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LJUNGBY
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Ledamöter deltar digitalt via Teams, presidiet tjänstgör i Märtasalen,
Storgatan, Ljungby
måndagen den 29 mars 2021, kl. 16.30. OBS! Notera tiden!
Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare,
senast den 26 mars. Därefter kontaktar du din gruppledare. Telefon 0372-78
91 16, eva-marie.noren-holgersson@ljungbv.se

Inledning

Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Doris Nickel, Bengt Carlsson, ersättare: Thomas
Jeppsson
Justeringen hålls tisdagen den 6 april kl 16.00 på kansliavdelningen.

Ärenden
1. Information om aktuella frågor inom socialnämnden och
kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens ordförande informerar.
3. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.
4. Enkla frågor.
5. Inlämnande av motioner och interpellationer.
6. Efterskänkning av avgifter för tillsyn av alkoholtillstånd 2020 och 2021
7. Utbetalning av partistöd 2021.
8. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.
9. Godkännande av avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige (S).
10. Valärende - ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M).
11. Valärende - ersättare i tekniska nämnden och ersättare i
kommunfullmäktige (C).
12. Meddelanden.

Ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om att uppföra en staty/konstverk över Vera
Sandberg 1895-1979
Vera Sandberg är Sveriges första kvinnliga ingenjör. Hon föddes på Hångers i Ljungby den
23 maj 1895. År 1917 tog hon examen i kemi på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Vid
den tiden var det ovanligt med kvinnor på utbildningen. Det var männens område. Vera var en
pionjär i att som första kvinna studera och ta examen på Chalmers.
På Chalmers är Vera Sandberg en välkänd kvinnlig föregångare. Flera saker görs för att
minnas den första kvinnliga ingenjören. Bla. finns en alle' "Vera Sandbergs alle" i Göteborg
och studentspexet på Chalmers: Chalmersspexet Vera. 2019 placerades en staty av Vera
Sandberg i Vera Sandbergs alle'. Konstverket heter Laboration och föreställer Vera i en
laboration.
Här i Ljungby är Vera Sandberg tämligen okänd. Vera Sandberg har fått en liten gatstump i
Ljungbys ytterkant uppkallad efter sig. Vi vill ändra på det! Att lyfta fram att den första
kvinnliga ingenjören är född i Ljungby kan bli känt i många sammanhang, såväl bland
studenter, allmänhet och besökare. Vi vill att Ljungby skall köpa in ett konstverk/staty som
föreställer Vera Sandberg och som kan placeras centralt i Ljungby.
Vi yrkar att:
-

Att utreda kostnad för en staty/konstverk av Vera Sandberg
Att kultur och fritidsnämnden lämnar förslag på lämplig placering av konstverket
Att återrapportera kostnad och placering till fullmäktige för fortsatta beslut om
eventuell finansiering

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Ljungby 2021-03-05
Anne Karlsson

Matija Rafaj

Emma Johansson Gauffin

(s)

(s)

(s)

Ulla-Blitt Storck
(s)

Källor Internet:
Vera Helfrid Victoria Sandberg, www.skbl.se/sv/artikel/VeraSandberg, Svenskt kvinnobiografiskt
lexikon (artikel av Henrik Björck), hämtad 2021-03-05.
https://avancez.se/vera-sandberg (hämtad 2021-03-05)

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion angående mobila fritidsgården i Ljungby kommun

Ljungby kommun är som vi alla vet en väldigt stor kommun till ytan. Det är långt mellan våra
orter och byar. Därför önskar vi att Ljungby kommun utreder och förhoppningsvis inför
mobila fritidsgårdar. En mobil fritidsgård utgår från den centrala fritidsgården, där
fritidsledare åker ut till ungdomarna i dessa orter eller byar.
Där kan man ha en dialog med de ungdomarna och komma överens om vad man kan hitta på
den dagen mobila fritidsgården kommer på besök. Exempel på aktiviteter kan vara att grilla,
titta på film, dansa, spela sällskapsspel eller pyssla. Man kan med fördel samarbeta med
föreningarna i vår kommun. Som exempel kan nämnas Lokal 16, Sagobygden, Kulturskolan
eller ortens idrottsföreningar.
Då kan även outnyttjade lokaler eller byggnader användas för ändamålet. Exempelvis
stationshuset i Lidhult, klubblokaler eller bygdegårdar. Ungdomarna kan ges möjlighet att
påverka valet av lokaler och eventuellt dess utformning. Det är viktigt i vår kommun att alla
ungdomar får samma förutsättningar. Detta oavsett om man bor i centrum eller på
landsbygden.
Att ha en sysselsättning och en dag att se fram emot när skoldagen är slut skulle betyda
mycket för denna gruppen. Mobila fritidsgårdar finns i fler kommuner runt om kring oss. I
Varberg, Hylte, Värnamo och Västervik finns det redan idag liknande verksamheter som vi
kan lära av.

Därför yrkar vi:
Att man utreder möjligheten att starta en mobil fritidsgård samt att undersöka hur andra
kommuner arbetar med detta.
Att man efter utredningen möjliggör införandet av mobil fritidsgård i Ljungby kommun.

Ljungby 2021-03-05

Ingela Rosen

Håkan Bengtsson

Motion om kommunala läkare
I' n im^qv i./rtaf r,ni ii\j

2021 03 0 8
-

-

KOMMUNLEDNINSGFORVALTNING

Under den pågående pandemin har det blivit tydligt att den medicinska
kompetensen i äldreomsorgen behöver stärkas. Aldreomsorgen behöver en ökad
sjuksköterskekompetens. Men även läkare behövs inom äldreomsorgen. Den
pågående pandemin visar att äldreomsorgen har ett behov av egen
läkarkompetens.
Regeringens Corona-kommission kom i slutet av 2020 med sin första rapport
om äldreomsorgen. De konstaterar att ett viktigt steg för att stärka upp
äldreomsorgen är att kommunerna får möjlighet att anställa egna läkare, något
som inte är tillåtet idag. Kommissionen skriver:
”Kommissionen anser att uppdelningen mellan kommun och region i fråga om
läkaransvar inte ens i en normal situation framstår som en lämplig lösning, och i
synnerhet inte i en kris där vaije beslutsled och gränssnitt innebär en sårbarhet i
sig.
I väntan på att en ny lagstiftning förhoppningsvis kommer på plats föreslår
Vänsterpartiet att
Ljungby kommun går före och skickar en hemställan till regeringen där vi
ansöker om att kommunen får bli en försökskommun med egna läkare
anställda i äldreomsorgen.

Ljungby den 8 mars 2021
Kerstin Wiréhn
Vänsterpartiet

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande (M)agnus Gunnarsson
om befolkningsmålet i kommunens vision.

Att ha olika mål, fokusområden och visioner för sitt arbete är något vi i SD ser som viktigt
och självklart. Ljungbys mål, fokusområden och vision tycker vi delvis är ganska bra och
rimliga.
Emellertid finns en skrivning i visionen som i vårt tycke inte hör hemma där och det är
befolkningsmålet om 35000 personer år 2035. Vi anser att en vision ska vara rimlig och
möjlig att nå. Då kommunens befolkning nu för andra året på raken backar ganska mycket
istället för att växa så undrar vi:
1: Tycker styret i Ljungby kommun fortfarande att 35000 personer år 2035 är ett rimligt
visionsmål?
2: Finns det tankar på att revidera visionsmålet?
3: Ser kommunstyrelseordföranden några risker med att ha ett så högt mål och att vi mycket
sannolikt missar det rejält?
4: Har ni i era analyser inför att ni satte målet sett vilka företag och befolkning som kommer
flytta till Ljungby?
5: Hur mycket resurser kommer ni framöver lägga ner för att nå målet?

För sverigedemokraterna Ljungby: Krister Salomonsson 2021-03-16
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Efterskänkning av avgifter för tillsyn av alkoholtillstånd
2020 och 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- återbetala tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av
alkoholtillstånd debiterats för år 2020 och att,
-

efterskänka tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av
alkoholtillstånd ska debiteras för år 2021 och återbetala tillsynsavgifter
som redan debiterats för år 2021.

Finansiering med 196 000 kronor sker genom socialnämndens budgetram.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att vid resultatbalanseringen från 2021 till 2022 ge
undantag för socialnämndens intäktsbortfall.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid utrett olika
näringslivsåtgärder med anledning av smittspridningen av coronaviruset.
Kommunledningsförvaltningen redovisar uppdraget i en rapport daterad 28
januari 2021. I rapporten framgår fyra rekommendationer till det fortsatta
arbetet. Kommunen kan tillfälligt sänka eller efterskänka avgifter för
alkoholtillsyn, tidigarelägga utdelningen av den årliga julklappen till
kommunens medarbetare, utöka anståndsmöjligheterna på så sätt att det blir
möjligt att få anstånd på två på varandra följande räkningar och förlänga
betaltiderna för kommunens fakturor under 2021.
Den 2 februaii 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon avgift för alkoholtillsyn för
2021 och att avgiften för alkoholtillsyn 2020 ska återbetalas.
Socialnämnden behandlade ärendet de 23 februari 2021. Socialnämnden har valt
att inte yttra sig i ärertdet på grund av att frågan är en näringslivsfråga.
Socialnämnden emotser kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk
kompensation till socialnämnden.
I en tjänsteskrivelse från den 3 mars 2021 lämnar kommunledningsförvaltningen
förslag till finansiering. Om avgifterna för tillsyn av serveringstillstånd
efterskänks kommer kommunen få ett
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

intäktsbortfall med 98 000 kronor per år räknat utifrån 2019 års intäkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag avser både 2020 och 2021 vilket
beräknas imiebära ett intäktsbortfall omkring 196 000 konor, utifrån 2019 års
intäkter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att åtgärden finansieras genom
socialnämndens budgetram och att kommunstyrelsen vid resultatbalanseringen
från 2021 till 2022 beviljar socialnämnden undantag för intäktsbortfallet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 17
Socialnämndens beslut, 2021-02-23 § 21
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-03
Kommunfullmäktiges beslut, 2010-03-30
Ansöknings- och tillsynsavgifter, 2010-03-30
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-23
Rapport från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-28

Yrkanden
Håkan Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
finansieringen ska ge genom kommunstyrelsens budget. I övrigt beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att:
- återbetala tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av
alkoholtillstånd debiterats för år 2020 och att,
efterskänka tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av
alkoholtillstånd ska debiteras för år 2021 och återbetala tillsynsavgifter
som redan debiterats för år 2021.
Finansiering med 196 000 kronor sker genom socialnämndens budgetram.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att vid resultatbalanseringen från 2021 till 2022 ge
undantag för socialnämndens intäktsbortfall.

Beslutsordning
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte
Wiesels yrkande.
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Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Ann-Charlotte Wiesels yrkande och om att rösta NEJ för beslut i enlighet
med Håkan Bengtssons yrkande.
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

Göransson Tommy , tjänstgörande ersättare
MP

X

Bengtsson Håkan, Ledamot S

x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V

X

Lorentzson Jan, Ledamot SD

x

Salomonsson Krister, Ledamot SD

x

Nielsen Jonna, tjänstgörande ersättare ALT

x

Omröstningen har utfallit med elva JA-röster och fyra NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Ann-Charlotte
Wiesels yrkande.
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Socialnämnden
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Remiss näringslivsåtgärder
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Beslut

Socialnämnden besluta att inte yttra sig i ärendet på grund av att det är en
näringslivsfråga och emotser kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk
kompensation till socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunlednings förvaltningen har utrett olika näringslivsåtgärder med
anledning av smittsptidningen av coronaviruset. Uppdraget har redovisats i en
rapport daterad 28 januari 2021. I rapporten framgår fyra rekommendationer till
det fortsatta arbetet: en tillfällig sänkning eller efterskänkning av avgitterna för
alkoholtillsyn under 2021, tidigareläggande av utdelningen av den årliga
julklappen till kommunens medarbetare, utökade anståndsmöjligheter som
möjliggör anstånd på två på varandra följande räkningar och förlängda betaltider
för kommunens fakturor under 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-02 under § I 7
och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
inte ta ut någon avgitl för alkoholtillsyn 202 l och att återbetala avgiften för
alkoholtillsyn 2020.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 21, och
föreslår socialnämnden besluta att inte yttra sig i ärendet på grund av att det är
en nätingslivsfråga och emotser kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk
kompensation till socialnämnden.
Redogörelse

Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
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Socialnämnden

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens rapport: Förslag på stödåtgärder till näringslivet
inom branscher som är hårt drabbade av följderna av Covid-19-utbrottet,
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21,
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-02, § 17, Återrapportering av
uppdrag om näringslivsåtgärder.
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Bruce Byrskog
0372-789109
bruce. byrskog@ljungby.se

Förslag om efterskänkning av avgifter kopplade till
serveringstillstånd
Förvaltningens förslag till beslut
Finansiering med 196 000 kronor sker genom socialnämndens budgetram.Kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid
resultatbalanseringen från 2021 till 2022 ge undantag för socialnämndens intäktsbortfall.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att inte ta ut någon avgift för alkoholtillsyn 2021 och att
återbetala avgiften för alkoholtillsyn 2020.
Om avgifterna för tillsyn av serveringstillstånd efterskänks kommer kommunen få ett
intäktsbortfall med 98 000 kronor per år, räknat utifrån 2019 års intäkter. Förslaget behöver
kompletteras med finansiering som täcker intäktsbortfallet.Räknat med ett årligt
intäktsbortfall med 98 000 kronor behöver 196 000 kronor finansieras i och med att förslaget
avser både 2020 och 2021. Kommunledningsförvaltningen föreslår att finansieringen ska
ske genom socialnämndens budgetram och att undantag ges för detta i resultatbalanseringen.
I tidigare underlag framgår att intäktsbortfallet uppgår till 215 000 kronor. Denna summa
avser både ansöknings- och tillsynsavgifter. Kommunledningsförvaltningen har den 15 mars
2021 uppmärksammats om att intäkterna för tillsyn uppgick till 98 000 kronor 2019.
Förvaltningens beredning
Socialförvaltningen genomför tillsyn enligt alkohollagen på serveringsställena i kommunen.
Socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har deltagit i dialogmöten där
politiker, näringslivsrepresentanter och tjänstepersoner träffats med anledning av
näringslivets utsatta situation under den pågående pandemin.
Socialnämnden uppmärksammades om ärendet efter att kommunstyrelsens arbetsutskott den
2 februari 2021 beslutat att lämna förslag om att efterskänka avgifterna för tillsynen.

POSTADRESS

34 I 83 Ljungby

E-POST

kommunstyrelsen@ljungby.se

BESÖKSADRESS

O/ofsgatan 9, 341 43 Ljungby

TELEFON

ORGNR

WEBBPLATS

BANKGIRO

03 72-78 90 00 vx

www.ljungby.se

2 I 2000-0670
I 56-0879

2(2)

Socialnämnden hanterade ärendet den 23 februari 2021. På grund av att ärendet bedöms som
en näringslivsfråga har socialnämnden beslutat att inte yttra sig i ärendet.

Jennie Vidal

Magnus Johansson

Kommundirektör

Ekonomichef

Bruce B yrskog Rambelo

Kommunsekreterare

Ronnie Wallin

Utredare

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-21
Rapport från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-28
Socialnämndens beslut, 2021-02-23
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Nya avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd
Beslut
Nya ansöknings- och tillsynsavgiftema för alkoholtillstånd samt folkölstillsyn
antas enligt kommunstyrelsens förslag.

Begränsningar av antal tillfälliga tillstånd till allmiinheten och slutna sällskap tas
bort.
Ärendet
Socialförvaltningen har gjo1t en översyn av ansöknings- och tillsynsavgiftema
för alkoholservering, enligt självkostnadsprincipen. Då lönekostnaderna har ökat
föreslår förvaltningen att avgifterna böjs enligt föreslagen tabell. Likaså föreslås
avgiften för folkölstillsyn höjas.
Socialnämnden beslutade den 20 januari 2010 att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslaget till nya ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholtillstånd samt
folkölstillsyn.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade den l 6 februari 2010 ärendet till
konununstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2010 att föreslå kommunfullmäktige
att anta de nya ansöknings- och tillsynsavgifterna för alkoholtillstånd samt
folkölstillsyn, i enlighet med socialnämndens förslag, med förändringen att
hernbygdsföreningar och liknande endast behöver betala 500 kronor för ansökan
om tillfälliga alkoholtillstånd till allmänheten.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att ta bort begränsningar av antal
tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap.
Meddelande om jäv
Lars Solling (FP) deltar inte i överläggning och beslut på grund av jäv.
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ANSÖKNINGSAVGIFTER
Antagna av Ljungby kommunfulImäktige 2010-03-30
Nyansökningar
6 000
Stadigvarande tillstånd För servering av
sprit, vin och starköl till allmänheten,
Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap.
Utvidgade tillstånd
Från vin o starköl till sprit,
Större serveringsyta

2 500

Utökade serveringstider

1 500

Tillfälliga tillstånd till allmänheten
T ex festivaltillstånd. Inkl tillsynsavgift
vilken återbetalas vid avslag.

5 000(500 hembygdsfören o likn)
700

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap
Första ansökan/år
Därefter per ansökan

400
300

TILLSYNSAVGIFTER
Folköl

800 per år

Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap 700 per år
Tillfälliga tillstånd till allmänheten

700

Alkoholservering till allmänheten
Fast avgift
700
Rörlig avgift beroende på årsomsättning av alkoholdrycker
0-50 000
50 001-100 000
100 001-250 000
250 001-500 000
500 001-1 000 000
1 000 001-2 000 000
2 000 001- och däröver

500
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000

Årliga tillsynsavgifter ska vara betalda senast 31 mars
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Komm nnledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Bruce Byrskog
0372-789109
bruce. byrskog@ljungby.se

Förslag på stödåtgärder till näringslivet inom branscher
som är hårt drabbade av följderna av Covid-19-utbrottet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna återrapporteringen och noterar
utredningens rekommendationer inför det fortsatta arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Krisledningsnämnden fattade den 16 april 2020 beslut om att utreda Ljungby kommuns möj
lighet att, vid behov, komplettera de redan lanserade statliga åtgärderna som syftar till att un
derlätta ekonomiskt för näringsliv och föreningar. Utredningsuppdraget har under 2020
rapporteras till olika politiska organ. Vad kommunen kunnat se är att näringslivet drabbats
av ytterligare restriktioner vilket medfört att kommunen under den senaste tiden fått in fler
önskemål om minskade avgifter och reducerade taxor. Kommunledningsförvaltningen har
därför fortsatt utreda möjligheterna till att genomföra fler åtgärder till näringslivet.
Till ärendet finns en rapport där möjligheten att efterskänka samt sänka de avgifter som
kommunen tar ut av näringslivet i form av bland annat livsmedels-, miljö-, hälsokydds- och
andra granskningsavgifter diskuteras. I rapporten diskuteras även möjligheten till att
tidigarelägga utdelningen av julklappen, alternativet att utöka anståndsmöjlighetema i
kommunen och alternativet att förlänga betaltiderna på kommunens fakturor.
I utredningen konstateras att det finns både för- och nackdelar för olika typer av åtgärder.
Fördelarna är många gånger att åtgärderna potentiellt kommer medföra en lättnad för
näringslivet samtidigt som det finns ett symbolvärde av att genomföra stödåtgärder.
Nackdelarna är många gånger att åtgärderna inte är förenliga med lagens intention och att det
är svårt att klargöra vilka finansieringsmöjligheter kommunen kommer ha under 2021.

Förvaltningens bedömning och överväganden
I rapporten framgår fyra rekommendationer till det fortsatta arbetet. De åtgärder som
kan rekommenderas är:
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en tillfällig sänkning eller efterskänkning av avgifterna för alkoholtillsyn under
2021
tidigareläggande av utdelningen av den årliga julklappen till kommunens
medarbetare
Utökade anståndsmöjligheter som möjliggör anstånd på två på varandra följande
räkningar.
Förlängda betaltider för kommunens fakturor under 2021.

En tillfällig sänkning eller efterskänkning av avgifterna för alkoholtillsyn bedöms som
mest träffsäker i förhållande till den grupp som pekats ut som den mest drabbade, dvs.
restaurangnäringen. Åtgärd bedöms ha en mindre ekonomisk effekt medan den
symboliska effekten bedöms som tydlig och positiv. De andra tre åtgärderna bedöms på
många sätt vara begränsade till en symbolisk effekt.
Rekommendationerna bör ses som möjliga åtgärdersförslag som
kommunledningsförvaltningen bedömer som möjliga och genomförbara med hänsyn till
lagstiftningen. Kommunledningsförvaltningen överlämnar rekommendationerna till
arbetsutskottet för politiska överväganden om de åtgärder som ska genomföras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
godkänna återapporteringen av uppdraget och att arbetsutskottet noterar de fyra
rekommendationerna inför det fortsatta arbetet.

Finansiering
Förslag till finansiering för eventuella åtgärder inom ovan nämna områden behöver utredas
vidare, med undantag för julklappen som redan är budgeterat.
Kommunledningsförvaltningen utarbetar förslag till finansiering efter kommunstyrelsens
arbetsutskott tagit ställning till de föreslagna rekommendationerna.

Förvaltningens beredning
I ärendet har diskussioner förts med framförallt näringslivschefen och
förvaltningschefen för miljö- och byggförvaltningen. Kommunjuristen har konsulterats
kring de juridiska förutsättningarna och bedömningarna i ärendet.

Jennie Vidal

Magnus Johansson

Kommundirektör

Ekonomichef

Bruce Byrskog Rambelo
Ronnie Wallin

Utredare
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Förslag på stödåtgärder till näringslivet inom branscher
som är hårt drabbade av följderna av Covid-19-utbrottet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna återrapporteringen och noterar
utredningens rekommendationer inför det fortsatta arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Krisledningsnämnden fattade den 16 april 2020 beslut om att utreda Ljungby kommuns möj
lighet att, vid behov, komplettera de redan lanserade statliga åtgärderna som syftar till att un
derlätta ekonomiskt för näringsliv och föreningar. Bland annat skulle åtgärderna efterskänkning av, sänkning av samt anstånd med hyror, taxor och avgifter undersökas utifrån om det
är juridiskt möjligt att genomföra, vilken ekonomisk konsekvens det kan få för kommunen
och med hänsyn till vilken effekt åtgärderna kan komma att få för näringsliv och föreningar.
Utredningsuppdraget har under 2020 rapporteras till olika politiska organ. Vad kommunen
kunnat se är att näringslivet drabbats av ytterligare restriktioner vilket medfört att kommunen
under den senaste tiden fått in fler önskemål om minskade avgifter och reducerade taxor. I
denna rapport resoneras därför kring möjligheten att efterskänka samt sänka de avgifter som
kommunen tar ut av näringslivet i form av bland annat livsmedels-, miljö-, hälsokydds- och
andra granskningsavgifter. Även en tidsbestämd reducering av VA- och renhållningstaxoma
ska diskuteras. Noteras bör att dessa åtgärder är saker som även Svenskt Näringsliv
rekommenderar kommunerna att ta ställning till. Rapporten inleds med en inledande
sammanställning över juridiska förutsättningar och en beskrivning av den omvärldsanalys
som genomförts. Därefter följer en analys och beskrivning av flera avgifter och taxor som
utredningen undersökt.
I utredningen konstateras att det finns både för- och nackdelar för olika typer av åtgärder.
Fördelama är många gånger att åtgärderna potentiellt kommer medföra en lättnad för
näringslivet samtidigt som det finns ett symbolvärde av att genomföra stödåtgärder.
Nackdelarna är många gånger att åtgärderna inte är förenliga med lagens intention och att det
är svårt att klargöra vilka finansieringsmöjligheter kommunen kommer ha under 2021.
Sammanfattningsvis lämnar utredningen fyra rekommendationer till åtgärder - en sänkning
eller efterskänkning av avgiften för alkoholtillsyn, att utdelningen av medarbetarnas julklapp
tidigareläggs, att kommunen utökar anståndsmöjlighetema och att kommunen förlänger
betalningstiderna.
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Juridiska förutsättningar och omvärldsanalys
Juridiska förutsättningar
I tidigare tjänsteskrivelser i detta ärende har resonemang förts kring de juridiska
förutsättningar som finns för att ge stöd till näringslivet. Nedan följer detta resonemang
på nytt men i något förkortad version:
I kommunallagen regleras stöd till näringsidkare framförallt i 2 kap 8 §:”Kommuner och
regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller
regionen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns
synnerliga skäl för det.” Att det är tillåtet med stöd för att allmänt främja näringslivet står
därmed klart men detta innebär i så fall ett allmänt stöd till många. Lagen anger inte att vissa
grupper av näringslivet kan gynnas i förmån till andra och kommunledningsförvaltningen
bedömer att eventuella sänkningar eller efterskänkningar av avgifter bör genomföras på ett
likställigt sätt. Det innebär att sänkningar eller efterskänkningar av avgifter bör genomföras
generellt och inte riktat till enskilda näringsidkare eller branscher inom näringslivet. Likaså
bör kommunen med hänsyn till lagen inte differentiera uttaget av avgifter utifrån hur
drabbade enskilda näringsidkare varit under den pågående coronapandemin. Vad
kommunledningsförvaltningen förstår är ambitionen att i synnerhet ge stöd till
restaurangnäringen som drabbats hårt under coronapandemin. Med hänsyn till lagens
intentioner är bedömningen att åtgärder bör genomföras inom de taxor och avgifter som i
största mån är avgränsade till just dessa näringsidkare och där speciallagarna samtidigt inte
anger några hinder för att efterskänka eller sänka avgifterna. Ett tänkbart scenario är att
kommunen tillfälligt efterskänker avgifter som är avgränsade till de drabbade branscherna
men att efterskänkningen genomförs generellt och inte riktas till enskilda näringsidkare.
När det gäller stöd till enskilda näringsidkare ska det finnas synnerliga skäl för att det ska
vara förenligt med kommunallagen. I förarbetena till lagen (både i förarbetet till gamla kom
munallagen (1991:900) och nya kommunallagen (2017:725) ges några exempel på synner
liga skäl. I förarbetena står också att rättstillämpningen ”måste kunna anpassas” till samhälls
utvecklingen och att rättsliga utrymmen kan uppstå om enskilda företags möjligheter faller
bort på en marknad som normalt hanteras av näringslivet. Det skulle därmed kunna hävdas
att kommunens möjlighet att agera är goda. Rättstillämpningen, som enligt förarbetena (vil
ket nämns ovan) alltså ska anpassas till samhällsutvecklingen, bör i dagsläget kunna ta hän
syn till den oerhört tuffa situation som råder just nu och därför ge mer verktyg till kommu
nerna att agera. Lagen medger alltså att kommunerna kan agera när läget är som det är för
närvarande.

Åtgärder från staten
Som bekant har flera åtgärder från staten, som har huvudansvaret för näringslivspolitiken, presenterats under pandemin. Bland annat har staten gett möjligheter för företag att
pennittera och därigenom fa en minskad lönekostnad samt garanterat kompensation för
del av de minskade hyresintäkter som aktörer som sänker hyror för näringsidkare får.
Regeringen har under 2020 infört ett omställningsstöd som syftar till att lindra
konsekvenserna för jobb och företag och göra det möjligt att överbrygga den akuta
krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. I
mars 2020 införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med
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skatteinbetalningar i ett år. Staten har även genomfört flera andra åtgärder. Stöd till
näringslivet är alltså en fråga som staten i huvudsak bör och försöker hantera utifrån sitt
tydliga mandat. Kommunernas resurser är inte särskilt stora i sammanhanget och möj
ligheterna för kommunerna att stötta näringslivet blir därmed begränsade i pengar mätt
vilket är viktigt att ha med sig när det gäller beslutsfattande i dessa ärenden.

Jämförelse med andra kommuner
En snabb jämförelse med de andra kommunerna i närheten visar att Ljungby kommun
ligger väl till vad gäller genomförda åtgärder.
I Växjö kommun har kommunen beslutats om utökade möjligheter till anstånd med
fakturor, att inte ta ut någon hyra för allmän platsmark när det gäller uteserveringar och
att endast göra nödvändig tillsyn. Dock har inget mer stöd än regeringens getts i form av
ytterligare hyressänkningar. Kommunens leverantörsfakturor ska betalas så fort som
möjligt. Inga tillsynsavgifter debiteras för alkoholhandläggning.
I Älmhults kommun har kommunen bland annat beslutat om anstånd med fakturor, om att
inte ta ut någon hyra för allmän platsmark när det gäller uteserveringar, att prioritera akut
och nödvändig tillsyn, att skjuta upp istället för att avboka evenemang, samt att påskynda
betaltiden till kommunens leverantörer vid behov.
I Markaryds kommun kan företag bland annat få anstånd med betalning på fakturor, hyror
och avgifter inom vatten och avlopp, tillstånd och tillsyn samt bygglov i upp till 3 månader
men också att anståndet kan förlängas. Markaryds kommun förkortar också betaltiden till
kommunens leverantörer, skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar
istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden samt tidigarelägger kommunala
investeringar. Markaryd har även avgiftsfri torghandel tre dagar i vecka.
I Alvesta kommun har kommunen bland annat beslutat om anstånd för fakturor och avgifter
inom VA och sophantering samt inom tillstånd och tillsyn. Även anstånd med hyror och en
minskning/förändring av antalet planerade tillsynsbesök har beslutats om. Alvesta kommun
har även beslutat att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga i förmån för
verksamhetskritiska tillstånds och tillsynsärenden.
Halmstads kommun har bland annat beslutat om hyresrabatter, om att lämna anstånd för
fakturor och avgifter, att minska mängden tillsynsbesök, att lämna anstånd med betalningen
av diverse avgifter samt att inte ta ut någon avgift för uteserveringar, torghandel och
skyltning. Halmstad kommun har i likhet med Ljungby kommun delat ut presentkort som
julgåva till sina anställda.
I Värnamo kommun erbjuds också anstånd med betalningar men även kostnadsfria kompe
tenshöj ande aktiviteter till företag i regionen för att användas under till exempel korttidsar
bete.
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Stockholm stad har beslutat om anstånd för samtliga tillsynsärenden exklusive brandtillsyn.
Anstånd är även möjligt för den kommunala vatten- och avloppsavgiften. Stockholm stad har
därutöver beslutat att återbetala avgiften för alkoholtillstånd för 2020.
Helsingborg stad har genomfört flera åtgärder för att allmänt främja näringslivet. I maj 2020
lanserades plattformen Action Helsingborg som under hösten 2020 förstärktes med
funktioner där näringsliv, föreningar och kommun kan lösa gemensamma utmaningar.
Kommunen har även beslutat att efterskänka avgifterna för serveringstillstånd och
markupplåtelser för uteservering under 2020. Kommunen har även beslutat att tillämpa 180
dagars betaltid för kommunens fakturor under 2021 gällande tillstånd och tillsyn för miljöoch hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen, och markupplåtelse.

Åtgärder som genomförts av Ljungby kommun
Kommunen har sedan våren 2020 genomfört flera åtgärder. Nedan framgår en redogörelse
över de åtgärder som genomförts. Kommuniedningsförvaltningen önskar återkomma med en
mer detaljerad redogörelse om hur mycket åtgärderna kostat.
- Tidigarelagd julklapp till kommunens medarbetare under våren 2020
- Utökad julklapp till kommunens medarbetare julen 2020 (1.2 miljoner kronor)
- Utökning av hemsändningsbidrag för lanthandlare
- Kortare betaltider från kommunen på andras fakturor
- Företagsrådgivning
- Senarelagd debitering av avgifter för miljöskydd och livsmedelskontroll 2020
- tidigarelagda tillstånd för uteserveringar 2021
- Avgift för hyra av allmän platsmark har tillfälligt tagits bort
- Hyresnedsättningar
- Extra föreningsstöd för uteblivna arrangemang, driftkostnader och omställningar
(1.5 miljoner kronor)
Önskemål från näringslivet
Samtal med näringslivschefen har skett och samtalet visar att näringslivet i Ljungby kom
mun är relativt nöjda med de åtgärder som kommunen har genomfört hittills. I och med de
nya restriktioner som regeringen kommunicerade den 18 december 2020 (och som börjar
gälla från och med 24 december) har dock flera näringsidkare inom restaurangbranschen
kontaktat näringslivschefen gällande förfrågningar om ytterligare stöttning. De nya restrikt
ionerna om alkoholserveringsförbud efter 20.00 och maxantalet av gäster inom ett och
samma sällskap drabbar näringslivet hårt. Näringsidkarna har i sina kontakter med
näringslivschefen framfört önskemål om att kommunen utreder om det finns möjlighet till
sänkning eller borttagande av tillsynsavgifter inom miljö- och byggförvaltningens område
samt utreder om en tidsbegränsad reducering av VA- och renhållningsavgifter är möjlig och
lämplig. Även Svenskt Näringsliv har kommunicerat till kommunen att detta är önskade
åtgärder.

Undersökning och analys av kommunens taxor och avgifter
Utredningen har undersökt flera relevanta avgifter och taxor där kommunen tar ut
avgifter från näringslivet. Nedan följer en beskrivning av flera av dessa samt en analys
om lämpligheten av att ta bort eller reducera flera av dessa.
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Avgifter inom miljö- och byggförvaltningens områden
Utredningen har undersökt vilka avgifter som miljö- och byggförvaltningen tar ut från
näringslivet.
Kommunen tar ut hälsoskyddsavgifter för tillsyn av hygienlokaler (frisörer, tatuerare,
fotvårdsverksamheter), badanläggningar, hotell och pensionat, tillsyn av skolor och
förskolor, inomhusmiljö i bostäder, radon, badvattenkvalitén, tobaksfrågor och smittskydd.
När det gäller hälsoskyddsavgifter står i förarbetet till miljöbalken att miljömyndigheternas
arbete så långt som möjligt bör avgiftsfmansieras. Intäkterna uppgick till 1.42 miljoner
kronor år 2019.
Kommunen tar ut avgift för livsmedelskontroll. Livsmedelsavgiftema avser framför allt
avgifter mot restauranger och caféer men även kommunal och regional kostverksamhet.
Avgift för livsmedelskontroll måste kommunen ta ut enligt lag. Grundprincipen för avgiften
är att varje verksamhet ska stå för de kostnader som den ger upphov till. Varje verksamhet
betalar en årlig avgift till kommunen för livsmedelskontroll. Avgiften tas ut från och med det
år som verksamheten startar. Hur stor avgiften är beror på det antal kontrolltimmar
verksamheten bedöms behöva. Antalet kontrolltimmar bestäms utifrån vilken typ av
livsmedel som hanteras, målgrupp och antal portioner som serveras. Hänsyn tas också till
behovet av kontroll av märkning och information. Även myndighetens erfarenheter av hur
väl verksamheten följer lagstiftningen påverkar antalet kontrolltimmar. Intäkterna uppgick
till 821 859 kronor 2019. Avgiften har höjts för 2020 och budgeteras till 975 000 kronor för
2020.
Kommunen tar ut miljöavgifter. Även när det gäller miljöavgifter står i förarbetet till
miljöbalken att miljömyndigheternas arbete så långt som möjligt bör avgiftsfmansieras. Det
vill säga att tillsyn och annat arbete med skydd av miljön är finansierad av avgifter.
Miljöavgifter betalas dels av de amnälnings- och tillståndspliktiga verksamheter som har en
fast årsavgift för tillsynen. Dels av övriga verksamheter som betalar en avgift för varje
tillsynstimma. Avgifter tas bland annat ut vid handläggning av avlopp, värmepumpar och
liknande. Intäkterna uppgick till 1.76 miljoner kronor 2019.
Planavgift är en avgift för en del av de kostnader som kommunen har när en detaljplan eller
områdesbestämmelser tas fram. Planavgift ska betalas om du utnyttjar den rätt att bygga som
planen tillåter. Det innebär att den som söker bygglov även kan få betala en planavgift utöver
bygglovs- och mätavgifter. Intäkterna uppgick till 1.21 miljoner kronor 2019.
I samband med beslut om lov eller anmälan tas en granskningsavgift ut. Avgiften tas ut för
bland annat granskning av bygglovhandlingar, remisser, startbesked, tekniskt samråd och
tillsynsbesök. Kommunen får även ta ut avgift när en ansökan om lov avslås. Intäkterna
uppgick till 3.46 miljoner kronor 2019.

Förvaltningens bedömning och överväganden
När det gäller miljö- och hälsoskyddsavgifter kan de aktörer som har högst kostnad minska
sin kostnad genom ett effektivare arbete med förebyggande åtgärder. Incitamentet för
förebyggande åtgärder skulle minska om avgifterna sänks eller efterskänks. Värt att notera i
detta sammanhang är även att tillsynen inom ovanstående områden inte ska och får minska
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oavsett vilket politiskt beslut som fattas utan det är bara kostnaden för tillsynen som i sådana
fall kan justeras. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ingen sänkning eller
efterskänkning av miljö- och hälsoskyddsavgifter eftersom det skulle innebära att
incitamentet med avgifterna, dvs. att genomföra förebyggande åtgärder, försvinner.
Miljö- och byggförvaltningen har varit i kontakt med naturvårdsverket och livsmedelsverket
som båda konstaterar att kommunen inte kan undgå att debitera avgifter för den
tillsynsverksamhet som bedrivs, förutom vid enskilda tillfällen där tydliga skäl anges.
Lagens intention är att kommunerna ska ta ut avgifter motsvarande kommunens kostnader
inom området. Avgifter för livsmedelskontroll styrs även av EU:s kontrollförordning inom
området vilken begränsar möjligheten till sänkningar och efterskänkningar inom området.
Även om livsmedelsavgiften i stor utsträckning är avgränsad till de drabbade näringsidkarna
är avgiften relativt låg vilket gör att nyttan av ett sådant stöd på många sätt begränsas till att i
huvudsak ha symbolisk betydelse. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar ingen
sänkning eller efterskänkning för livsmedelsavgiftema eftersom en sådan sänkning eller
efterskänkning inte bedöms som förenlig med den lagstiftning som är väsentlig inom
området.

Avgift inom socialförvaltningens område
Utredningen har undersökt vilka avgifter som socialförvaltningen tar ut från
näringslivet.
Kommunen tar ut avgift för alkoholtillsyn. Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut
avgifter för tillsyn av den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. Tillsyn sker på
olika sätt; till exempel förebyggande tillsyn, inre tillsyn (som bland annat innebär att
kommunen arbetar med att granska tillståndshavama uppfyller alkohollagens krav på
personlig och ekonomisk lämplighet) samt yttre tillsyn (serveringsstället besöks under
pågående verksamhet). Antalet tillsynsbesök beror bland annat på verksamhetens art,
exempelvis får nöjesrestauranger fler tillsynsbesök än vad renodlade matrestauranger far.
Kommunfullmäktige beslutar grunderna för avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohol
lagen. Ljungby kommun eftersträvar normalt sett full kostnadstäckning för det arbete som
utförs av kommunens förvaltning enligt alkohollagen. Den årliga tillsynsavgiften innehåller
en fast del och en rörlig avgift och dessa baseras på restaurangens verksamhetsinriktning
samt alkoholomsättning. Intäkterna uppgick till 215 341 kronor 2019.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att avgifterna för alkoholtillsyn uteslutande är
avgränsad till restaurangnäringen. En åtgärd som innebär att avgiften tillfälligt sänks eller
efterskänks skulle träffa den drabbade branschen på ett tydligt sätt. Symbolvärdet förenat
med en sådan åtgärd upplever kommunledningsförvaltningen även som tydligt och positivt.
Avgiften är däremot inte särskilt hög i jämförelse med andra avgifter som näringsidkarna
betalar vilket gör att den faktiska ekonomiska effekten är begränsad.
Kommunledningsförvaltningen ser inga lagliga hinder för att tillfälligt sänka eller
efterskänka avgifterna för alkoholtillsyn och bedömer därför att åtgärder lämpligen
genomförs inom detta område. Om beslut fattas om sådana åtgärder kommer kommunen
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behöva återbetala avgifter då flera näringsidkare redan betalat avgifter for 2021.
Kommunledningsforvaltningen kan rekommendera åtgärder inom detta område och som
tidigare nämnt bör åtgärderna genomforas generellt.

Intäkter för tillsyn och kontroll
Intäkter för tillsyn och kontroller listas nedan. Uppgifterna är från 2019.
30900 Intäkt från övrig försäljning
30910 Intäkt vidarefakturering
31120 Intäkt tillsynsavg. alkohollag
31150 Intäkt granskningsavgifter
31160 Intäkt planavgifter
31180 Intäkt miljöavgifter
31190 Intäkt livsmedelsavgifter
31200 Intäkt hälsoskyddsavgifter
32820 Intäkt kopieringsavgifter
Totalsumma

-21 611
-18 093
-215 341
-3 456 115
-1 211 771
-1 759 180
-821 859
-1 418 296
-227

-8 922 493

Avgifter inom tekniska förvaltningens område
Utredningen har undersökt möjligheterna till sänkning av avgifter inom tekniska
förvaltningens område. Inom tekniska förvaltningens område är det framförallt VA- och
renhållningsavgifter som är aktuella. VA-avgiftema låg totalt sett på 52 mkr under 2019,
varav 10 mkr avsåg privata företag. Renhållningsavgifterna låg totalt sett på 40 mkr varav 13
mkr avsåg privata företag. Avseende utgifter för enskilda näringsidkare för VA är det i
praktiken omöjligt att ta fram tydliga siffror för dessa. Detta beror på att näringsidkarna ofta
hyr sin lokal av en fastighetsägare och det går inte att via kommunens system se vilken taxa
som gäller för respektive hyresgäst utan man får bara fram fastighetsägarens kostnader för
VA. När det gäller renhållningskostnadema är detta lite enklare att skilja på (även om det
finns problem även här) och i de fall som har varit aktuella i ärendet är en grov uppskattning
av de årliga kostnaderna för renhållning att de ligger ungefär på 15 till 40 tkr per aktör.
Utifrån en grov uppskattning skulle en riktad sänkning av VA-avgiftema med 25 procent för
privata företag innebära en kostnad på 2.5 miljoner kronor utifrån 2019 års uppgifter. Samma
scenarion, men med renhållningsavgifterna, skulle innebära en kostnad på omkring 3.25
miljoner kronor. Skulle kommunen istället besluta om en generell sänkning med 25 procent
av VA-avgiftema blir kostnaden omkring 13 miljoner kronor. Samma Scenarion, men med
renhållningsavgifterna, skulle innebära en kostnad omkring 10 miljoner kronor. Oavsett
åtgärd är kommunen tvungen att hitta annan finansiering till intäktstappet.
Kommunledningsforvaltningen har konsulterat SKR i frågan om sänkning av VA- och
renhållningsavgifterna. SKR meddelar att en riktad sänkning till vissa aktörer är
problematisk utifrån lagstiftningen och därför inte kan rekommenderas. SKR har inte heller
kännedom om att någon annan kommun sänkt VA-och renhållningsavgifterna med syfte att
stötta näringslivet. SKR har även varit i kontakt med Svenskt vatten, branschorganisationen

för Sveriges kommunala vattentjänstföretag, som meddelat följande: ”VA-kostnadema ska
fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Eftersom VAhuvudmannen inte har några andra medel än de som betalas in av V A-kund erna så får man
inte gynna en viss grupp av kunder på bekostnad av andra kunder. En sådan fördelning är
inte tillåten.”.

Förvaltningens bedömning och överväganden
När det gäller tillfällig reducering av VA- och renhållningsavgifter för näringsidkare finns
fördelar men också tydliga nackdelar. Fördelen är att det är ganska mycket pengar som tas ut
i fonn av VA- och renhållningskostnader och att det därför skulle kunna gå att göra reduce
ringar som påverkar företagens utgifter rejält. En nackdel är att det inte går att använda VAeller renhållningskollektivets pengar för att sänka taxorna utan skattemedel måste tillföras.
Likställighetsprincipen är en annan faktor som måste vägas in i sammanhanget vilket innebär
att taxan inte kan differentieras utifrån grunden att vissa företag drabbats mer negativt av den
pågående pandemin. VA- och renhållningsavgifter debiteras från privatpersoner likväl som
från privata företag och bedömningen är att både privatpersoner och företag drabbats
negativt av den pågående pandemin.
Om ambitionen är att sänka VA- och renhållningsavgifterna bör sänkningen genomföras
generellt för att lagkraven ska följas. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar dock
ingen sådan åtgärd med bakgrund i den bedömning SKR och Svenskt vatten gjort inom
området. Likaså bedömer kommunledningsförvaltningen att en sådan åtgärd inte kan föreslår
eftersom åtgärden går emot lagens intention om att VA- och renhållningsavgifterna ska
fördelas på de avgiftsskyldiga utifrån vad som är skäligt och rättvist.

Förslag om presentkort med inriktning på restaurangbesök
Kommunledningsförvaltningen har undersökt möjligheten att tilldela presentkort till
kommunens medarbetare med inriktning på restauranger. Administrativt och tekniskt är det
möjligt att genomföra en sådan åtgärd där kommunen skapar ett presentkort som tilldelas
kommunens medarbetare och som sedan kan nyttjas i ett urval av restauranger. Kommunen
kan ställa en öppen förfrågan till samtliga restauranger i kommunen som sedan får möjlighet
att anmäla sitt intresse för att delta.
Under år 2020 gällde en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivare upp till 1000 kr. För
år 2021 har skattefriheten återgått till 450 kronor. Med anledning av den tillfälliga
regeländringen kunde kommunen under 2020 tilldela två presentkort till kommunens
medarbetare. Presentkortet kunde sedan nyttjas i en större majoritet av butikerna i
kommunen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen ser att lagen begränsar möjligheterna till att ge ett avgränsat
presentkort som enbart kan nyttjas vid enstaka butiker, under förutsättning att kommunen
inte har den typen av tjänst upphandlad med ett antal näringsidkare inom en och samma
bransch. Som tidigare nämnt är grundregeln att kommunen får genomföra åtgärder som
allmänt främjar näringslivet och inte som riktas till enskilda näringsidkare.
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Kommunledningsförvaltningen ser fördelaktigt på de presentkort som tidigare delats ut till
kommunens medarbetare. Presentkorten som tidigare delats ut kan nyttjas i en betydande del
av de butiker som finns i kommunen vilket blir mer förenligt med lagens intention om att
åtgärder ska riktas allmänt till näringslivet.
Kommunen kan dela ut en tidigarelagd julklapp på samma sätt som kommunen gjorde
under 2020. Vad man då bör ha i hänseende är att kommunen inte har möjlighet att
tilldela två julklappar på det sätt som kommunen gjorde under 2020 eftersom det
skattefria beloppet återgått till 450 kronor. Kommunledningsförvaltningen bedömer det
däremot som olämpligt att tilldela ett presentkort som enbart kan nyttjas på restauranger
eller som på annat sätt är begränsat till enskilda branscher eller näringsidkare.

Förslag om utökade anstånd
Kommunledningsförvaltningen har sett att fler andra kommuner utökat möjligheterna
till anstånd under pandemin. Enligt kommunens Policy för kredit -och kravhantering är
enstaka anstånd möjliga medan det inte är möjligt att få anstånd på två på varandra
följande räkningar. Kommunledningsförvaltningen bedömer att anståndsmöjlighetema
kan utökas som en åtgärd för att tillfälligt förbättra likviditeten hos de företag som
drabbats under pandemin. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att den
utökade anståndsmöjligheten enbart bör tillämpas vid de fall där det finns särskilda skäl
som nödvändiggör detta.
Förslag om förlängda betaltider
I redovisningen om andra kommuners åtgärder framgår att Helsingborg stad förlängt
sina betaltider till kommunen. Kommunen har beslutat att tillämpa 180 dagars betaltid
för kommunens fakturor under 2021 gällande tillstånd och tillsyn för miljö- och
hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen, och markupplåtelse.
Kommunledningsförvaltningen ser att detta är en åtgärd som kan genomföras i Ljungby
kommun. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock inte att åtgärden medför någon
ekonomisk effekt för näringslivet. En risk med denna typ av åtgärd är dessutom att
betalningsförmågan försämras eftersom längre betalningstider kan medföra att större
belopp ska betalas på en och samma gång men längre fram i tiden.
Sammanfattande slutsatser
I denna rapport konstateras att åtgärder bör riktas generellt till näringslivet på ett sådant
sätt att näringslivet kan anses ha främjats på ett allmänt sätt. Lagen sätter
förutsättningarna för hur kommunen får agera och när det gäller stöd till näringslivet är
det tydligt att grundregeln är att åtgärderna ska genomföras med syfte och verkan att
allmänt främja näringslivet. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns
stora svårigheter i att genomföra riktade åtgärder till specifika grupper inom
näringslivet.
I rapporten framgår fyra rekommendationer för det fortsatta arbetet. De åtgärder som
med hänsyn till lagstiftningen kan rekommenderas är:
- en tillfällig sänkning eller efterskänkning av avgifterna för alkoholtillsyn under
2021

10

-

tidigareläggande av utdelningen av den årliga julklappen till kommunens
medarbetare
Utökade anståndsmöjligheter som möjliggör anstånd på två på varandra följande
räkningar.
Förlängda betaltider för kommunens fakturor under 2021.

En tillfällig sänkning eller efterskänkning av avgifterna för alkoholtillsyn bedöms som
mest träffsäker i förhållande till den grupp som pekats ut som den mest drabbade, dvs.
restaurangnäringen. Det går dock att ifrågasätta vilken effekt en sådan åtgärd har utöver
det symboliska värdet. De andra tre rekommendationer bedöms på många sätt vara
begränsade till en symbolisk effekt.

Finansiering
Förslag till finansiering för eventuella åtgärder inom ovan nämna områden saknas, med
undantag för julklappen som redan är budgeterad inom nämndernas budgetar.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att finansieringen får ske genom utökad
budgetram för de förvaltningar som drabbas av intäktsbortfallen.
Förvaltningens beredning
I ärendet har diskussioner förts med framförallt näringslivschefen och
förvaltningschefen för miljö- och byggförvaltningen. Kommunjuristen har konsulterats
kring de j uridiska förutsättningarna och bedömningarna i ärendet.

Jennie Vidal
Kommundirektör

Magnus Johansson
Ekonomichef
Bruce Byrskog Rambelo
Kommunsekreterare
Ronnie Wallin
Utredare
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Utbetalning av partistöd 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som
har ansökt om det 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin. Partistöd rar ges till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2020 uppgår till cirka 21 606 kronor
per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2020 uppgår till cirka 18 710
kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med
Konsumentprisindex.
I tjänsteskrivelsen från den 3 mars 2021 skriver kommunledningsförvaltningen
om ärendet. En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet
används visar att flera partier betalar en del av sitt stöd till partiets regionala
eller nationella organisation, i form av serviceavgifter eller liknande. Ett parti
redovisar höga möteskostnader. En ansökan från ett parti har inkommit en dag
efter utsatt tid på grund av sjukdom inom partiet.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning föreslår den 4 mars 2021 att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som
har ansökt om det 2021.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut, 2021-03-04 § 6
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,- 2021-03-03
Ansökan om partistöd från Alternativet, 2021-03-02
Ansökan om partistöd från Centerpartiet, 2021-02-23
Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet, 2021-02-23
Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna, 2021-02-23
Ansökan om partistöd från Liberalerna, 2021-02-17
Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna, 2021-02-17
Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna, 221-02-17
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Ansökan om partistöd från Miljöpartiet, 2021-01-30
Ansökan om partistöd från Moderaterna, 2021-01-28

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut och om någon är
emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut.
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Yttrande över ansökningar om partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som
har ansökt om det 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som
är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid
fördelningen av partistödet.
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till
ett parti som inte lämnar redovisning.
Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för
partistöd, i vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda
ärendet till kommunstyrelsen.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2020 uppgår till cirka 21 606 kronor
per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2020 uppgår till cirka 18 710
kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med
konsumentprisindex (KPI).
En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet användes under
2021 visar att flera partier betalar en del av sitt stöd till partiets regionala eller
nationella organisation, i form av serviceavgifter eller liknande. Man får anta att
denna avgift återgäldas i form av stöd i olika former i det lokala demokratiarbete
som partierna genomför. Ett parti redovisar höga möteskostnader. En ansökan
från ett parti har inkommit en dag efter utsatt tid på grund av sjukdom inom
partiet.
Justerandes sign
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I övrigt finns inget att notera vad gäller partiernas redovisningar för 2021. Då
samtliga mandat i kommunfullmäktige har en fastställd ledamot föreslår
kommunledningsförvaltningen att fullmäktige beslutar att betala ut partistöd till
samtliga partier som har ansökt om det.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Finansiering av partistödet är beslutat i budget för 2021 av fullmäktige i
november 2020.

Beslutsunderlag
Ansökningar från samtliga nio partier med mandat i kommunfullmäktige
Kommuniedningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-03

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Ljungby
kommun

Kornrnunledningsförvaltningen
Sofia Olsson

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-03
Diarienummer KS 2021-0084.103
Kommunfullmäktige

0372-78 91 17
so fia. olsson@ljungby.se

Ansökan om partistöd
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier
som har ansökt om det.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de
politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska
personer.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning
och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar
eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid
fördelningen av partistödet.
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas
till ett parti som inte lämnar redovisning.
Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för
partistöd, i vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda
ärendet till kommunstyrelsen.
Partistödet består �v ett grundstöd, som år 2020 uppgår till cirka 21 606
kronor per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2020 uppgår till cirka
18 710 kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med
konsumentprisindex (KPI).

Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt de lokala reglerna för partistöd som antogs av fullmäktige 2015-09-28
ska partistödet användas till att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin. Partistödet är avsett för partiernas lokala arbete riktat mot
kommuninvånarna.

Ljungby
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-20

En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet användes
under 2021 visar att flera partier betalar en del av sitt stöd till partiets
regionala eller nationella organisation, i form av serviceavgifter eller liknande.
Man får anta att denna avgift återgäldas i form av stöd i olika former i det
lokala demokratiarbete som partierna genomför. Ett parti redovisar höga
möteskostnader. En ansökan från ett parti har inkommit en dag efter utsatt
tid på grund av sjukdom inom partiet.
I övrigt finns inget att notera vad gäller partiernas redovisningar för 2021. Då
samtliga mandat i kommunfullmäktige har en fastställd ledamot föreslår
kommunledningsförvaltningen att fullmäktige beslutar att betala ut partistöd
till samtliga partier som har ansökt om det.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Finansiering av partistödet är beslutat i budget för 2021 av fullmäktige i
november 2020.

Kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Ansökningar och redovisningar från nio partier
De lokala reglerna för partistöd
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Lämna medborgarinitiativ
Ärendenummer
Inskickat

210320-GIT-QY08
2021-03-20 19:34

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ

Min motivering

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
Telefon: 03 72-78 90 00

Förslag till kommunens representationsmiddagar.
Ljungby kommun har så många duktiga producenter av
råvaror, därför tycker jag kommunen skall utlysa en tävling
som går ut på att komponera en meny med dryck.
MåltiBen skall vara gjord på lokala råvaror från Ljungby
kommun under temat så här smakar Ljungby. På detta
sätt erbjuder vi besökare något unikt och samtidigt
berättar vi om vår kommun under middagen.
Vi skall helt enkelt ställa oss frågan hur smakar Ljungby?
Hur översätter vi det vi ser runt omkring oss till smaker i
mat och dryck.
Till exempel hur smakar våra skogar, åar, sjöar, ängar,
parker och bostadsområden? Bara fantasin sätter
gränser.
Vem som helst kan komma in med ett förslag på maträtt,
bara den är gjord på lokala råvaror. Förslaget ska även
innehålla en deklaration över vilka smaker den innehåller
och vad i Ljungby kommun som är motiveringen.
Tävlingen kan förslagsvis göras om på nytt med några års
mellanrum. Bedömningen kan gå till så att man gör ett
arrangemang där kommuninvånare kan köpa rätterna och
rösta fram sin favorit.
Fick iden när jag läste diskussionen om kommunen ska
bjuda på alkoholhaltiga drycker eller ej. Jag tycker vi ska
tänka några steg längre vid representationsmiddagar. Låt
besökaren få en unik upplevelse genom middagen
samtidigt som vi marknadsför kommunen och våra lokala
producenter.
Genom en unik Ljungbyrätt blir det ett naturligt
middagssamtal om vad Ljungby är och har att erbjuda.

Sida I av I

Från: Rodriguez Jorge <jorge.rodriguez@ljungby.se>
Skickat: den 24 februari 202116:55
Till: Norén Holgersson Eva-Marie <eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se>
Ämne: Sv: Underrättelse om kommunfullmäktige den 1 mars 2020

Jag vill här med säga upp mitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktig.
Med vänlig hälsning

Jorge Rodriguez

mail
Jorge.rodriguez@ljungby.se

Karlsson Lena
Från:
Ämne:

Kommunstyrelsen
VB:

LJ U N G öY KO M M U N
KOMMUNSTYRELSEN

Ank
Från: Inger Jeppsson <0706239714i@gmail.com>
Skickat: den 15 december 2020 09:28
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@ljungby.se>
Ämne:

2020 -12- 1 5

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr kfoZD/cWO. jf/2

Jag vill upphöra att vara ersättare i kultur och fritidsnämnden.
Med vänlig hälsning
Inger Jeppsson

1

Noréi^olcjerssoi^v^Vlarie
Ämne:

VB: Uppsägning av ersättarplats i tekniska nämnden

Från: Karlsson Marie <marie.karlsson@skola.ljungby.se>
Skickat: den 10 mars 2021 10:20
Till: Norén Holgersson Eva-Marie <eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se>
Ämne: Sv: Uppsägning av ersättarplats i tekniska nämnden
Hej!
Jag vill härmed onsdagen den 10 mars 2021 avsäga mig mina uppdrag som ersättare som jag är i Tekniska
nämnden och i Kommunfullmäktige.
Tack på förhand!

Med Vänliga Hälsningar

Marie Karlsson

Webbplats: marie.karlsson@skola.liunRby.se
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MEDDELANDE

LJUNGBY
KOMMUN

2021-03-22

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-03-29
1.

Länsstyrelsen avvisar 2021 -02-04 kommunens framställan om efterträdarval
efter Joacim Holmqvist (S) eftersom Holmqvist (S) inte är invald i
kommunful lmäktige.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

PLUSGIRO

341 83 LJUNGBY

Olofsgatan 9, Ljungby

0372-78 90 00 vx

212000-0670

302 50-5

E-POST

FAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

kommunstvrelsenOliunebv.se

0372-78 91 44

www.liunebv.se

156-0879

LANSSTYRELSEN
I

KRONOBERGS

BESLUT

LÄN

1 (2)

Datum

Ärendenummer

2021-02-04

201-7207-2020

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ljungby Kommun
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FRAMSTÄLLAN OM EFTERTRÄDARVAL

BESLUT
Länsstyrelsen avvisar kommunens framställan om efterträdarval.

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Joacim Holmqvist har den 30 november 2020 avsagt sig uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Kommunen har den 22 december
2020 sänt in en begäran till länsstyrelsen om ny sammanräkning och att
länsstyrelsen ska utse en ny ersättare i kommunfullmäktige (efterträdarval).
Under ärendets handläggning har det visat sig att Joacim Holmqvist stod med på
valsedeln för sitt parti, men att han inte är invald i fullmäktige, varken som
ersättare eller som ledamot.

MOTIVERING TILL BESLUTET
Eftersom Joacim Holmqvist inte är invald i kommunfullmäktige saknas det
förutsättningar för att fastställa en efterträdare för honom.

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
För den som är invald som ledamot eller ersättare finns bestämmelser om
uppdragets upphörande i 4 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).
Enligt 14 kap. 23 § vallagen (2005:837) ska länsstyrelsen på anmälan av
fullmäktiges ordförande göra nya uträkningar och fastställa ytterligare ersättare
om en ersättare i kommunfullmäktige har utsetts till ordinarie ledamot eller avgått
som ersättare av någon annan orsak.

Postadress
351 86 VÄXJÖ

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Kontakt i detta ärende
Ann Jonasson

010-2237441

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

ca
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LÄNSSTYRELSEN
I

KRONOBERGS

LÄN

BESLUT
Datum

Ärendenummer

2021-02-04

201-7207-2020

INFORMATION
Om ledamöter/ersättare avgår från fullmäktige så att Joacim Holmqvist blir
invald i fullmäktige framöver, har han den dagen möjlighet att begära uppdragets
upphörande av fullmäktige. Därefter kan kommunen begära att länsstyrelsen ska
göra en ny sammanräkning/nytt efterträdarval.

NI KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos
Valprövnings nämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten
Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö inom tio dagar efter dagen för detta
beslut.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av länsjurist Saramaria Johansson med länsjurist Ann
Jonasson som föredragande.

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskvdd.

KOPIA TILL
Joacim Holmqvist
Partiet

