag i vilka
kommunen har ett betydande inflytande, är av särskild
ekonomisk betydelse eller är av särskild betydelse för
kommunens verksamhet.
• Proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod har
tillämpats vid konsolideringen
• Beloppen överensstämmer med den sammanställda
räkenskaper och de ingående bolagens redovisningar
CI Eliminering av interna poster i allt väsentligt har skett
• Det finns kassaflödesanalys och noter för sammanställda
räkenskaper
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Kommunstyrelsen

KS § 72

KS2020/0099

041

Beslut om att skjuta upp budgetarbetet inför år 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Skjuta fram budgetberedningen så att budgetberedningen planeras på ett
sådant sätt att kommunens budget för år 2021 kan antas av
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera planen för budgetarbetet så
att den planeras utifrån att kommunens budget för år 2021 kan antas av
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020.
Sammanfattning av ärendet

Situationen med coronaviruset har kommit att påverka ekonomin på både
internationellt, nationellt och lokalt plan. Situationen med coronaviruset gör att
prognosen för år 2021 kan komma att avvika från hur utfallet under år 2021
faktiskt blir.
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
budgetberedningen skjuts fram så att budgetberedningen planeras på ett sådant
sätt att kommunens budget för år 2021 kan antas av kommunfullmäktige i
oktober alternativt november 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
även att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att revidera planen för budgetarbetet så att den
planeras utifrån att kommunens budget för år 2021 kan antas av
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 49
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att de gör så.
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Kommunstyrelsen

KS §73

KS2020/0123

053

Ansökan om medlemskap i den ekonomiska föreningen
S infra
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby
kommun ansöker om medlemskap i den ekonomiska föreningen Sinfra.
Medlemsavgiften finansieras genom kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet

I en tjänsteskrivelse från den 20 mars 2020 skriver
kommuniedningsförvaltningen om hur tekniska förvaltningen har uttryckt
önskemål om att kommunen söker medlemskap i den ekonomiska föreningen
Sinfra. Sinfra gör upphandlingar inom områden såsom vatten och avlopp,
fjärrvärme, el och fiber. Medlemmarna i föreningen är kommuner eller
kommunala energibolag. Ljungby Energi AB är exempel på en medlem.
Flertalet kommuner i länet är också medlemmar.
Behovet av att bli medlem i Sinfra består framförallt i att kommunen behöver
avtal för vatten- och avloppsrör. Kommunen har idag ett avtal på vatten- och
avloppsrör men avtalet löper ut den 31 mars 2020 och ny upphandling är
försenad. Ljungby kommun riskerar därmed att stå avtalslösa och detta kan
försena olika infrastrukturprojekt.
För att bli medlem i Sinfra krävs att den ansökande parten ansöker om
medlemskap och att man betalar en engångsinsats. Insatsen betalas tillbaka om
man väljer att gå ur föreningen. Insatsens storlek beror på omsättningen hos
medlemmen och ska för Ljungby kommuns del ligga under 50 000 kr.
Redovisningsmässigt bokförs insatsen som en tillgång och inte som kostnad. 1
övrigt finansieras föreningen genom att ta ut en avgift på 2 procent på
inköpsvärdet på alla inköp som görs genom Sinffas avtal. Medlemmarna
förbinder sig inte att följa alla avtal som finns hos Sinfra utan man väljer som
medlem vilka avtal man ska avropa.
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ansöker om medlemskap i
föreningen Sinfra. Medlemsavgiften föreslår finansieras genom kommunens
rörelsekapital.
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 50
Tjänsteskrivelse från kommuniedningsförvaltningen, 2020-03-20
Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ansöker om medlemskap i
den ekonomiska föreningen Sinfra, samt att medlemsavgiften finansieras genom
kommunens rörelsekapital.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Wiesels
(M) yrkande och finner att de gör så.

Justerandes sign
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LJUNGBY
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KS2020/0153.040
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Magnus Johansson

Kommunstyrelsen

0372-789153

Magn us. g.johansson@Ij ungby. se

Medlemskap i föreningen Sinfra
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ansöker om medlemskap i föreningen
Sinfra.

Medlemsavgiften tas ur kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har uttryckt önskemål om att kommunen snarast möjligt söker
medlemskap i föreningen Sinfra. Sinfra är en förkortning för Svensk Inköpscentral för
Infrastruktur Ekonomisk Förening.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Sinfra gör upphandlingar inom områden såsom vatten och avlopp, f]ärrvärme, el och fiber.
Medlemmarna i föreningen är kommuner eller kommunala energibolag. Ljungby Energi AB
är exempel på en medlem. Flertalet kommuner i länet är också medlemmar.

Det som gör att behovet finns just nu av att bli medlem i Sinfra är behov av att få ett avtal på
VA-rör. Kommunen har idag ett avtal på VA-rör genom Kommentus men detta löper ut 31
mars och ny upphandling är försenad. Ljungby kommun riskerar därmed att stå avtalslösa
och detta kan försena olika infrastrukturprojekt.
För att bli medlem i Sinfra krävs att man ansöker om medlemskap och att man betalar en
engångsinsats. Insatsen betalas tillbaka om man väljer att gå ur föreningen. Insatsens storlek
beror på omsättningen hos medlemmen och ska för Ljungby kommuns del ligga under
50 000 kr. Redovisningsmässigt bokförs insatsen som en tillgång och inte som kostnad. I
övrigt finansieras föreningen genom att ta ut en avgift på 2 procent på inköpsvärdet på alla
inköp som görs genom Sinfras avtal. Medlemmarna förbinder sig inte att följa alla avtal som
finns hos Sinfra utan man väljer som medlem vilka avtal man ska avropa.
Finansiering
Medlemsavgiften tas ur kommunens rörelsekapital.

Jonas Jönsson
Kommundirektör

Magnus Johansson
Ekonomichef
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2019-04-17
Ks2020/0163.101

Komm un 1edningsförvaltn ingen
Kans/iavdeln ingen

Kommunfullmäktige

Eva-Marie Norén Holgersson
0372-78 91 16

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

eva-marie. noren-holgersson@ljungby. se

Ank

Redovisning av obesvarade motioner

2020 -OV 1 7

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr______________
/

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning varje
år vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober redovisa de motioner
som inte har besvarats inom ett år.
Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommunledningsförvaltningen rapporterar att det inte finns några motioner som inte har
besvarats inom ett år.

Eva-Marie Norén Holgersson
Kommunsekreterare
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KS2020/0166.103

Kommunledningsförvaltn ingen

LJUNGBY K(3MM UN

Kansliavdelningen

KOMMUNSTYRELSEN

Bruce Byrskog
Ank

0372-789109

2020 “OV 1 7

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEM
/
Dnr

bnice. byrskog@ljungby. se

Redovisning av medborgarförslag oktober 2019 till april 2020
och obesvarade medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen och övriga nämnder två gånger per
år redovisa medborgarförslag som inte har beretts färdigt inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av de medborgarförslag
som har besvarats under tiden oktober 2019 till april 2020:
Ordna källsortering i Nöttja
Inkom den 7 februari 2019. Tekniska nämnden beslutade den 8 oktober 2019 att tacka
förslagsställaren för förslaget och att be förslagsställaren att ta kontakt med förpackningsoch tidningsindustrin med sitt förslag på åtgärd.
Sätt upp fler skyltar i Kronoskogen och ett cykelställ på den nya parkeringen
Inkom den 10 maj 2019. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 oktober 2019 att se
över uppdatering och utveckling av motionsspårens märkning. Förslaget om uppdatering av
informationstavlan och cykelställ lämnas till tekniska förvaltningen som ansvarar för
parkeringsytan.
Gör en isbana på torget
Inkom den 28 december 2018. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 november 2019
att avslå motionen.
Fortsätt cykelväg från Ågårdsvägen in på Fogdegatan på Karybdis-sidan
Inkom den 15 februari 2019. Tekniska nämnden beslutade de 5 november 2019 att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte äger mark utmed sträckan.
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Förnya och sätt dit mer lekplatsaktiviteter i Lagan
Inkom den 30 april 2019. Tekniska nämnden beslutade den 4 december 2019 att bifalla
medborgarförslaget.
Sätt upp fartkameror i centrum
Inkom den 28 juni 2019. Tekniska nämnden beslutade den 4 december 2019 att avslå
motionen då trafiksäkerhetskameror är polisens ansvar.
Bygg utomhuspadelbanor i Ljungby
Inkom den 2 juli 2019. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 december 2019 att ta
med utomhusbanor (padeltennisbanor) i det fortsatta arbetet med utvecklingen av kvarteret
Fritiden.
Inför ett hastighetsstyrt trafikljus vid Vittarydskolan
Inkom den 16 juli 2019. Tekniska nämnden beslutade den 4 december 2019 att avslå
medborgarförslaget.
Hastighetsbegränsa Drottninggatan
Inkom den 7 augusti 2019. Tekniska nämnden beslutade den 4 december 2019 att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till den hastighetsöversyn som ska utföras i alla
kommuner.
Utöka budgeten för Socialförvaltningen
Inkom den 15 september 2019. Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019 att tacka
för medborgarförslaget och hänvisade till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Det finns i dagsläget tre medborgarförslag som inte besvarats inom ett år:
1. Medborgarförslag om att ge halkskydd till alla som har fyllt 65 år Medborgarförslaget inkom den 24 september 2018. Den 5 november 2018 beslutade
kommunfullmäktige att överlämna motionen till socialnämnden för beslut.
2. Medborgarförslag om Sveriges mest avmålade stad och konsten att synliggöra den Medborgarförslaget inkom den 2 februari 2019. Den 25 februari 2019 beslutade
kommunfullmäktige att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för
beslut.
3. Medborgarförslag om att anordna en Ställplats för husbilar i centrala Ljungby, på
ytan som finns sydost om Granngården - Medborgarförslaget inkom den 25 mars
2019. Den 29 april beslutade kommunfullmäktige att överlämna motionen till
tekniska nämnden för beslut.

Bruce Byrskog Rambelo
Kommunsekreterare

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Kamberi Baskim
den 20 mars 2020 13:11
Norén Holgersson Eva-Marie
Avsägning

Hej Eva!
Jag säger av mitt uppdrag som förtroendevald ersättare i miljö bygg nämnd, anledning till detta är familj och
hälsoproblem.
Mvh Baskim

Hämta Outlook för iOS
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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

Kommuni edningsförvaltningen
Länsstyrelsen
Ledamoten
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Kommunfullmäktige

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 bam- och
utbildningsnämnden samt ersättare i miljö- och byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Tommy Andersen (SD) avsade sig den 14 februari uppdragen som ersättare i
Bam- 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

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-04-27
1. Länsstyrelsen har 2020-04-14 utsett Vinko Stifanic (V) till ny
ersättare i kommunfullmäktige, efter Per Åberg (V).
2. Länsstyrelsen har 2020-04-14 utsett Margareta Andersson (S) till
ny ledamot i kommunfullmäktige, efter Mal ekera Vital (S) och
Ann-Charlotte Henrysson (S) till ny ersättare.
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