
ffl LJUNGBY@KOMMUN Kallelse 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid 

Inledning 

Ärenden 

Ledamöter deltar digitalt enligt information bifogad kallelsen, 
presidiet tjänstgör i Märtasalen, Storgatan, Ljungby 
måndagen den 1 mars 2021, Id 16.JO- Netera den ändrade tiden! 

Vid förhinder kontakta Eva-Marie Noren Holgersson som kallar 
ersättare, senast den 26 februari. Därefter kontaktar du din 
gruppledare. Telefon 03 72-78 91 16, eva-marie.noren
holgersson@l jungby. se 

Ordföranden hälsar välkommen. 

Förslag till justerare: Pär Augustsson och Stefan Bramstedt, ersättare: 
Doris Nickel 
Justeringen hålls måndagen den 8 mars kl 16.00. 

1. Information om aktuella frågor inom barn- och utbildningsnämnden
och tekniska nämnden.

2. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

3. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4. Enkla frågor.

5. Inlärnnande av motioner och interpellationer.

6. Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om palliativ vård.

7. Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om stöd till
personer som utsätts för våld i nära relationer.

8. Svar på interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om
fritidsgården i Lagan.

9. Svar på motion om mammografi, PSA- och cellprovstest på betalt
arbetstid.

10. Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret.

11. Svar på motion om revidering av policy för offentlig konst.

12. Svar på motion om friluftsplan för Ljungby kommun.

13. Tilläggsanslag för investeringar från 2020 till 2021.

14. Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor för att tillåta digitala sammanträden.

mailto:eva-marie.noren-holgersson@liungbv.se
mailto:eva-marie.noren-holgersson@liungbv.se


15. Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges sammanträden.

16. Valärende - ersättare i barn- och utbildningsnämnden (V).

17. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

18. Meddelanden.

Ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)



�:.a �I Socialdemokraterna 
� LJUNGBY KOMMUN 

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion angående turistekonomiska effekter av kommunens föreningsliv 

När föreningar anordnar tävlingar i kommunen medför det ofta att tävlande och besökare 

bidrar till att öka omsättningen för det lokala näringslivet. De turistekonomiska effekterna vid 

tävlingar är en viktig del för kommunen vilket många gånger innebär bland annat fler 

hotellnätter, restaurangbesök och allmänt ökad handel i butikerna. 

Det är viktigt att vi som politiker får kunskap och förstår sambandet mellan tävlingar som 

arrangeras av föreningslivet i kommunen och de effekterna som det ger näringslivet och att 

sponsring och satsningar, från kommunens sida, till olika föreningar bidrar till att olika företag 

inom näringslivet får en bättre grund att stå på med ökad omsättning så de kan utveckla sina 

verksamheter. 

Därför yrkar vi socialdemokrater: 

att man utreder de turistekonomisk effekterna som föreningslivet bidrar till näringslivet i 

Ljungby kommun. 

att man i utredning plockar ut några föreningar för att undersöka vilka effekter de har på 

näringslivet. 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

20210215 

Matija Rafaj Margareta Andersson 



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

En extra väg för företagare in på Bredemads återvinningsanläggning

Många företagare använder Bredemads återvinningsstation för att 
sortera det material som tagits bort ifrån bl.a husrenoveringar, 
kemiska preparat och annat material som skall sorteras. Kommunens 
bostadsbolag kör avfall som hyresgästerna inte själva kör iväg till 
Bredemad och som skall sorteras. Dessa företag får använda en del 
av sin arbetstid till att köa på Bredemads avfallsstation. Det är en 
kostnad som privatpersoner som anlitar byggföretagen men också 
hyresgäster får betala för. Kanske skall företagare erbjudas en annan 
tid? Eller en utbyggnad av denna föredömliga återvinningsstation?

Med tanke på det nya fokusområdet, näringsliv, som fullmäktige 
antagit så yrkar vi:

Att en utredning görs om lämpligheten och möjligheten att erbjuda 
en alternativ väg in på Bredemad för företagare, samt för att gynna 
återbruk av begagnat byggmaterial.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 2021-02-16

Anne Karlsson Håkan Bengtsson Tomas Nielsen --------LJUNGBY KOMMUN 
kom munstyr e ls e N M
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Interpellation till socialnämndens 
ordförande

Alina Sandgren, vetenskaplig ledare för Palliativs Centrum i länet anser att vi i 
länet kommit långt med den specialiserade palliativa vården i Kronoberg.

Men det är i den allmänna palliativa vården, t.ex. vid särskilda boenden eller i 
hemmen, som kompetensen behöver höjas. Bristande kunskaper kan t.ex. innebära 
att personalen har svårt för att tolka signaler och att agera rätt. Det förekommer 
också att det saknas resurser.

Anna Sandgren anger att det i vissa verksamheter är det ekonomiska läget så 
ansträngt så att personalen inte har någon möjlighet att ta del av 
utbildningsinsatserna inom Palliativt centrum.

Fler personer har dött i ensamhet under pandemin och det anser vi vara otroligt 
sorgligt. I länet avled var ijärde person ensam i sviterna av covid 19, och på 
infektionskliniken har angetts att det varit brist på personal som velat sitta vak. Det 
har också funnits tillfällen då anhöriga inte känt sej tillfälligt trygga för att vara 
med.

Våra frågor är därmed:

Har berörd personal i Ljungby kommun möjlighet att delta i utbildningarna 
genom Palliativ centrum?

Har personal deltagit?

Har det funnits och finns det personal och resurser till vak så att ingen behöver 
dö ensam?

Har anhöriga haft möjlighet att vaka även för covidsjuka?

Ank 2021 "01“ 2 h
Kerstin Wiréhn 
Vänsterpartiet
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KOMMUN

Kommunfullmäktige

KF§5

inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Interpellationema besvaras under nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Följande interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde:

1. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till socialnämndens 
ordförande med fyra frågor om socialnämndens stöd till personer som 
utsätts för våld i nära relationer.

2. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande med fyra frågor om fritidsgården i Lagan.

3. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till socialnämndens 
ordförande om palliativ vård.

Beslutsunderlag
Interpellation om stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer, 2020- 
12-14
Interpellation om fritidsgården i Lagan, 2021-01-20 
Interpellation om palliativ vård, 2021-01-24

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta att interpellationema får ställas 
och finner att fullmäktige beslutar att de far ställas.



LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -12- ] It

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Bo Ederström (m) socialnämndens 
ordförande angående socialnämndens stöd till personer 
som utsätts för våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som finns i alla samhällsklasser. I offentliga 
debatter i Sverige är uppmärksamheten riktad till olika utsatta grupper som lever i våld i 
nära relationer. Det kan bl.a vara äldre, personer med beroendeproblematik eller personer 
med funktionsnedsättning. I debatten fokuserar man även på barn som lever i familjer där 
våld i nära relationer förekommer. Vilket ansvar har samhället? Vilket ansvar tar 
socialnämnden i Ljungby?

Dessa ovanstående frågor föranleder mig att ställa följande frågor:

1. Har socialnämnden någon kunskap och uppfattning av omfattningen av våld i nära 
relationer problematik i Ljungby kommun?

2. Vilket ansvar anser du Socialtjänsten har för särskilt sårbara grupper?
3. Finns det någon handlingsplan och rutin för arbetet mot våld i nära relationer?
4. Vad erbjuder socialnämnden de personer/ barn/ familjer som lever i våld i nära 

relationer problematik?

Ljungby 2020-12-13

Anne Karlsson
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Kommunfullmäktige

KF§5

Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Interpellationema besvaras under nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Följande interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde:

1. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till socialnämndens 
ordförande med fyra frågor om socialnämndens stöd till personer som 
utsätts för våld i nära relationer.

2. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande med fyra frågor om fritidsgården i Lagan.

3. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till socialnämndens 
ordförande om palliativ vård.

Beslutsunderlag
Interpellation om stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer, 2020-
12-14
Interpellation om fritidsgården i Lagan, 2021-01-20 
Interpellation om palliativ vård, 2021-01-24

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta att interpellationema får ställas 
och finner att fullmäktige beslutar att de får ställas.

Justerandes sign



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Ulla Hansson (m) Ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden angående fritidsgård i Lagan

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2020 att fritidsgården i Lagan skulle stängas.

Nu har ett år passerat. Aktiviteter för barn och unga är viktigt utifrån flera aspekter. Ofta diskuterar vi 
vikten av tillhörighet, ett socialt hållbart samhälle som stärker gemenskapen i samhället.

Vi socialdemokrater undrar om några tankar för framtiden finns för Lagans ungdomar.

Med anledning av stängningen av fritidsgården undrar jag:

1. Har stängningen av fritidsgården analyserats av nämnden?
2. Vad kom man i så fall fram till?
3. Hur tänker du som moderat ordförande på framtiden för Lagans ungdomar?
4. Behövs fritidsgården i Lagan?

Lagan 2021-01-19

Anne Karlsson
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XII LJUNGBY 

KOMMUN

Kommunfullmäktige

KF § 5

inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Interpellationema besvaras under nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Följande interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde:

1. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till socialnämndens 
ordförande med fyra frågor om socialnämndens stöd till personer som 
utsätts för våld i nära relationer.

2. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande med fyra frågor om fritidsgården i Lagan.

3. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till socialnämndens 
ordförande om palliativ vård.

Beslutsunderlag
Interpellation om stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer, 2020-
12-14
Interpellation om fritidsgården i Lagan, 2021-01-20 
Interpellation om palliativ vård, 2021-01-24

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta att interpellationema får ställas 
och finner att fullmäktige beslutar att de får ställas.

Justerandes sign r-
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Kommunstyrelsen 

J usterandes sign 

KS § 14 KS2020/0108 020

Svar på motion om mammografi, PSA- och cellprovstest 
på betalt arbetstid 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer 

Anne Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet 

Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen ska
erbjuda all personal möjligheten att genomgåmammografiundersökning, 
cellprovning och PSA-prov på betald arbetstid. 
I en tjänsteskrivelse från den 23 september 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Vanligtvis genomförs PSA-prover
på män i åldern 50 till 75 år. Cellprover genomförs vanligtvis på kvinnor från 23
till 64 år. Mammografi genomförs vanligtvis på kvinnor från 40 till 74 år. 
Undersökningarna tar från 30 till 60 minuter att genomföra. Om samtliga
berörda skulle genomföra undersökningarna på arbetstid skulle kommunen få en
utökad kostnad omkring 500 000 kronor. 

I kollektivavtalet Allmänna bestämmelser framgår att: "Om det är nödvändigt
att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen
lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller 
olycksfall. I kollektivavtalet anges att arbetsgivaren även i övrigt kan bevilja
ledighet med lön för besök inom hälso-och sjukvården. Kommunen har tidigare
beslutat att ta bort förmånen att besöka läkare under arbetstid med bibehållen 
lön med hänsyn till att detta redan är reglerat i kollektivavtalet. 

Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet den 3 november 2020
och föreslår att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-23
Motion om mammografi, PSA- och cellprovstest, 2020-03-27 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-11-03 § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 10 
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Kommunstyrelsen

Yrkanden

Anne Karlsson (S), Krister Salomonsson (SD) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att 
kommunstyrelse föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Magnus Gunnarsson (M), Lars-Ove Johansson (C) och Matilda Petersson (C) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen.

Beslutsordning

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons med fleras yrkande.

O m rös tn i n gs res u Itat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Magnus Gunnarssons och Lars-Ove Johanssons yrkande och om att rösta 
NEJ för beslut i enlighet med Arme Karlssons med fleras yrkande.
I LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S X

Kowalski Paul, Ledamot S X

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V X

Lorentzson Jan, Ledamot SD X

Salomonsson Krister, Ledamot SD X

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Omröstningen har utfallit med sju JA-röster, sju NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Ordföranden har röstat JA och har utslagsröst i 
omröstningen. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med 
Magnus Gunnarssons med fleras yrkande.

'/
Justerandes sign



Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Infor möjlighet att göra mammografiundersökning, cellprovtagning och PSA 
prov på betald arbetstid

Cancersjukdomar blir allt vanligare i Sverige. Vi har kommit långt med forskning och har idag 
undersökningar som kvinnor kallas till kontinuerligt vad gäller cellprov och mammografi. 
Männen har inte samma möjlighet till att kallas kontinuerligt till PSA undersökningar, men kan 
få möjlighet att ta prov vid misstanke om sjukdom.

Att göra dessa undersökningar är ett förebyggande hälsoarbete, tidig upptäckt av 
cancersjukdomar kan vara avgörande för överlevnad.

Att vara sjukskriven kortare eller längre tid för cancerbehandling är ett stort tapp för personens 
egna ekonomi, men också för arbetsgivaren som tappar sin kompetens kortare eller längre tid. 
Dessutom tillkommer kostnad för sjukskrivning samt vikariekostnad.

Vi vet att många kvinnor avstår ifrån att göra dessa rutinmässiga undersökningar och vi vill 
därför erbjuda all anställd personal att utföra undersökningarna på betald arbetstid. Möjlighet för 
män som har behov av PSA kontroll bör omfattas av samma möjlighet att utan löneavdrag 
genomföra undersökningen.

Detta i ett led i en god folkhälsa. Det betyder också mycket för anställd personal i kommunen att 
ha en arbetsgivare som vämar om personalens hälsa. Det blir ytterligare ett led i att Ljungby 
kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare.

Erbjud anställd personal att göra mammografiundersökning, cellprovtagning och 
PSA prov på betald arbetstid

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 2020-03-04

Anne Karlsson

(s)



LJUNGBY
KOMMUN

TJANSTESKRIVELSE
2020-09-23

Kommunledningsförvaltning
Ks2020/0108.020

Kommunstyrelsen

Yttrande - Motion om möjlighet att göra 

mammografiundersökning, cellprovning och PSA prov på 
betald arbetstid.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har som ett led i att Ljungby kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare lämnat motion om:

Att erbjuda all anställd personal att göra mammografiundersökning, cellprovning och 
PSA prov på betald arbetstid.

Förvaltningens beredning
PSA prov berör vanligen män i åldern 50 - 75 år och undersökningen görs vartannat till 
vart sjätte år. Cellprov berör vanligtvis kvinnor i åldern 23 - 49 år och då görs 
undersökningen vart tredje år, samt 50 - 64 år och då görs undersökningen vart sjunde 
år. Mammografi berör oftast kvinnor i åldern 40 - 74 år och görs med 18-24 månaders 
intervall. Samtliga undersökningar tar ca 30 - 60 minuter. Lönekostnaden för all 
månadsavlönad personal inom givna ålderskategorier ovan för en timmars besök 
beräknas - förutsatt att alla skulle använda sig av möjligheten under samma år - 
hypotetiskt till cirka 500 tkr. I realiteten skulle kostnaden dock fördela sig på flera år 
och möjligheten sannolikt inte utnyttjas av all personal.
Av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB framgår av § 28 mom 10:

”Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet 
med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom 
eller olycksfall”.

I avtalstexten anges att arbetsgivaren även i övrigt kan bevilja ledighet med lön för 
besök inom hälso- och sjukvården.
Noteras tidigare möjlighet vid arbetsplatsen Ljungby kommun att besöka läkare under 
arbetstid med bibehållen lön. Personalutskottet har dock beslutat i november 2011 att
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341 83 Ljungby Olofsgatan 9 0372-78 90 00 vx 212000-0670
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denna förmån upphör med hänvisning till kollektivavtalets reglering enligt § 28 d v s 
enligt ovan. Den reviderade tillämpningen hade dessförinnan diskuterats med fackliga 
organisationer som inte hade någon invändning.

Samtliga kommunala förvaltningar och anställda i Ljungby kommun berörs av 
motionärens förslag vid aktualitet.

Med hänvisning till frågan är reglerad sedan lång tid i kollektivavtalet Allmänna 
Bestämmelser AB för kommunala arbetsområdet föreslås att motionen avslås.

Kommunledningsförvaltningen genom HR-avdelningen e u

Lise-Lotte Bergström 
HR-chef Karl-Gustav Karlsson 

HR-strateg
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 15 KS2019/0259 023

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår- att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer 

Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT)
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Krister Salomonsson (SD) lämnade den 13 juni 2019 in en motion om 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, dragrattfylleri 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
satserna ovan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2020 att återremittera ärendet för att
få svar på fyra frågor innan beslut fattas i ärendet. Fullmäktige vill ha svar på 
vilka administrativa resurser som behövs för att genomföra åtgärder i motionens
riktning, vilka för- och nackdelar som finns för kommunen som arbetsgivare, 
vad kommunen ska göra om en anställd förekommer i belastningsregistret och
svar på vilka arbetsrättsliga konsekvenser som uppstår om motionen bifalls.

I tjänsteskrivelsen från den 23 september 2020 svarar
kommunledningsförvaltningen på de frågor som kommunfullmäktige begärt
svar på. Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 3 november 2020 att
bifoga svaren på återremissen till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2020 att motionen ska
avslås.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 11 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut, 2020-11-03 § 54 
Tjänsteskrivelse från kommuniedningsförvaltningen, 2020-09-23 
Motion om utdrag ur belastningsregistret, 2019-06-13

Yrkanden

Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (SD) och Jan Lorentzson (SD) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen i sin helhet.

Emma Johansson Gauffin (SD) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsordning

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Emma 
Johansson Gauffins och Magnus Gunnarssons yrkande.

Omröstningsresultat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Emma Johansson Gauffins och Magnus Gunnarssons yrkande och om att 
rösta NEJ för beslut i enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.

LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x

Sahlin Jan, Ledamot M x

Walldén Marcus, Ledamot M x

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x

Petersson Matilda, Ledamot C x

Björkström Rut, Ledamot KD x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Kowalski Paul, Ledamot S x

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x

Bengtsson Håkan, Ledamot S x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD x

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Justerandes sign
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Omröstningen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Emma Johansson 
Gauffms och Magnus Gunnarssons yrkande.

Justerandes sign
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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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Kommunstyrelsen

Åte rre mitte ring - yttrande, motion om utdrag ur belastnings-register.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i sitt beslut enligt § 65 2020 återremitterat yttrande avseende 
rubricerad motion om utdrag ur belastningsregister från Sverigedemokraterna.
Fullmäktige önskar att följande utreds:

1. Vilka administrativa resurser behövs för att inhämta underlagen vartannat år?
2. Vad innebär det för fördelar och nackdelar för kommunen som arbetsgivare om vi tillämpar 

innehållet i motionen?
3. Vad ska arbetsgivaren göra om en anställd efter tre års anställning uppvisar ett utdrag där det visas 

att vederbörande är dömd för brott?
4. Vad blir konsekvenserna arbetsrättsligt om motionen genomförs? Harmoniserar dessa att- 

satser med gällande lagstiftning?

Förvaltningens beredning

Vilka administrativa resurser behövs för att inhämta underlagen vartannat år?
En grov uppskattning är cirka 2-3 årsarbetare - ca 2,5 mkr inkl personalomkostnader - för att 
administrativt hantera:

- Årlig registerkontroll vid anställning: 550 personer.
- Registerkontroll vartannat år BU-f/Soc: 3500 personer.
- Konsekvensbedömning, arbetsrättslig handläggning, allmän administration.

I övrigt tillkommer kostnader för lokal och kontorsutrustning, upphandling digitalt system med 
sekretesskydd och kompetensutvecklingsinsatser.

Vad innebär det för fördelar och nackdelar för kommunen som arbetsgivare om vi tillämpar 
innehållet i motionen?
Idag sker en lämplighetskontroll under rekryteringsprocessen där bl a underlag inhämtas från 
belastningsregistret under förutsättning av att det finns lagstöd. Detta tillsammans med övriga 
åtgärder i processen - referenstagning, intervjuer mm- motverkar att olämplig personal anställs. 
Motionens förslag innebär en utökad återkommande strukturerad kontroll av medarbetarna vilket kan 
vara till men för arbetsplatsens rykte och indirekt påverka organisationens förmåga till 
kompetensförsörjning och attraktivitet. Tilliten och förtroendet för medarbetarna ifrågasätts oavsett 
om det finns saklig grund eller inte. Motionens intentioner står i motsattsförhållande till kommunens 
inriktningsbeslut om att införa en tillitsbaserad organisation samt de nationella rekommendationerna
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att endast inhämta utdrag från belastningsregister när det finns lagstöd. Sammantaget medför 
motionen ett utökat resursbehov.
Om det skulle vara så, att det trots den utredande handläggning och kontroll som sker idag i samband 
med anställning, att nya ärenden upptäcks där det efter arbetsrättslig utredning kan konstateras att 
saklig grund föreligger för att anställningen ska upphöra eller inte komma till stånd, så skulle det tala 
till motionens fördel. Bedömningen är dock sammantaget att fördelarna inte överväger nackdelarna.

Vad ska arbetsgivaren göra om en anställd efter tre års anställning uppvisar ett utdrag där det 
visas att vederbörande är dömd för brott?
Arbetsgivaren har att utreda behov åtgärder inom arbetsgivarens rätt ”att leda och fördela arbetet” 
samt ta arbetsrättslig ställning i sak utifrån vad som framkommit. Sammanfattningsvis innebär det att 
det krävs saklig grund för uppsägning/avsked och - vid personliga skäl som grund - att den inte får 
grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan 
underrättelse lämnats.

Vad blir konsekvenserna arbetsrättsligt om motionen genomförs? Harmoniserar dessa 
att-satser med gällande lagstiftning ?
Den innebär en kontroll som är mer omfattande och är utöver nationella rekommendationer 
(SKR) samt som kan vara principiellt känslig. Motionens intentioner är inte alltid förenligt med 
arbetsrättslig praxis och tillämpning.
Registerhantering med personuppgifter som rör lagöverträdelser får formellt enbart behandlas i 
enlighet med Datainspektionens föreskrifter om undantag, eller efter ett enskilt beslut om 
undantag från Datainspektionen dvs tillkommer brottsbekämpande myndigheter 
(brottsdatalagen etc).

Kommunledningsförvaltningen genom HR-avdelningen e u

Lise-Lotte Bergström 
HR-chef

Karl-Gustav Karlsson 
HR-strateg/stf HR-chef
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KS § 16 KS2020/0320 866

Svar på motion om revidering av policy för offentlig konst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer

Roland Johansson (ALT) och Krister Salomonsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I en motion från den 11 september 2020 föreslår Krister Salomonsson (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar att revidera Policy för offentlig konst. Genom 
revideringen ska budgeten för konstnärlig utsmyckning sänkas från en procent 
till en halv procent av byggprojektens totalbudget. Salomonsson (SD) föreslår 
även att ett maxbelopp om två miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning 
införs.

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
4 februari 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en procent av 
byggprojektens budget är en liten insats med tanke på de stora samhälleliga 
värden konsten genererar för kommunen under årtionden framöver.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 27 januari 2021. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att revidera 
Ljungby kommuns policy för offentlig konst samt att avslå motionen om att 
införa ett maxbelopp.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-01-27 § 6 
Tjänsteskri velse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-04 
Motion om revidering av policy för offentlig konst, 2020-09-11

Yrkanden

Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen i sin helhet.

Justerandes sign
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Emma Johansson Gauffin (S), Ann-Charlotte Wiesel (M), Rut Björkström (KD), 
Kerstin Wiréhn (V), Lars-Ove Johansson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsordning

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Emma 
Johansson Gauffins med fleras yrkande.

Omröstningsresultat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Emma Johansson Gauffins med fleras yrkande och om att rösta NEJ för 
beslut i enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.
FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI JA NEJ AVSTÅR
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x

Sahlin Jan, Ledamot M x

Walldén Marcus, Ledamot M x

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x

Petersson Matilda, Ledamot C x

Björkström Rut, Ledamot KD x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Kowalski Paul, Ledamot S x

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x

Bengtsson Håkan, Ledamot S x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD x

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Emma Johansson 
Gauffins med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Motion om revidering av policy för offentlig konst.

Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade 18 juni 2018 att införa en policy för offentlig konst 

där 1 % av totalbudget ska gå till konstnärlig utsmyckning, vi i Sverigedemokraterna 

reserverade oss mot detta beslut på mötet.

Vi ser att Ljungby kommun med sina många och stora investeringar framöver kommer att 

behöva lägga stora summor på konstnärlig utsmyckning vilket vi anser vara fel i det 

ekonomiska läge som Ljungby kommun och hela Sverige befinner sig i.

Ett exempel är det stora bygget vid Haraberget vilket är budgeterat till ca 580 miljoner vilket 

innebär att 5,8 miljoner i enbart detta projekt ska gå till konst.

Vi anser att våra skattepengar gör bättre nytta ute i kärnverksamheten och vill minska den 

konstnärliga utsmyckningen till 0,5 % av totalbudget och införa ett maxbelopp på 2 miljoner 

om projektet budgeteras till över 400 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna Ljungby yrkar därför:

Att kommunfullmäktige beslutar revidera policy för offentlig konst till 0,5 % av totalbudget.

Att kommunfullmäktige beslutar att införa ett maxbelopp på 2 miljoner kronor för 

konstnärlig utsmyckning i varje projekt där budget överstiger 400 miljoner kronor.

För sverigedemokraterna Ljungby Krister Salomonsson 2020-09-08
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Motion - Revidering av policy för offentlig konst

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 
att revidera Ljungby kommuns policy för offentlig konst samt att avslå motionen 
om att införa ett maxbelopp.

Reservationer
Dick Andersson (SD) och Christer Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att inför en policy för offentlig 
konst i Ljungby kommun och där en procent av anbudssumman för projektet ska 
gå till konstnärlig utsmyckning (s.k. 1%-regein). Innan beslutet togs hade 
Ljungby kommun, sedan flera år bakåt, tillämpat arbetssättet med att avsätta en 
procent av budgeten vid nybyggnation till konstnärlig utsmyckning, dock utan 
ett formellt beslut.

Krister Salomonsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat om att 
kommunfullmäktige ska besluta att revidera Ljungby kommuns policy för 
offentlig konst till 0,5% av budgeten istället för 1%, som tillämpas idag. 
Sverigedemokraterna yrkar även att kommunfullmäktige beslutar att införa ett 
maxbelopp på 2 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning i varje projekt där 
budgeten överstiger 400 miljoner kronor. Sverigedemokraterna anser att det är 
fel att lägga stora summor på konstnärlig utsmyckning med tanke på det 
ekonomiska läge som Ljungby kommun och hela Sverige befinner sig i.

Förvaltningens bedömning och övervägande

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att en procent av byggprojekten är en liten 
insats med tanke på de stora samhälleliga värden det genererar för kommunen 
under årtionden framöver.

Enprocentregeln är ett demokratiskt sätt att se till att så många som möjligt får ta 
del av konst. Regeln är ingen lag utan tillämpas på olika sätt i Sveriges 
kommuner och innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och 
tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras 
i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Vanligast är att enprocentregeln 
tillämpas inom ramen för enskilda byggprojekt.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

Ljungby kommun har en god tradition och en bra rutin för att tillämpa 
enprocentregeln med lyckade exempel av projekt som exempelvis Åsikten, 
Lagavallen och Bergalyckans förskola. Förvaltningen ser ingen vinst i att frångå 
enprocentregeln som länge varit ett bra och fungerande sätt för Ljungby 
kommun att inkludera konstnärlig utsmyckning av god kvalité i våra 
gemensamma miljöer.

Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritid snämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen om att revidera Ljungby kommuns 
policy för offentlig konst samt att avslå motionen om att införa ett maxbelopp

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 § 6.

Yrkanden
Dick Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Matija Rafaj (S), Pia Johansson (S), Saga Sunni va Bergh (V), Ulla Hansson (M) 
och Johan Ederström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Skickas till
Ko mmunfiil lmäktige.
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Svar på motion om revidering av Ljungby kommuns policy 
för offentlig konst 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen om att 
revidera Ljungby kommuns policy för offentlig konst samt att avslå motionen om att 
införa ett maxbelopp. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att inför en policy för offentlig konst i 
Ljungby kommun och där en procent av anbudssumman för projektet ska gå till konstnärlig 
utsmyckning ( s.k. 1 %-regeln). Innan beslutet togs hade Ljungby kommun, sedan flera år 
bakåt, tillämpat arbetssättet med att avsätta en procent av budgeten vid nybyggnation till 
konstnärlig utsmyckning, dock utan ett formellt beslut. 

Krister Salomonsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat om att 
kommunfullmäktige ska besluta att revidera Ljungby kommuns policy för offentlig konst till 
0,5% av budgeten istället för 1 %, som tillämpas idag. Sverigedemokraterna yrkar även att 
kommunfullmäktige beslutar att införa ett maxbelopp på 2 miljoner kronor för konstnärlig 
utsmyckning i varje projekt där budgeten överstiger 400 miljoner kronor. 
Sverigedemokraterna anser att det är fel att lägga stora summor på konstnärlig utsmyckning 
med tanke på det ekonomiska läge som Ljungby kommun och hela Sverige befinner sig i. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Kultur- och fri tidsförvaltningen anser att en procent av byggprojekten är en liten insats med 
tanke på de stora samhälleliga värden det genererar för kommunen under å1tionden 
framöver. 
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Enprocentregeln är ett demokratiskt sätt att se till att så många som möjligt får ta del av 
konst. Regeln är ingen lag utan tillämpas på olika sätt i Sveriges kommuner och innebär 
att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, 
infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig 
gestaltning. Vanligast är att enprocentregeln tillämpas inom ramen för enskilda byggprojekt.

Ljungby kommun har en god tradition och en bra rutin för att tillämpa enprocentregeln med 
lyckade exempel av projekt som exempelvis Åsikten, Lagavallen och Bergalyckans förskola. 
Förvaltningen ser ingen vinst i att frångå enprocentregeln som länge varit ett bra och 
fungerande sätt för Ljungby kommun att inkludera konstnärlig utsmyckning av god kvalité i 
våra gemensamma miljöer.

Ing-Marie Byström 
Kultur- och fritidschef

Emelie Olsson 
Kulturstrateg

Beslutsunderlag
Motion från Krister Salomonsson (SD)
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KS § 17 KS2020/0269 814

Svar på motion om friluftsplan för Ljungby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger miljö- och 
byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
inleda ett samarbete för framtagandet av en friluftsplan. Ett inledande arbete 
med friluftsplanen bör starta under tredje kvartalet 2021.

Sammanfattning av ärendet

I en motion från den 10 augusti 2020 föreslår Anne Karlsson (S) och Matija 
Rafaj (S) att kommunen tar fram en friluftsplan för Ljungby kommun. I 
motionen skriver Karlsson (S) och Rafaj (S) att en friluftsplan kan bidra till 
bättre folkhälsa och ge kommunen bättre förutsättningar för att bevara och 
utveckla naturvärden.

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
4 februari 2021. Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser att en friluftsplan kan tas fram och utgöra ett 
viktigt komplement till översiktsplanen.

Den 27 januari 2021 föreslår kultur- och fritidsnämnden att motionen bifalls. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även att miljö- och byggnämnden, tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden far i uppdrag att samarbeta för 
framtagandet av en friluftsplan. Ett inledande samarbete med friluftsplanen bör 
starta under tredje kvartalet 2021.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-01-27 § 2 
Tjänsteskri velse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-04 
Motion om en friluftsplan för Ljungby kommun, 2020-08-10

Yrkanden

Anne Karlsson (S) och Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 
Karlssons och Matilda Peterssons yrkande och om någon är emot.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne Karlssons 
och Matilda Peterssons yrkande.

Justerandes sign
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om en friluftsplan för Ljungby kommun
Ljungby kommun har en vacker natur. Vår natur bjuder på fantastiska upplevelser, alltifrån 
badplatser, Hunsberget och de redan idag befintliga områden för friluftsliv. Friluftslivet är en viktig 
del inte bara för kommunens invånare utan även för besökande och turister. Genom en friluftsplan 
kan medborgare och besökare se vilka områden som finns och tillgängligheten till dessa. Planen blir 
ett viktigt komplement till översiktsplanen och ger en strategi för vad kommunen satsar på. Ett 
framtagande av planen bör vara nämndsövergripande med tydligt definierade mål i planen.
Turismen är en viktig näring för framtiden.

Genom en friluftsplan höjer kommunen ambitionsnivån förvissa områden som man vill lyfta fram.
Det ger en strategi att arbeta efter och genom en friluftsplan kan kommunen få en plan för de 
områden vi vill satsa mer på och framförallt se till att områdena underhålls och inte glöms bort. Det 
kommer att ge en positivare bild av Ljungby kommun, med särskilt väl skötta platser kan det 
dessutom bli en del av marknadsföringen av vår kommun. Med en plan finns det också möjlighet för 
olika företag och verksamheter att etablera sig och på så sätt har kommunen möjlighet att växa så att 
hela kommunen blir levande.

En strategi med en friluftsplan ger bättre folkhälsa, kommunen kan bevara och utveckla de 
naturvärden som finns idag och inte minst öka kunskapen om natur och naturvård för alla 
intresserade.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Lagan 2020-09-15

Anne Karlsson Matija Rafaj

(s)(s)
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 2 2020/KOF0091 810

Motion - Friluftsplan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
Socialdemokraternas motion om en friluftsplan för Ljungby kommun.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 
miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att 
inleda ett samarbete för framtagandet av en friluftsplan. Ett inledande arbete 
med friluftsplanen bör starta under kvartal 3 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion att en friluftsplan för Ljungby kommun 
ska upprättas. 1 motionen skriver de bland annat att Ljungby kommun har en 
vacker natur. Kommunens natur bjuder på fantastiska upplevelser, alltifrån 
badplatser, Hunsberget och de redan idag befintliga områdena för friluftsliv. 
Genom en friluftsplan kan medborgare och besökare se vilka områden som finns 
och tillgängligheten till dessa. Planen blir ett viktigt komplement till 
översiktsplanen och ger en strategi för vad kommunen satsar på. Ett 
framtagande av planen bör vara nämndsövergripande med tydligt definierade 
mål i planen. Turismen är en viktig näring för framtiden.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och fritidsförvaltningen har under arbetet med översiktsplanen påtalat 
behovet av en friluftsplan. En friluftsplan är ett viktigt dokument som kopplas 
till den kommande översiktsplanen för kommunen. Under 2019 har 
Naturvårdsverket tagit fram mycket bra vägledning hur ett arbete med 
friluftsplaner i kommunerna ska ske. De fastslår även att kommunen är en 
nyckelaktör för friluftsliv.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-05.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 § 2.

Justerandes sign

Yrkanden
Matija Rafaj (S) och Pia Johansson (S) yrkar bifall till motionen.
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Kultur- och fritidsnämnden

Dick Andersson (SD) yrkar att det är en skrivelse och inte en motion och anser 
därmed att den ska behandlas därefter.

Matija Rafaj (S) yrkar tor att ärendet ska behandlas som en motion eftersom 
kommunfullmäktige har gjort detta.

Beslutsordning

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska behandlas som en motion eller en 
skrivelse och finner att ärendet ska behandlas som en motion.

Skickas till
Kommunfullmäktige.

Justcrandcs sign
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Kaltur- och fritidsförvaltningen
Christer Karlsson Kultur-
Fritidsstrateg
03 72-78 92 33
christer. h. karls son@lj ungby. se

Motion - Friluftsplan för Ljungby kommun

LJUNGBY KOMMUN 
cch ft^«flW#srrYREL3EN

Ank 2021 -02- 0 4

KOMMUNLEDNIMSGFÖRVALTNINGEN
onrÖ-cF-foföd irfj

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas 
motion om en friluftsplan för Ljungby kommun.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till miljö- och 
byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att inleda ett samarbete för 
framtagandet av en friluftsplan. Ett inledande arbete med friluftsplanen bör starta under Q3 
2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion, inkommen 2020-10-13, att en friluftsplan för Ljungby 
kommun upprättas. I motionen skriver de bland annat att Ljungby kommun har en vacker 
natur. Vår natur bjuder på fantastiska upplevelser, alltifrån badplatser, Hunsberget och de 
redan idag befintliga områden för friluftsliv. Genom en friluftsplan kan medborgare och 
besökare se vilka områden som finns och tillgängligheten till dessa. Planen blir ett viktigt 
komplement till översiktsplanen och ger en strategi för vad kommunen satsar på. Ett 
framtagande av planen bör vara nämnds övergripande med tydligt definierade mål i planen. 
Turismen är en viktig näring för framtiden.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen har under arbetet med översiktsplanen påtalat behovet 
av en friluftsplan. En friluftsplan är ett viktigt dokument som kopplas till den 
kommande översiktsplanen för kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen är väl 
medveten om att ett upprättade av en friluftsplan kräver samverkan mellan flera av 
kommunens verksamheter och kommer prioritera en sådan samverkan. Som en hjälp i 
arbetet med framtagandet av en friluftsplan har Naturvårdsverket tagit fram mycket bra 
vägledning hur ett arbete med friluftsplaner i kommunerna ska ske. Naturvårdsverket 
fastslår även att kommunen är en nyckelaktör för friluftsliv.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
34183 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670

E-POST VVEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

http://www.ljungby.se


Förvaltningens beredning
1. Vägledning om kommunal friluftslivsplanering - Naturvårdsverket

(naturvardsverket.se)

2. Motion om en friluftsplan för Ljungby kommun

Ing-Marie Byström Christer Karlsson

Kultur och fritidschef Fritidsstrateg



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-02-16

27(42)

Kommunstyrelsen

KS §21 KS2021/0034 040

Tilläggsanslag för investeringar från 2020 till 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
investeringsmedel på 178 041 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen över 
begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till tilläggsanslag för 
investeringar från 2020 till 2021.

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 1 
februari 2021. Begäran om tilläggsanslag till 2021 har inkommit på sammanlagt 
178 041 tkr. Tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden och 
kommunledningsförvaltningen har begärt överföring av lägre belopp än 
avvikelsen. I begäran från nämnderna ingår vissa omflyttningar mellan olika 
investeringsprojekt. Omförflyttningama avser flytt av budget för skateboardpark 
från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden och flytt av budget för 
snabba utvecklingsmedel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att investeringsmedel på 178 041 tkr 
överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i 
sammanställningen över begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning 
av rörelsekapital.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021 -02-02 § 15 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-01 
Sammanställning över begärda tilläggsanslag, 2021-02-01

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.

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

Justerandes sign
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KS2021/0034.040
Kommunledningsforvaltningen
Magnus Johansson Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magnus.gjohansson@ljungby.se

Kommunledningsförvaltningens förslag till tilläggsanslag 

investeringar från 2020 till 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel på 178 041 tkr överförs enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen över begärda 
tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 408 494 tkr. 
Utfallet blev 203 150 tkr, alltså en avvikelse på 205 344 tkr. Den största avvikelsen är 
på tekniska nämnden som har ett överskott på 173 561 tkr tor investeringar som inte har 
blivit utförda.

Begäran om tilläggsanslag till 2021 har inkommit på sammanlagt 178 041 tkr. Tekniska 
nämnden, miljö- och byggnämnden och kommunledningsforvaltningen har begärt 
överföring av lägre belopp än avvikelsen. För tekniska nämnden gäller det framför allt 
VA-investeringar och för kommunledningsforvaltningen IT-investeringar. I begäran 
från nämnderna ingår vissa omflyttningar mellan olika investeringsprojekt. Omflyttning 
som har gjorts mellan nämnder är flytt av budget för skateboardpark från tekniska 
nämnden och snabba utvecklingsmedel från kommunledningsforvaltningen till kultur- 
och fritidsnämnden.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommunledningsforvaltningen föreslår att investeringsmedel överförs enligt 
nämndernas förslag.

Beslutsunderlag
Sammanställning begäran om tilläggsanslag investeringar till 2021.

Jennie Vidal Magnus Johansson
Kommundirektör Ekonomichef

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR PLUSGIRO
34183 Ljungby Olofagatan 9 0372-78 90 00 vx 212000-0670 302 50-5

E-POST TELEFAX WEBB PLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen^. Ijunghy.se 0372-78 91 44 nvvt v. Ijunghy.se 156-0879

mailto:magnus.gjohansson@ljungby.se


Investeringar 2020 - begäran om tilläggsanslag till 2021 (tkr)
Netto- Netto- Begärd Förslag Beslut

Projekt utgift budgot Avvikelse överföring KLF KF Kommentar

Kommunledningsförvaltningen
20000 Möbler Kommunledningskontor 76 259 183 183 183
20012 Snabba utvecklingsmedel 500 500 0 0 Medel flyttas till kultur- och fritidsnämnden
20013 Ärendehanteringssystem 765 1 000 235 235 235 Pågående projekt
20014 Programfas övergr projekt 80 80 0 0
21600 IT-investeringar 192 4 700 4 508 0 0

21602 Servrar 194 -194 0 0
21616 MIM 109 -109 0 0
21702 Windows 10/Office 365 58 -58 0 0
21703 Datacenter 143 -143 0 0
21704 Switchar och DNA 6 -6 0 0
21705 RPA (automation) 224 -224 0 0
21808 Raindance marknadsplats 186 900 714 500 500 Behöver anvandas till utveckling av Raindance

Summa kommunledningsförvaltningen 1 952 7 439 5 487 918 918 0

Tekniska nämnden
30400 Inventarier TF 109 3 831 3 722 2 202 2 202 Utfall (inns på Iler avdelningar
30500 Maskiner TF 3 361 3 361 1 268 1 268 Utfall finns på fler avdelningar
Summa Planeringsavdelning 109 7 192 7 083 3 470 3 470 0

30400 Inventarier TF 288 -288 0 0 Budget linns på planeringsavdetningen. Felkonterad tillhör projekt 30500

60000 Markförvärv 6 574 9 000 2 426 0 0
Upphandlingen tillsammans med Markaryd har dragit ut på tiden Snön

60014 Scanning Ljungby stad 300 300 300 300 förhindrar oss från att ta foton och scanna.
Upphandlingen tillsammans med Markaryd har dragit ut på tiden. Snön

60015 Scanning Bolmens västra södra 500 500 500 500 förhindrar oss från att ta foton och scanna.
Upphandlingen tillsammans med Markaryd har dragit ut på tiden Snön

60017 Scanning övr tätorter 600 600 600 600 förhindrar oss från att ta foton och scanna.
Summa Exploateringsavdelning 6 863 10 400 3 537 1 400 1 400 0

30400 Inventarier TF 138 -138 0 0 Budget finns på planeringsavdelningen.

30500 Maskiner TF 800 -800 0 0 Budget finns på planeringsavdelningen
Större åtagande på de planerade åtgärderna 2020. Budgeten för 2021 behövs i

40002 Trafiksäkerhetshöjande åtg 2 257 1 500 -757 sin helhet.
41005 Trafikskyltning Ljungby Stad 141 200 59 0 0 Budget finns för 2021.

41042 Replösa Björket gata B1 4 889 885 885 885 Asfaltering topp (planeras utföras under 2021)

41043 Replösa Björket gala 24 675 651 651 651 Asfaltering topp (planeras utföras under 2021)

41044 Replösa Björket gata B2 1 024 2 458 1 434 500 500 Asfaltering topp (utförs efter området bebyggts till ca 80%)
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Projekt

Netto
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Begärd
överföring

Förslag
KLF

Beslut
KF Kommentar

41052 Bo.omr Replösa skola flytt GC 1 199 1 500 301 0 0 Projektet slutfört
41054 Bostadsområde Sågverket 300 300 300 300 Projektering - inväntar mer information från huvudprojektet (Sågverkstomten)

42000 Gång- och cykelvägar 4 -4 0 0
42011 GC-väg till Tutaryd 1 106 1 091 -15 0 0 Projektet slutfört

Oklart kring lösning/sträckning. Trafikverket kommer även att utnyttja bef.
0 0 serviceväg som transportväg under ombyggnation av E4. Föreslås att åter lyfta

42012 GC-väg Eka - Kartsro (på 50 kV 3 200 3 200 in objektet när/om det blir aktuellt.

42016 Reinvestering GC-vagar 1 790 1 799 9 0 0 Budget finns 2021
Projektering - inväntar mer information från huvudprojektet (Skola, säbo,

42020 GC-väg runt och till Haraberg 500 500 500 500 trygghetsboende)

42022 GC Ljungby/Lagan tunnel väg 25 11 -11 0 0 Arbetet slutfört
Projektet slutfört. Minusresultat pga. inköp av belysningsmaterial för kommande

42023 GC-väg Näsvägen 486 318 -163 etapp ca 140 tkr

42024 GC-väg Ryssby Storg Lunnavalle 3 064 3 494 430 0 0 Arbetet slutfört
Trafikverket godkänner inte den föreslagna lösningen, behöver åter diskuteras

42025 GC-väg Söderteden-Ljungbystopp 7 2 000 1 993 1 993 1 993 vidare med trafikverket och till viss del omprojekteras.

42027 GC-vag Lagan-Vittaryd-Vidöster 356 495 139 139 139 Anpassning av diken återstår från Lagan till Vidöstern.
Utredning genomförd 2020, projektering planeras genomföras 2021 samt

42029 GC-vag Björket/Byagården 300 300 300 300 byggnation av delsträckor.

43001 Industriområde Eka, nygata 88 1 200 1 112 1 112 1 112 Utförande startas januari 2021.

43002 Ekalund industriområde 1 000 1 000 500 500 Projektering av gator kommer att påbörjas under 2021

43004 Asfaltering exploateringsomr 1 709 1 500 -209 0 0 Lagerljockleken ökades. Budgeten för 2021 behövs i sin helhet.

43008 Agårdsbron i Ljungby 1 -1 0 0
45027 Lekplats Replösa Björket 1 -1 0 0
45035 Gångstråk elverksbron Villagat 1 -1 0 0

46007 Belysning 522 400 -122 0 0 Kostnad för 2019 från Ljungby Energi. Budgeten för 2021 behövs i sin helhet

46012 Skåneg. Posthöman - Fabriksg 2 -2 0 0
Projektet pågår Övervägande VA-arbeten under 2020. övervägande

46014 Bergagalan 1 374 5 218 3 844 3 844 3 844 markarbeten under 2021.
Fräsnings djup och beläggning tjoklek ökades. Budgeten för 2021 behövs i sin

46028 Asfaltering Gator 7 122 5 962 -1 160 helhet.

46030 Parkeringsplats Buss.lerm 1 -1 0 0

46033 Skåneg vaster ansl Hammarronde 517 11 319 10 802 10 802 10 802 Tilldelning entreprenör klar Genomförande beräknas starta mars/april 2021

46034 Kronoskogsparkeringen 138 150 12 0 0 Projekt slutfört

46036 Broar reinvestenngar 637 505 -132 0 0 Höga flöden förorsakade större skador. Budgeten för 2021 behövs i sin helhet.

46037 Stationsv Ryssby grönstr plan 12 -12 0 0

46038 Parkeringsplats Snickarn 13 1 111 1 796 685 0 0 Projekt slutfört

46039 Trafiklösn Viaduktg-Rmgvägen 125 200 75 0 0 Projekt slutfört

46040 Parkering Brunnsgården infart 272 500 228 50 50 Några justeringar återstår.

46041 Anpassning till byggnation Har 100 100 100 100 Projektering - inväntar mer information från huvudprojektet (Harabergsområdelj
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Projekt
Netto
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KF Kommentar

46070 Övr investeringar gata
Summa Gatuavdelning

1
26 047 50 569

-1
24 522

0
21 676

0
21 676 0

30500 Maskiner TF 600 -600 0 0 Budget finns på planeringsavdelningen

45025 Tillg.anpassning lekplatser 290 957 667 667 667 Projekt pågår med att bygga lekplats på Ekebacken

45027 Lekplats Replösa Björkel 103 85 -18 0 0 Projektet ar avslutat.
45030 Kompl.plantering träd i parkma 269 250 -19 0 0 2021 års budget behövs i sin helhet
45031 Stensberg vid dagvattendamm 72 102 30 0 0 Projektet avslutat

45032 Karlsro industriomr grönytor 27 692 665 600 600
Används till grönytor på de kommunala ytorna i anslutning till nyetableringar på 
området.

45033 Hundraslgård 293 311 18 0 0 Projektet avslutat.
45034 Grönytor Replösa skola bostads 400 400 400 400 Projektel planeras alt påbörjas 2021
45035 Gångstråk elverksbron Villagat 213 -213 -214 -214 Budget finns 2021.
Summa Parkavdelning 1 865 2 797 932 1 453 1 453 0

30400 InventanerTF 330 -330 0 0 Budget linns på planeringsavdelningen

30500 Maskiner TF 48 -48 0 0 Budget finns på planeringsavdelningen
Summa Rädningstjänst 378 0 -378 0 0 0

63000 Köksutrustning 902 -902 0 0 Budget finns på planeringsavdelningen

63001 Måltidsmiljö 150 -150 0 0 Budget finns på planeringsavdelningen
Summa Kostavdelningen 1 052 0 -1 052 0 0 0

30500 Maskiner TF 358 -358 0 0 Budget linns på planeringsavdelningen
31025 Utbyte lekutrustningar 569 1 534 965 965 965 Plan finns för 2021
31036 Hjortsbergskolan 7-9 684 -684 -684 -684 Budget finns 2021.
31037 Bergalyckan 411 4 146 3 735 0 0 Projektel ar avslutat
31038 Hjortbergsskolan, F-6 8 905 6 956 -1 949 0 0 Några småuppdrag kvarstår 2021

31040 Klöverängens förskola 22 713 23 346 633 633 633 Behövs för att färdigställa parkering och återställa tillfällig parkering

31041 Regnbågens förskola 14 854 49 663 34 809 34 809 34 809 Projektel pågår
31042 Haraberg fsk särsbo Irygghbo 3 396 9 387 5 991 5 991 5 991 Ska ligga kvar tillsvidare
31043 Agunnarydskolan förskola 689 710 21 21 21 Budget från BoU
31051 Moduler Byagården elabl kostn 173 -173 0 0 Projektel klart december 2019.
31053 Ekebackeskolan utbyggnad 690 920 230 230 230 Projektet pågår
32021 Holmsborg 13 823 36 028 22 205 22 205 22 205 Projektet pågår
32030 Aspebacken rivning sanering 3 111 9 441 6 330 6 330 6 330 Projektet pågår
34016 Grand 18 465 30 415 11 950 11 950 11 950 Projektet pågår

34017 Ringbadet 1 251 2 500 1 249 1 249 1 249 Projektet pågår
34018 Sprinkling Ljungby Arena 419 3 432 3 013 3 013 3013 Ska genomföras 2021
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Investeringar 2020 - begäran om tilläggsanslag till 2021 (tkr)

Projekt
Netto
utgift

Netto
budget Avvikelse

Begärd
överföring

Förslag
KLF

Beslut
KF Kommentar

34020 Skateboardpark 4 307 5 666 1 359 0 0 Projektet ar avslutat
34021 Brunnsgården kök 2 520 -2 520 0 0 Bokas mot reinvestenng
38001 Abrinken, tak styr ventilation 48 -48 0 0 Bokas mot reinvestering
39000 Reinvesteringar 16 219 19 900 3 681 1 113 1 113 Avsatt till renovenng Brunnsgårdens kök som försenades p g ga överklagande

39002 Säkerhetsåtgärder 1 859 2 850 991 991 991 Åtgärder planeras 2021
39007 Energiinvesteringar 1 194 1 000 -194 0 0 Åtgärder planeras 2021
39010 Tillgänglighet 561 670 109 109 109 Åtgärder planeras 2021
39012 Verksamhetsanpassn lokal, BUN 1 914 2 155 241 241 241 Budget från BoU
39013 Arbetsmiljöåtg enl skyddsrond 2 743 2 796 53 53 53
39017 Ombyggnad bibliotekets tak 12 000 12 000 12 000 12 000 Projektets genomförande startar 2021
39019 Verksamhetsanpassn lokal. SN 557 573 16 16 16 Budget från SN
39020 Verksamhetsanpassn lokal, KoF 300 300 0 0 0

39022 Sickinge VA 3 900 3 912 12 0 0 Avslutat
Summa Fastighetsavdelning 126632 230 300 103 668 101 235 101 235 0

50001 Ny maskinutrustning römäl 528 500 -28 0 0 Köpet avser en nödvattentank.
50006 Övervakningsutrustning 1 612 2 500 888 0 0 Projekt övervakningssystem slutbesiktigat Endast mindre justeringar kvar 

Projekt Angelstad Bolmen kräver mer utredning. Det finns budget för 2021 och
50007 Reinvestenng vattenverk 948 4 000 3 052 0 0 framåt.

Samtliga avloppspumpstationer ar underhållna. Det finns budget 2022 och
51000 Ombyggnad pumpstalioner 1 2 000 1 999 0 0 framåt.

51006 Ny maskinutrustning 1 173 2 500 1 327 0 0 Det finns budget 2021 och framåt.
Beloppet avser nödvattenförråd Projektenng och upphandlingsunderlag ar

52002 Reinvest avloppsreningsverk 700 17 000 16 300 16 300 16 300 framtagna 2020 Upphandling och bygge 2021

52009 Tillkommande VA-anslutningar 269 5 000 4 731 0 0 Utfall finns på projekt 52010.

52010 Ledningsförnyelse 12 473 6 000 -6 473 0 0 Budget finns på projekt 52009. Hela 2021 års budget behövs

52012 VA-plan vattentakter 500 500 0 0 Avser dnft och projektet ar borttaget från investeringsbudget från 2021
Kommer att användas till konsultkostnader om beslut att skapa nytt

52019 VA-plan 3 450 12 000 8 550 2 000 2 000 verksamhetsområde i Mjäryd och Toftaholm
52020 Transportmedel Caddy 200 200 200 200 Upphandlad men inte fakturerad

Det kommer inte att vara särskilt stora investeringar 2021 eftersom en
52023 VA Ekalund 1 358 4 500 3 142 0 0 detaljplan ska antas och budget finns för 2021.
53009 Investeringar renhållning 1 448 2 857 1 409 1 409 1 409 Avser investering i ny sail för bottenaska och jord då nuvarande ar utsliten
53010 Optisk sorteringsanlaggnmg 350 -350 0 0 Utfallet avser slutreglering av projektet
Summa VA och Renhållning 24 309 59 557 35 248 19 909 19 909 0

Summa Teknisk nämnd 187 254 360 815 173 561 149 143 149 143 0

Miljö- och byggnämnden
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Investeringar 2020 - begäran om tilläggsanslag till 2021 (tkr)
Netto- Netto- Begärd Förslag Beslut

Projekt utgift budget Avvikelse överföring KLF KF Kommentar

24004 Inv Miljö- och byggförv 249 235 -14 0 0

24008 EDP Vision 344 304 -40 0 0
24010 Digital bygglovsprocess 42 150 108 0 0

Summa miljö- och byggnämnd 635 689 54 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd

70000 Maskinell utr för lokalvård 40 100 60 0 0
Investeringskostnader tillhör projekt 70004, men konteras separat för

70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux 958 -958 0 0 Sunnerbogymnasiet
Investeringar som ej hunnit genomföras under år 2020, men som planeras år 
2021 Avdrag för projekt 70002. samt belopp överskridande budget avseende

70004 Inv Barn- o utbildning 1 454 4 617 3 163 2 110 2 110 projekt 70106 SuGys andel motsvarar 1024,1 tkr
70005 Atg raddningstj/skyddsk/yrkesi 100 100 100 100 Covid-19 begränsade insatser under år 2020
70007 Lärararbetsplatser 14 75 61 0 0
70106 Fordonsprog inrikt transport 295 200 -95 0 0 Underskott mot projekt 70004

Investeringar som ej hunnit genomföras under år 2020. men som planeras år
70112 Anp skolgårdar enl hand plan 175 175 175 175 2021
70125 Lärplattform 0 60 60 60 60 Covid-19 begränsade användning under år 2020

Investeringsmedel som beräknas användas kommande år. då verksamheten

70128 Bergalyckan inventarier
70130 Hjortsbergsskolan inventarier

527
3 143

1 602

1 654
5 000

2 500

1 127
1 857

898

1 127
1 857

897

1 127
1 857

897

haft önskemål om att "bo in sig" i nya lokaler innan slutgiltiga inköp görs.

Inköp till nybyggnation återstår

Investeringsmedel som beräknas användas kommande år, då verksamheten 
haft önskemål om att "bo in sig" i nya lokaler innan slutgiltiga inköp görs

70131 Klöven/agens förskola inventar
70135 Inventarier Byagårdens fsk 112 212 100 100 100 Inköp avseende moduler kvarstår

70136 Ipads F-3 875 875 875 875 Covid-19 begränsade projekt helt under år 2020

70137 Invent Regnbågens förskola 6 2 500 2 494 2 494 2 494 Till nybyggnation år 2021

Summa barn- och utbildningsnämnd 8 150 18 068 9 918 9 796 9 796 0

Socialnämnd

80002 Invent socialförvaltningen 1 066 2 267 1 201 1 201 1 201 För kommande behov
80005 IT-förbattringar/utbyggnad 37 1 443 1 406 1 406 1 406 För kommande behov
80007 Arbetsmiljöåtgärder 20 840 820 820 820 För kommande behov
80017 Ombyggn inom äldreomsorgen 51 998 947 947 947 För kommande behov
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Investeringar 2020 - begäran om tilläggsanslag till 2021 (tkr)

Projekt
Netto
utgift

Netto
budget Avvikelse

Begärd
överföring

Förslag
KLF

Beslut
KF Kommentar

80030 Reinvesteringar sängar 38 1 663 1 625 1 625 1 625 För kommande behov
80035 LSS-boende 109 2 373 2 264 2 264 2 264 För kommande behov
80039 Reinvestering taklyftar 276 307 31 31 31 För kommande behov
80047 Förstudie nytt LSS-boende 500 500 500 500 För kommande behov

80049 Inventarier Holmsborg 2 500 2 500 2 500 2 500 För kommande behov

Summa socialnämnd 1 598 12 891 11 293 11 294 11 294 0

Kultur- och fritidsnämnd

20012 Snabba utvecklingsmedel

34020 Skateboardpark
25003 Offentlig utsmyckning 188 700 512

500

1 359
512

500

1 359
512

Dessa medel är överenskommet att flyttas till KOF att avändas till ytan jämte 
skaleanläggningen
Resterande medel önskar överföras till KOF att användas till 
hinderbana/parkour enl. beslut.
Sparas ihop till utsmyckningsprojekt.

25006 Gem investering kultur o friti 576 886 310 107 107 Att användas till investenngar 2021
25035 Grand - fortsatt programfas 800 800 800 800 Inredning köps in 2021
25039 Utegym Lidhult 74 74 74 74 Marken nu inköpt och anläggningen sker 2021
25040 Elljusspår Lidhult 1 300 1 300 1 300 1 300
25045 Utegym 74 74 74 74 Ej ännu beslutat var detta utegym ska placeras.

25046 Bubbelpool simhallen 300 300 0 0 0
25047 Kompressor ishall 430 107 -323 0 0 Projekt 25047 och 25055 räknas samman

25048 Kemikaliehantering Ringbadet 270 270 270 270 Att användas till fortsatta förbättringar av kemikalieaniaggningen
25050 Bamlagun 605 445 -160 0 0 25006 minskas med motsvarande summa
25051 Golv Ljungby Arena 23 117 94 94 94 Att användas till fler åtgärder
25052 Sarg A-hallen Lj Arena 800 800 800 800 Upphandling pågår
25053 Bassangtacken Kronoskogsbadet 500 500 500 500 Upphandlal
25054 Säkerst vattenbeh badanlaggmn 500 500 500 500 Sker 2021.
25055 Kylanläggning Lj Arena 527 850 323 0 0 Projekt 25047 och 25055 räknas samman

25056 Hjortsbergshall invent KoF 912 869 -43 0 0 25006 minskas med motsvarande summa

Summa kultur- och fritidsnämnd 3 561 8 692 5 031 6 890 6 890 0

Totalt 203 150 408 494 205 344 178 041 178 041 0
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Investeringar 2019 - begäran om tilläggsanslag till 2020 (tkr)
Netto- Netto- Begärd FdrsJag BesJut
utgift budqet Avvikelse överföring KLF KF Kommentar

Kommunledningsförvaltningen
20000 Möbler Kommunledningsförv 41 150 109 109 109
20001 Ipad KS 173 -173
20011 MSB-åtgärder 106 -106
20012 Snabba utvecklingsmedel 500 500
20013 Ärendehanleringssystem 1000 1 000 1 000 1 000 Upphandling ska göras under 2020
20014 Programfas övergr projokl 1 000 1 000
21600 IT-investehngar 9 507
21614 Trådlösa nät skolor,förskolor 14 -14
21616 MIM 383 •383
21702 Windows 1 C/Office 365 256 •256
21703 Datacsnler 300 -300
21704 Swrtchar och DNA 2 190 •2190
21808 Raindance marknadsplats 100 1 000 900 900 900 Projekt pågår
39021 Ombyggn kontorsservice kommunh 328 748 420 100 100 Mindre jobb sem återstår
Summa kommunledningsförvaltnlngen 3 889 13 905 10016 2109 2109 0

Tekniska nämnden
20011 MSB-åtgärder 23 0 -23
30400 Inventarer TF 824 4 445 3 621 2 131 2 131
30500 Maskiner TF 4 921 5 282 361 361 361
30700 Älgärder enl Idimalanpassnings 300 300
Summa Planeringsavdelning 5 768 10 027 4 259 2 492 2 492

31025 Utbyte lekutrustningar 466 1 500 1 034 1 034 1 034
31037 Bergafyckan 27 391 31 537 4 146 4 146 4 146
31038 Hjortbergsskolan. F-6 69 605 77 430 7 825 7 825 6 956
31039 Ombyggnad Aslrad- och Kungshög 51 -51
31040 Klövervägens förskela 15 208 30 154 14 946 14 946 14 946
31041 Regnbågens löiskola 1 330 9 993 8 663 8 863 8 663
31042 Harabergomr fsk Iryggb särskbo 604 9 991 9 387 9 387 9 387
31043 Agunnarydskolan förskola 290 1000 710 710 710
31045 Moduler Astradsköan elab kost 91 -91
11051 Moduler Byagården elaOLkoshi 5 940 6 000 60
31052 AvetaW.kostn Modul Byagården 300 -300
31053 Ekebackeskdan. utDyggnad 121 -121
32021 Holmsborg 1 285 22 563 21 278 21 278 21 278
32030 Aspebacken rivning sanering 320 9 761 9 441 9 441 9 441
34016 Grand 4 803 23 518 18715 18715 17 915
34017 Ringoadel 1 500 1 500 1 500 1 500
34018 Sprinkling Lfingby Arena 168 3 600 3432 3 432 3 432
34020 Skateboardpark 270 5 936 5 666 5 666 5 666
39000 Relnvesteringar 16 100 21 000 4 900 4 900 4 900
39002 Säkerhetsåtgärder 1 800 3 150 1350 1 350 1350
39007 Energunvesleringar 1 194 931 -263
39010 Tillgänglighet 466 636 170 170
39012 Vertaamhotsanpassn lokaL BUN 725 1 880 1 155 1 155 1 155
39013 Arbetsmiljoåtg enl skyddsrond 2 306 4 102 1 796 1 796 1 796
39019 Verksamhetsanpassn lokal SN 488 561 73 73 73
39021 Ombyggn konloraservice kommunh 2 2 0
39022 Sicldnge VA 73 3 985 3 912 3 912 3 912
Summa Faitighetsavdelning 151 390 270 730 119 332

40002 Trafiksakerhetshöjande åtg 1 573 1000 -573
41005 Trafiks kylt ning Ljungby Stad 41 306 265
41037 Gator Kartsro industriområde 552 -552
41042 Replcsa Björket gata B1 311 1 200 889 889 889
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Investeringar 2019 - begäran om tilläggsanslag till 2020 (tkr)
Netto- Netto- Begärd

Projekt utgift budqet Avvikelse överföring
41043 Replösa Bjcrket gata
41044 Replösa Björket gata B2
41052 Replösa skola bostadsområde
41053 Österleden del 1 (Björkel)
42000 Gång- och cykelvägar 
42011 GC-vag UU Tularyd
42015 GC-väg Kung3gatan-Långga!an
42016 Reinveslering GC-vägar
42022 GC Ljungby/Lagan tunnel våg 25
42023 GC-väg Näsvägen
42024 GC-väg Ryssby Storg Lunnavalle
42025 GC-väg Söderioden-ljungbystopp
42027 GC-väg Lagan-Vrttaryd-Vidöster
42028 GC-väg Stensoerg-Kartsro
42029 GC-väg Bjöiket/Byagården
43001 Indomr Eka ny gata fr Svarvare
43002 Ekalund industriområde 
43004 Asfattering exploateringsomr 
43008 Agårdsbron I Ljungby 
46007 Belysning
46009 Bussterminal - LinnérondeBen 
46012 Skåneg, Poslhöman - Fabnksg 
46014 Bergagalan 
46028 Asfattering Gator 
46031 Pendlarparkering Myrebo 
46033 Skåneg väster ansl Hammanonde 
460 34 K/onoskogsparkeringen
46036 Broar reinvesleringar
46037 SI all or sv Ryssby grönstr plan
46038 Parkeringsplats Snickarn 13
46039 TrafikJösn Viaduklg-Ringvägen 
46050 Belysning gata
46060 Gator och parkeringar 
46070 Övr invesleringar gala 
Summa Gatuavdelning

622 1 5801 500 
1 0001

3 409 4 500
385

1 565 1 364
1 114
1 732 2 050

106 2 500
10 

3 505
46 

3 000

2 290 2100
282 5 500

S 338 5 000

1091

-201

318 
2 494

-505

-190
5 218 5 218
-338 -38
107

11319 11319

26 367 26 569

BesJut
KF Kommentar

0
45025 TiDg anpassning lekplatser 
45027 Lekplats Replösa Björkel
45029 Grcmslrukturplan Ryssby
45030 Kompl plantering träd i □ artm a
45031 Stensberg -rid dagvattendamm
45032 Karisro industriomr grönytor
45033 Hundrastgård 
Summa Parkavdelning

43 500
228 313
71 229

343 387
198 300
308 1 000
39 350

1 230 3 079

457 
85 

158 
44 

102 
592 
311 

1 849

457
85

102 
692 
311 

1 647

457
85

102 
692 
311 

1 647

50001 Ny maskinutrustning römäl
50002 Vattentäkter
50004 Ombyggnad av mindre vattenverk
50006 Övecvataiingsutruslning
50007 Reinveslering vattenverk 
51000 Ombyggnad pumpstationer
51002 Övetvataiings utrustning. avlopp
51003 Ljungby avloppsverk, d-styr 
51003 Ny maskinutrustning 
51008 Ljungby avloppsreningsverk
52001 Expl bostadsområde VA-ledn
52002 Reinvest avloppsreningsverk

3 323 2 866 -457
32 -32

234
454 3 816

8 500 
I 2 000

197 
145

1 640 
405

2 521 3 856
303 1 4 219

-234 
3 362 
8 500 
1 999 
-197 
-145 

-1 640 
-405 

1 335 
13916

2 000 2 000 
2 000 2 000

12 000 12 000
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Investeringar 2019 - begäran om tilläggsanslag till 2020 (tkr)
seno- Seno- Begärd Förslag Beslut
utgift budget Avvikelse överföring KLF KF Kommentar

52006 Omlagg av dricksvattenservise --------- 253 -253
52009 TiHkcmmande VA-anslutningar 93 6719 6 626
52010 Lednngsfömyelse 3 019 7 092 4 073
52011 VA-plan utförande 10 -10
52012 VA-plan vattentäkter 1 140 1 140
52014 Maskinutrustning VA-ledmngar 93 -93
52019 VA-plan 1 539 2 529 990
52020 Transportmedel Caddy 596 1 622 1 026
52021 VA Eostadsomr Bjcrkel etapp B 4 000
52022 VA Stensberg o Karisro 749 1 500 751
52023 VA Ekalund 1 502 3 500 1 998
52024 Angelslad Bolmen vattenledning 13 5 000 4 987
53009 Investeringar renhållning 21 878 857 857 857
53010 Optisk sorteringsanläggnmg 2 745 1 109 -1 636
Summa VA och Renhållning 19 891 70 346 50 455 16 857 16 857 0

SOOOO Markförvärv 3 081 3 000 •81
60002 Inventarer exploaterings avd 72 -72
60006 Utbyte instrument 340
60014 Seaming Ljungby stad 300 300 300 300
60015 Scanning Bolmens vastra sodra 500 500 500 500
Summa Exploateringsavdelning 3 493 3 800 307 800 800 0

63000 Köksutrustning 339 0 -339
63001 MalMsmSjö 739 0 -739
Summa kostavdelningen 1 078 0 -1 078 0 0 0

Summa Teknisk namnd 212 424 413915 201 491 168 464 166 795 0

Miljo- och byggnämnden

24004 inv Miljö- oen oyggforv 15 100 85 85 85
24003 EDP Vision 119 123 4 4 4
24010 Digital bygglovsprocess 0 150 1S0 150 150

Summa milio- och byonnamnd 134 373 239 239 239 0

Bam- och utbildningsnämnd

70000 Masldneö utr för lokalvård 28 100 72
70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux 2 917 1 200 -1 717
70004 Inv Barn- o utbildning 1 187 4 521 3 334 1 617 1 617 Investenngar ute på enheter som ej hunnit genomföras under 2019. (Vi ska har få 1 200 tkr i budget ifrån tekniska som avser ombyggnation klassrum på Sunnerbo)
70005 Alg räddnlngsij/skyddsk/yrfcesi 100 100
70007 Lararatbelsplalser 75 75
70010 Utemiljöjlekr. för- grundskola 22
70112 Anp skolgårdar enl hand plan 28 175 147
70125 Larplattfcrm 40 100 60 60 60 Projekt pågår Gocgle och Fronter Konsultkostnader kvarstår
70123 Bergalyckan inventarier 1 266 2 920 1 654 1 654 1654 Projekt pågår nybyggnation
70129 Möbler Ku-As 125 125
70130 Hjortsbergsskclan inventarier 0 5 000 5 000 5 000 5 000 Projekt pågar, nybyggnation
70131 Klövervägens förskela inventar 2 500 2 500 2 500 2 500 Projekt pågår nybyggnation
70135 Inventaner Byagirdens fsk 238 450 212 212 212 Prolekt pågår nybyggnation

Summa bam- och utbildningsnämnd 5 726 17 266 11 540 11 043 11 043 0

Socialnämnd
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Investeringar 2019 - begäran om tilläggsanslag till 2020 (tkr)
Setto- Seno- Begärd Förslag Bes/ut

Projekt utgift budget Avvikelse överföring KLF KF Kommentar
30002 Invent socialförvaltningen 396 1 289 1 267 1267 For kommande behov
30005 lT-förbattringarfulDyggnad 1 282 2 295 1 013 1 013 1 013 För kommande Dehov
30007 Ar bets miljöåtgärder 71 511 440 440 440 För kommande behov
30017 Ombyggn inom äklreomsorgen 792 1 790 998 998 998 För kommande behov
30030 Reinvesteringar sängar 354 1 697 1 343 1 343 1 343 For kommande behov
30035 LSS-t>cende 294 2 568 2 373 2 373 2 373 For kommande oehov
80039 Reinve3lering taklyflar 423 530 107 107 107 För kommande behov
30046 Förnyelse möbler ÄO-OF 22 -22
30047 Förstudie nytt LSS-boende 500 500 500 500 För kommande oehov

Summa socialnämnd 3 634 11 675 8 041 8 041 8 041 0

Kultur- och fritidsnämnd

25003 Offentlig utsmyckning 500 600 600 600 Medel sparas till nästa utsmyckningsprojekt
25006 Gem investering kultur o friti 844 1 030 186 186 186 Rest till sagogestaltnlng av Damlagunen som installeras 2020
25039 Utegym LnJtiult 74 74 74 74 Flaneras 2020
25030 BIjUHpår Ljdhult 1 300 1 300 1 300 1 300 Planeras 2020
25045 Utegym 74 74 74 74 Inget beslut taget var nästa utegym ska byggas
25046 Bubbelpool simhallen 300 300 300 300 Instaneras 2020
25047 Kompressor ishall 6 113 107 107 107 Läggs till de 850 tkr som finns i oudget 2020
25043 Kemikaliehantering Ringoadet 270 270 270 270 Fortsatt arbete med vatlenoehandilngen på Ringbadet
25050 Barnlagun 25S 700 445 445 445 Installeras 2020
25051 Golv Ljungby Arena 3 771 3 388 117 117 117 Trösklar till evenlgohr samt fler forråd till golvet
31038 Hjorlsbergshallen 869 869 Utrustning bli sporthallen, flyttas från projektet pa Tekniska
34016 Grand 800 800 Inredning till Grand, flyttas fran projektet pa Tekniska

Summa kultur- och fritidsnämnd 4 B76 8 349 3 473 5 142 5142 0

Totalt 230 684 465 483 234 799 195 038 193 369 0
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Kommunstyrelsen

KS §26 KS2020/0432 006

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för 
familjerättsliga för att tillåta digitala sammanträden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i 
reglementet för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor:

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde far endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden far bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.”

Sammanfattning av ärendet

Almhults, Ljungby och Markaryds kommuner har en gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor där Älmhults kommun är värdkommun. Den 14 
september 2020 föreslår Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor att 
ett tillägg ska göras i reglementet som möjliggör distansdeltagande i nämnden. 
Enligt kommunallagens regler måste samtliga av de samverkande kommunerna 
godkänna förslaget. Kommunfullmäktige i Almhult och kommunfullmäktige i 
Markaryd har godkänt förslaget.

I tjänsteskrivelsen från den 9 februari 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i reglementet för gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor:

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde far endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro far ske på distans.

Nämnden far bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.”

Justerandes sign
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KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Älmhults kommuns beslut, 2020-10-26 § 139 
Markaryds kommuns beslut, 2020-11-30 § 132
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors förslag till beslut, 2020-09- 
14 § 22
Reglemente för gemensamma nämnden för familj erättsliga frågor, 2018-11-12 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-09

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och om någon är emot.

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

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen

Kansli avdelningen Kommunfullmäktige

Brace Byrskog

0372-789109

brace. byrskog@ljangby. se

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor för att tillåta digitala sammanträden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i reglementet 
för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor:

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.”

Sammanfattning av ärendet
Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner har en gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor där Älmhults kommun är värdkommun. Gemensamma nämnden har initierat ett 
förslag om ändring av nämndens reglemente som gör det möjligt för nämnden att 
sammanträda på distans. Kommunfullmäktige i Älmhults och kommunfullmäktige Markaryd 
har i oktober och november beslutat och godkänt ändringsförslaget. Enligt bestämmelserna i 
kommunallagen ska reglementet antas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade under våren 2020 att möjliggöra för 
distansdeltagande i flera av kommunens nämnder. Kommunledningsförvaltningen bedömer 
att ändringsförslaget av gemensamma nämndens reglemente på många sätt stämmer överens 
med de regler som gäller för distansdeltagande i Ljungby kommuns andra nämnder och 
styrelse.

POSTADRESS
341 83 Ljungby

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

E-POST
komnnmstyrelsen@ljiingby.se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

mailto:komnnmstyrelsen@ljiingby.se
http://www.ljungby.se
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I Ljungby kommuns andra nämnder och styrelse är det inte tillåtet att behandla 
sekretessärenden på distans. Enligt Älmhults kommuns och Markaryds kommuns beslut om 
ändring av gemensamma nämndens reglemente ska det vara möjligt att behandla 
sekretessärenden på distans.

En förutsättning för att sekretessärenden ska kunna behandlas på distans är att sekretessen 
kan bibehållas och försäkras även när ledamöter deltar på distans. Detta innebär att platsen 
därifrån distansdeltagande deltar måste vara säkrad på ett sätt som innebär att obehöriga inte 
kan ta del av sammanträdeshandlingar och bild- eller ljudöverföring från sammanträdet. I 
Älmhults kommuns och Markaryds kommuns beslut framgår att ”lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud”. 
Kommunledningsförvaltningen ser fördelaktigt på denna formulering eftersom den anger de 
förutsättningar som måste vara på plats när nämnden behandlar sekretessärenden med 
ledamöter som deltar på distans. Om inte dessa förutsättningar finns bör ordföranden inte 
godkänna distansdeltagandet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut fattas om följande tillägg i reglementet för 
gemensamma nämnden för familj erättsliga frågor:

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden far bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.”

Jennie Vidal Bruce Byrskog Rambelo

Kommundirektör Kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Älmhults kommuns beslut, 2020-10-26 § 139 
Markaryds kommuns beslut, 2020-11-30 § 132
Gemensamma nämnden för familj erättsliga frågors förslag till beslut, 2020-09-14 § 22 
Reglemente för gemensamma nämnden för familj erättsliga frågor, 2018-11-12
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§139 Revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor för att tillåta 
digitala sammanträden
Ärendenummer KS 2020/28

Kommunfullmäktiges beslut
- Följande tillägg skrivs in i reglementet för Gemensamma nämnden för 

familjerättsliga frågor:

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot 
som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden.”

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 30 mars 2020, § 41, beslut om möjligheten för 
digitala sammanträden för ett antal av kommunens nämnder. Utifrån 
kommunallagen finns möjligheter för deltagande på distans för ledamöter i 
fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder under förutsättning att 
kommunfullmäktige har fattat beslut om detta. I samband med fullmäktiges 
beslut reviderades inte Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
reglemente.

För att revidera i gemensamma nämndens reglementen krävs likalydande beslut i 
samtliga medlemskommuner. Reglementet revideras därför först när Markaryd, 
Ljungby och Älmhults kommunfullmäktige fattat likalydande beslut.

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor behandlade ärendet den 14 
september 2020, § 22, och beslutade föreslå kommunfullmäktige följande:

- Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande tillägg i reglementet för 
gemensamma nämnden:

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Älmhultsm kommun

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot 
som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro far ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden.”

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 oktober 2020, § 221, och beslutade 
föreslå kommunfullmäktige följande:

- Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i reglemente för 
Gemensamma nämnden för familj erättsliga frågor:

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde far endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot 
som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro far ske på distans.

Nämnden far bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden.”

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 221

• Gemensamma nämnden för familj erättsliga frågor 2020-09-14, § 22

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så.

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till 
För kännedom

Gemensamma nämnden for familj erättsliga frågor 
Ljungby kommun 
Markaryd kommun

Sidnummer, beslut 3(3)

Utdragsbestyrkande

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare
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Protokoll 

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunfullmäktige 

KF § 132 

2020-11-3 Ank 2020 -12- 0 7 

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNlNGEN

Dnr rJ {J '04)2 CtJ6 

Tillägg till reglementet för Gemensamma nämnden för 

familjerättsliga frågor - Digitala sammanträden 

Dnr 2018/60.757 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg 
gemensamma nämnden: 

reglementet för 

"Nämnden f'ar, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 

Nämnden får bestämma vad som nännare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden." 

Bakgrund och sammanfattning 

Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner har sedan 2006-01-01 en 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, där Älmhult är värdkommun. 

Kommunfullmäktige i Älmhult fattade den 30 mars 2020, § 41, beslut om 
möjligheten för digitala sammanträden för ett antal av kommunens 
nämnder. Utifrån kommunallagen finns möjligheter för deltagande på 
distans för ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder under 
förutsättning att kommunfullmäktige har fattat beslut om detta. 

Gemensamma nämnden vill innefattas av samma möjlighet till digitala 
sammanträden och då Älmhult är värdkornmun måste beslut fattas av 
Älmhults kommunfullmäktige för att möjliggöra detta. Enligt 
bestämmelserna i kommunallagen 9 kap 33 § skall reglementet antas av 
kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Beslutsunderlag

KS 2020-11-17 §225 
KS AU 2020-11-09 § 229
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-10-08
Nu gällande reglemente för Gemensamma Overförmyndamämnden
GÖFN 2020-09-14 §22

Beslutet expedieras till:

Gemensamma överförmyndamämnden 
Ljungby kommun 
Älmhults kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

§ 22 Digitala sammanträden
Ärendenummer GNF 2020/10
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Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande tillägg i reglementet för 

gemensamma nämnden:

• ”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta 
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i nämnden.”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Älmhult fattade den 30 mars 2020, § 41, beslut om 
möjligheten för digitala sammanträden för ett antal av kommunens nämnder. 
Utifrån kommunallagen finns möjligheter för deltagande på distans för 
ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder under förutsättning att 
kommunfullmäktige har fattat beslut om detta. Gemensamma nämnden vill 
innefattas av samma möjlighet till digitala sammanträden och då Älmhult är 
värdkommun måste beslut fattas av Älmhults kommunfullmäktige för att 
möjliggöra detta.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd
Kommunfullmäktige i Älmhult

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare
A

Utdragsbestyrkande

A
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Reglemente 

Gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2018/91 

Doku me nti nformation 
Fastställt av kommunfullmäktige i 

• Älmhults kommun 2018-12-17, § 273

• Ljungby kommun 2018-12-17, § 163

• Markaryds kommun 2018-12-17, § 166

Implementeras av Socialförvaltningen, Älmhults kommun 

Ersätter Reglemente antaget av kommunfullmäktige i 

• Älmhults kommun 2014-09-29, § 107

• Ljungby kommun 2014-12-15, § 179

• Markaryds kommun 2014-12-18, § 31

Framtaget av Kommunledningsförvaltningen, Älmhults kommun 
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Om reglementet
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner avtalade 2005 om att från och 
med den 1 januari 2006 inrätta en gemensam nämnd kallad Gemensam nämnd 
för familjerättsliga frågor i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner, 
fortsättningsvis kallad Nämnden.

Älmhults kommun är värdkommun och Nämnden ingår i värdkommunens 
organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och en mellan kommunerna 
ingången samverkansöverenskommelse för Nämnden.

Sammansättning
i §
Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner utser vardera två ledamöter och 
två ersättare.

Ledamöter och ersättare i Nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 
januari året efter det år då val till kommunfullmäktige har ägt mm i hela landet.

Älmhults kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Ordförande 
utses bland ordinarie ledamöter från Älmhults kommun. Vice ordförande utses 
bland ordinarie ledamöter från övriga kommuner.

Beredning
2§

Nämnden har inget utskott. Ärenden som ska avgöras av nämnden bereds på sätt 
som ordföranden bestämmer. En ledamot eller en ersättare i Nämnden får begära 
att socialnämnderna eller i förekommande fall kommunstyrelsen i berörda 
kommuner ska höras i ett ärende av principiell betydelse eller av större vikt. När 
ett ärende har beretts ska det läggas fram för prövning av Nämnden.

Arbetsformer
3§

Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som Nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Älmhults kommun om inte Nämnden bestämmer annat.

Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald



som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation för möteshantering. 
Utskick till förtroendevalda skickas till överenskommen e-postadress.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta. Vid lika lång 
tjänstgöringstid är det den äldsta ledamoten som kallar till sammanträde.

Älmhults kommun
Ljungby kommun

Markaryds kommun

Reglemente

2018-11-12 4(6)

Ledamöters och ersättares tjänstgöring
För beslutsförhet krävs att minst fyra ledamöter samtidigt är närvarande.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare, om möjligt från den kommun som utsett 
ledamoten, tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om ersättare trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde.

Anmälan av förhinder
Det åligger ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde att själv 
inkalla ersättare.

Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som varit ledamot i 
nämnden längst tid ordförandens uppgifter. Vid lika lång tjänstgöringstid är det 
den äldsta ledamoten som fullgör ordförandens uppgifter.

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl 
är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan nämnden 
utse en amian ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens eller vice ordförandens samtliga uppgifter.

Reservation
Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för protokollets justering.
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Ansvarsområde
• Den gemensamma nämnden ansvarar för socialnämndens uppgifter i följande 

delar av den familj erättsliga lagstiftningen:

• Information om familj erättsliga frågor.

• Utreda med mera faderskap och föräldraskap (dock ej utredning med så kallat 
S-protokoll)

• Samarbetssamtal (frivilliga enligt socialtjänstlagen eller på uppdrag av 
domstol)

• Upprättande av och godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge.

• Utredningar och yttranden om vårdnad, boende och umgänge samt att på 
uppdrag av domstol verkställa umgängesstöd.

• Adoptioner (yttranden, utredningar och beslut om medgivande, beslut att 
adoptionsprocessen får fortsätta, uppföljningsrapporter samt stöd och hjälp 
enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) och 6 kap. 7 § SoL som ej 
är behovsprövat.)

• Utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL samt beslut enligt 4 kap. 1 § SoL om 
kontaktperson som umgängesstöd till bam i samband med att föräldrarna 
deltar i frivilliga samarbetssamtal.

• Utredningar med mera om bams umgänge med annan än förälder (6 kap.
15c § Föräldrabalken (1949:381))

• Namnärenden

Nämnden ska i övrigt besluta i sådana mål och ärenden där det ankommer på
Nämnden att föra talan för Nämndens vägnar, träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Det ingår i Nämndens uppgifter att inom Nämndens verksamhetsområde vara
ansvarig för hantering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som rör
Nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd.

Förvaltning
5§
Nämnden ska handha den ekonomiska förvaltningen inom sitt 
förvaltningsområde inom ramen för den fastställda budgeten.

Socialnämnden i Älmhults kommun är den nämnd som fullgör kommunens upp
gifter inom socialtjänsten som arbetsgivare.



Samråd och rapporteringsskyldighet
6§
Värdkommunen ska utifrån kommunallagens bestämmelser och efter samråd 
med övriga samverkande kommuner upprätta budget för Nämnden.

Innan Nämnden fattar beslut om eller (om beslut ska fattas av endera eller 
samtliga samverkande kommuners fullmäktige) lägger fram förslag avseende 
avtal av större vikt eller om större investering ska Nämnden inhämta 
godkännande från socialnämnderna eller i förekommande fall 
kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna.

Nämnden ska till de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten 
utvecklats under det senast förflutna kvartalet och hur ställningen är under 
budgetåret.

Älmhults kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun

Reglemente

2018-11-12 6(6)

Delgivning
7§
Delgivning med Nämnden sker med ordföranden eller anställd som Nämnden 
bestämmer.

Undertecknande av handlingar
8§
Avtal, andra handlingar och skrivelse som beslutats av Nämnden ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid dennes förfall av vice ordföranden, och 
kontrasigneras av anställd som Nämnden bestämmer. I övriga fall bestämmer 
Nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegering
9§
Nämnden bestämmer i särskild delegeringsordning omfattning av den delegering 
som Nämnden har rätt till enligt kommunallagen.
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Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges sammanträden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningar av 
kommunfullmäktiges sammanträden från Ronnie Wallin,

utse ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ny ansvarig utgivare för 
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se,

- utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till 
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Ann-Charlotte Wiesel och att,

utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till 
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webbTV för att ytterligare 
möjliggöra medborgarnas insyn i de debatter som äger rum och de ärenden som 
beslutas av fullmäktige.

Direktsända program som är riktade till allmänheten bedöms som program 
enligt yttrandefrihetsgrundlagen och kommunen bör därför anmäla sin 
sändningsverksamhet samt en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio 
och TV (MPRT). Enligt MPRT är det utgivaren som är juridiskt ansvarig om 
något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen, till exempel 
hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.

Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under 
kortare perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella 
kraven på en ställföreträdande utgivare är desamma som för en utgivare. 
Utgivaren och i förekommande fall den ställföreträdande utgivaren ska vara 
angivna på kommunens webbplats. Ett uppdrag som utgivare kan återkallas av 
den som utsett utgivaren och en utgivare kan även själv avsäga sig sitt uppdrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningar av 
kommunfullmäktiges sammanträden från Ronnie Wallin,

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

utse ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ny ansvarig utgivare för 
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se,

utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till 
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Ann-Charlotte Wiesel och att,

utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till 
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021 -02-02 § 7 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-21

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.

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

Justerandes sign

http://www.ljungby.se
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Kommunledningsförvaltningen

Kansliav delningen Kommunfullmäktige
Eva-Marie Norén Holgersson 

0372-789116

eva-marie.noren-holgersson@ljungby. se

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges 
sammanträden

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges 
sammanträden från Ronnie Wallin,

att utse ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ny ansvarig utgivare för sändningar av 
kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se,

att utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till ställföreträdande ansvarig 
utgivare efter Ann-Charlotte Wiesel,

och att utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till ställföreträdande 
ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webbTV för att ytterligare möjliggöra 
medborgarnas insyn i de debatter som äger rum och de ärenden som beslutas av fullmäktige.

Direktsända program som är riktade till allmänheten bedöms som program enligt 
yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och kommunen bör därför anmäla sin 
sändningsverksamhet samt en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och TV 
(MPRT). Enligt MPRT är det utgivaren som är juridiskt ansvarig om något 
yttrandeffihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen, till exempel hets mot folkgrupp, 
förtal eller förolämpning. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över innehållet så att 
inget sänds eller publiceras mot hens vilja.

Eventuella överträdelser faller under allmänt åtal (Yttrandefrihetsgrundlagen 7 kap 1 §). 
Emellertid har Myndigheten för press, radio och TV meddelat att Justitiekanslem sedan en
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tid tillbaka i beslut har bedömt att en direktsändning av en debatt i kommunfullmäktige får 
anses vara en sådan dagshändelse för vilken det finns särskilda regler i 1 kap. 16 § 
yttrandeffihetsgrundlagen. Av dessa regler följer att grundlagens bestämmelser om bland 
annat ansvarighet, tillsyn och åtal inte är tillämpliga när det gäller de uttalanden som har 
gjorts i sändningen. Kommunen behöver därför inte fatta särskilda beslut om och meddela 
myndigheten att var och en som framträder i programmet själv ska ansvara för det de säger.

De formella kraven som ställs på en utgivare är att utgivaren ska vara myndig, bosatt i 
Sverige, inte vara försatt i konkurs och inte ha förvaltare, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under kortare 
perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella kraven på en 
ställföreträdande utgivare är desamma som för en utgivare. Utgivaren och i förekommande 
fall den ställföreträdande utgivaren ska vara angivna på kommunens webbplats. Ett uppdrag 
som utgivare kan återkallas av den som utsett utgivaren och en utgivare kan även själv 
avsäga sig sitt uppdrag.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Nuvarande ansvarig utgivare är Ronnie Wallin, tidigare kanslichef.
Kommuniedningsförvaltningen föreslår att Ljungby kommunfullmäktige, i likhet med andra 
kommuner, istället utser ordföranden i kommunfullmäktige till ny ansvarig utgivare med 
motiveringen att ordföranden ansvarar för genomförandet av sammanträdet.

Likaså föreslår förvaltningen att ställföreträdande utses för den händelse att ordföranden inte 
har möjlighet att delta i sammanträdet.

Förvaltningens beredning
Kommunfullmäktiges ordförande har vidtalats och accepterat att utses till ansvarig utgivare. 
Likaså har ordföranden ställt sig bakom förslaget att utse ställföreträdanden och föreslår att 
fullmäktiges förste samt andre vice ordförande utses.

Jennie Vidal

Kommundirektör

Eva-Marie Norén Holgersson

Kommunsekreterare
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Norén Holgersson Eva-Marie

Från: Kaouther Tayari Jebali <kaouther.x.tayari-jebali@arbetsformedlingen.se>
Skickat: den 19 februari 2021 11:24
Till: Norén Holgersson Eva-Marie
Ämne: Avsägelse av ersättarplats BUN

Hej! 

Jag avsäger mig min ersättarplats för vänsterpartiet i Barn-och utbildningsnämnden. 

Vänligen 

Kaouther Tayari Jebali 
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Vår önskan är att göra Stafettvägen samt Replösavägen 
till en cykelgata, som från december år 2020 kallas E33. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/har
ar-nya-vagmarket-for-cykelgata/ 

Motiveringen till detta önskemål handlar om säkerhet och 
attraktivitet. 
1. Utmed denna sträcka rör sig ett stort antal elever
dagligen till och från sina skolor. I dagsläget utsätts våra
barn och ungdomar dagligen för en farlig skolväg - då
delar av denna sträcka saknar ändamålsenlig väg för
fotgängare samt cyklister. Detta blir tydligt om man
besöker området på morgonen, samt efter skolans slut.

2. Hälsans stig är en populär promenadslinga utmed
Lagaån och den är förlagd utmed Replösavägen.

3. Ett nytt bostadsområde(Olof 1) planeras att byggas och 
i dagsläget ser det ut som om all trafik från det nya
området kommer att gå utmed Stafettvägen och
Replösavägen, vilket skapar än mer blandtrafik. Vi som
bor i området ser gärna att trafiken leds ut mot Ringleden,
via Flygarevägen för att minska denna negativa påverkan
på trafiksäkerheten i Ljungby tätort.

Vi hoppas att Ljungby kommun växer och att staden blir 
modern och attraktiv och då ska vi göra området kring 
Lagaån både attraktivt och säkert för alla som bor i vår 
stad! 
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Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen Kommunfullmäktige 
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212000-0670 
PLUSGIRO 

302 50-5 
E-POST

kommunstyrelsen@ljungby.se
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WEBBPLATS 
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Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-03-01 

1. Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut inom 3 månader enligt SoL

och LSS rapporteringsperiod 31 januari 2021.



2021·01 ·31 
Raooort ei verkställda beslut enliot Sol och LSS rannorterinasoeriod 31 lanuari 2021 

lagområde Kön Typ av bistånd eller insats Skäl att beslutet ej verkställts Datum för Datum för Datum för 

gynnande avbrott verkställighet/ 

lhP<'··· 1,,,_uc.l11t 

Sol K Siirskilt boende Den enskilde har inte svarat på erbiudandet 2020·09·25 
Sol K Särskilt boende Den enskilde har tackat nei till erbiudandet 2020-06-01 
Sol M Sarskilt boende Den enskilde har tackat nei till erbiudande. 2020-06-03 
Sol K Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudandet och återtagit 2020-0S-19 2020-12-10 

ansökan. 

Sol K Särskilt boende Den enskilde har tackat nej till erbjudandet och återtagit 2020-04-29 2020-12-10 

ansOkan. 

Sol K Särskilt boende Verkställt. 2020-06-11 2020-11-03 
Sol K Kontaktocrson Sol Resursbrist saknar lämolio oersonal/uopdraasta□arc 2020-06-18 
Sol K Kontaktperson Sol Resursbrist saknar lämolia personal/uppdraastaaare 2020-08-19 
Sol K Kontaktoerson Sol Resursbrist, saknar lämolia oersonal/uoodraastaaare 2020-09-28 
Sol K Kontaktoerson Sol Resursbrist, saknar lämolia oersonal/uoodraastaaare 2020-08-25 
Sol M Kontaktoerson Sol Resursbrist, saknar lamolia oersonal/u□□draastaaare 2020-08-24 
Sol M Kontaktperson Sol Resursbrist. saknar lämolio oersonal/uoodraostaaare 2020-09-22 
Sol M Kantaktoerson Sol Resursbrist. saknar lämolia oersonal/uopdraastaaare 2020-08-28 
Sol M Kontaktoerson Sol Resursbrist, saknar lämolia oersonal/uopdraastaaare 2020-08-21 
Sol M Kontaktoerson Sol Resursbrist. saknar läm□lia □ersonal/uoodraastaaare 2020-07-10 
Sol M Kontaktoerson Sol Resursbrist. saknar lämolia oersonal/uoodraasta□are 2020-08-31 
Sol M Kontaktperson Sol Resursbrist saknar lämplig personal/uppdragstagare. 2019-12-10 

Verkstålldes inte inom beslutsperioden, nytt beslut 200901 2020-09-01 

Sol K Bostad med särskild service Sol Resursbrist, saknar lämolia bostad. 2020-09-07 
Sol M Bostad med särskild service Sol Verkställt. 2020-04-08 2020-10-01 
Sol K Bostad med särskild service Sol Resursbrist, saknar lämplia bostad. 2020-07-10 
lSS M Bostad med särskild service lSS Den enskilde har tackat nei till etbiudanden. 2019-10-29 
lSS M Bostad med särskild service lSS Verkstållt. 2020-02-11 2021-01-15 

lSS K Bostad med särskild seovice lSS Verkst.illt. 2019-0B-07 2021-01-14 
lSS K Bostad med särskild service LSS Verkställt. 2020-03-18 2020-10· 15 
lSS M Bostad med särskild serv,ce lSS Atertaqit ansökan, flyttat till en annan kommun. 2020-03-18 2021-01-03 

LSS K Kontaktperson LSS Resursbrist, saknar lämpl ia persanal/uppdraostaqare 2019-12-13 
lSS K Kontaktoerson LSS Resursbrist. saknar lämoiia cersanal/uoodraastaaare 2020-05-29 
lSS K Kontaktoerson lSS Resursbrist, saknar lämc: oa oersanal/uocdraastaaare 2020-09-11 
lSS K Kontaktperson lSS Resursbrist. saknar lämpl oq personal/uppdraastaqare 2020-07-18 
lSS K Kontaktperson LSS Resursbrist, saknar lämpi 10 persanal/uppdraastaoare 2020-09-28 
lSS M Kontaktperson lSS Resursbrist. saknar lämoi ia oersonal/uppdraastaaare 2020-01-01 

lSS M Kontaktoerson LSS Resursbrist. saknar lämoloa oersonal/uoodraastaaare 2020-09-07 
lSS M Kontaktperson LSS Resursbrist. saknar lämp!iQ personal/uppdraqstaqare 2020-08-20 
lSS M Kontaktoerson LSS Resursbrist, saknar lämpl ia personal/uopdraqstaaare 2020-08-28 
lSS M Kontaktocrson lSS Resursbrist, saknar lämo1ia oersanal/uoodraastaaare 2020-09-23 
LSS M Kontaktoerson LSS Resursbrist. saknar lämo1oa oersonal/uoodraastaaare 2020-09-28 
lSS M Kontaktperson LSS Resursbrist. saknar lämo1,a personal/uppdraqstaqare 2020-09-01 
lSS M Kontaktperson LSS Resursbrist, saknar lämpliQ oersonal/uppdraostaoare 2020-09-11 
lSS M ledsaaarservice lSS Resursbrist, saknar lämp ia Persanal/uopdraastaaare 2020-03-12 
lSS M ledsaaarservice lSS Resursbrist. saknar lämolia oersanal/uo□draastaaare 2020-09-28 
lSS K ledsaqarservice lSS Resursbrist, saknar lämolia oersonal/uoodraastaaare 2020-04-27 
lSS K Personliq assi<tans LSS Annat skäl. 2019-10-21 
LSS M Korttidsvistelse utanfor det egna Den enskilde har tackat nej till erbjudandet. 2020-02-27 

hernemt. 

lSS M Daolia verksamhet lSS Den enskilde har tackat nei till erbiudandet. 2020-03-13 
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