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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 15 oktober 2019, klockan 08.00 – 13:00
Mötet ajournerades 09.15 – 09:40
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Anne Karlsson (S)
Lars-Ove Johansson (C)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Marcus Walldén (M), § 151 – 161, §
171 – 174
Anneli Ahlqvist (C)
Rut Björkström (KD)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare
Hanna Svahnström, miljöstrateg, § 152
Pernilla Lydén, kommunstrateg, § 152 – 153
Christer Karlsson, fritidsstrateg, § 154
Hans Nordholme, personalstrateg, § 155
Anna E Andersson, miljöchef, § 156
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare, § 157 - 160
Lena Karlsson, administrativ handläggare, § 157 – 160
Jenny Wikby, skolområdeschef, § 161
Nihad Hodzic, verksamhetschef, § 162
Greger Larsson, tillförordnad socialchef, § 162 – 165
Magnus Johansson, ekonomichef, § 162, § 168
Patrik Svensson, fastighetsförvaltare, § 166
Emeli Harrysdotter Klasa, upphandlare, § 167 – 169
Eva Jönsson, lokalstrateg, § 168
Snjezana Jelica, byggprojektledare, § 168 – 169
Carina Karlund, säkerhetssamordnare, § 170
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef, § 174
Ullrika Svensson, företagslots, § 174

Ersättare

Emil Torstensson (KD)
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Margaretha Andersson (S)
Jonna Nielsen (ALT)
Tommy Göransson (MP)

Åhörare

1

Justerare

Emma Johansson Gauffin

Justerandes sign

Paul Kowalski (S), inte § 170
Emma Johansson Gauffin (S)
Conny Simonsson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Krister Salomonsson (SD)
Roland Johansson (ALT)
Henrik Pettersson (SD), tjänstgörande
ersättare åt Jan Lorentzson
Thomas Jeppsson (M), § 162 - 170
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Justeringens
tid och plats

Fredagen den 18 oktober klockan 13:00, kansliavdelningen
151 - 174

Paragrafer

Sekreterare

Bruce Byrskog Rambelo

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Emma Johansson Gauffin
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

15 oktober 2019

Tillkännagivandet
publicerat

18 oktober 2019 – 11 november 2019

Överklagningstid

18 oktober 2019 – 11 november 2019

Tillkännagivandet
avpublicerat

12 november 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo
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KS § 151

Fastställande av dagordning
Beslut
Informationsärendet ”ledamöters deltagande vid företagsbesök” läggs till
dagordningen. I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning
som framgår i den utskickade kallelsen.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att informationsärendet ”ledamöters deltagande
vid företagsbesök” läggs till dagordningen. I övrigt fastställs dagordningen i
enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade kallelsen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
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KS § 152

KS2019/0129

430

Svar på medborgarförslag om klimatomställning
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och svarar för respektive punkt
här nedanför.
1. Den verksamhetsplan för klimat och energi som kommunen håller på att
ta fram bedöms delvis kunna motsvara den klimatomställningsplan som
föreslås. Planen kommer att gå ut på samråd under hösten 2019 och då
finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ambitionsnivå för
utsläppsminskning beslutas om i samband med att planen antas av
kommunfullmäktige i början av 2020.
2. Kommunen verkar utöver det interna arbetet externt på olika sätt genom
dialog och nätverk med mera men har inte rollen att ställa krav på hur
företag eller organisationer ska bedriva ett klimatomställningsarbete.
3. Nuvarande placeringar är inte gjorda i fossilutvinnande företag. Dock
framgår det inte tydligt i nuvarande styrdokument att det har gjorts ett
ställningstagande utifrån miljö- och hållbarhetsperspektiv. När
kommunens policy för placeringar revideras och nytt avtal för
förvaltning upphandlas 2020–2021 kommer det att göras utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.
4. Kommunen ser det som viktigt att lyfta klimatfrågan och andra
hållbarhetsfrågor i olika sammanhang både internt och externt. Det görs
och kommer att göras i olika sammanhang även framöver. Genom den
handlingsplan med åtgärder som tas fram kommer förslag på särskilda
insatser att lyftas in.
Sammanfattning av ärendet
Flera kommuninvånare föreslår att Ljungby kommun bör stärka sitt engagemang
i klimatomställningen genom att ta fram en klimatomställnings- och
folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år
2030.
Förslaget består av fyra punkter. För det första vill förslagsläggarna att
kommunen tar fram en klimatomställningsplan för kommunens del i att nå målet
om högst 1,5 graders global uppvärmning. För det andra vill förslagsläggarna att
kommunen kontaktar alla företag, organisationer och offentliga verksamheter
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inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i
motsvarande grad. För det tredje ska kommunen inom två år avyttra alla innehav
i fossilutvinningsföretag som kommunen genom fonder har placeringar i. För
det fjärde ska kommunen genomföra ett kontinuerligt informations- och
folkbildningsarbetet i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande i ärendet. I
tjänsteskrivelsen från den 12 augusti 2019 framgår att
kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen besvarar
medborgarförslaget med det yttrande kommunledningsförvaltningen tagit fram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 125, att
kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och att
kommunstyrelsen besvara förslaget med yttrandet som
kommunledningsförvaltningen tagit fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-12
Medborgarförslag, 2019-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24 § 125
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Huvudsaklig avsändare till medborgarförslaget
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KS § 153

KS2019/0336

190

Gemensamma överförmyndarnämndens begäran om
överföring av professionella gode män tilll
ekonomiavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsen avslår den gemensamma överförmyndarnämndens begäran
om att det ekonomiska ansvaret för de professionella gode männen ska flyttas
till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sedan den 1 januari 2019 har Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun en
gemensam överförmyndarnämnd där Ljungby kommun är värdkommun. Den
gemensamma överförmyndarnämnden beslutade 14 mars 2019 § 14 att tillskriva
kommunstyrelsen i Ljungby kommun att överföra de professionella gode
männen från den gemensamma överförmyndarnämnden till kommunstyrelsen
vid Ljungby kommun.
Kommunledningsförvaltningen har utrett eventuella effekter av att flytta över
det ekonomiska ansvaret till kommunstyrelsen. I tjänsteskrivelsen från den 29
augusti 2019 framgår att kommunledningsförvaltningen bedömning är att det
ekonomiska ansvaret inte bör flyttas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 124, att kommunstyrelsen
beslutar att avslå den gemensamma överförmyndarnämndens begäran.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-29
Rapport upprättad av kommunledningsförvaltningen, 2019-07-11
Gemensamma överförmyndarnämndens beslut, 2019-03-14 § 14
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 124
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 154

KS2019/0341

820

Ansökan om medfinansiering till lekplatsutrustning med
mera
Beslut
Under förutsättning att ansökningarna inom landsbygdsprogrammet godkänns så
beviljar kommunstyrelsen medfinansiering till projekten:
-

Ny lekutrustning vid Mjälens badplats
Digital lösning för kanotcheckar
Upprustning av två broar på gamla banvallen vid Vidöstern station

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling) kan bland annat kommuner söka projektstöd till
investeringar. Det finns flertalet olika projektstöd inriktade på olika sorters
investeringar, bland annat småskalig infrastruktur och infrastruktur för
rekreation och turism.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen identifierat och prioriterat tre
åtgärder som bidrar till att uppnå Ljungby kommuns strategiska målsättningar
och som uppfyller kriterier inom landsbygdsprogrammet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja
medfinansiering till dessa projekt under förutsättning att kommunens
ansökningar inom landsbygdsprogrammet godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 126, att
kommunstyrelsen beviljar medfinansiering till dessa projekt under förutsättning
att kommunens ansökningar godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-26
Bilaga 1 – Ansökan om medfinansiering för ny lekplatsutrustning
Bilaga 2 – Ansökan om medfinansiering för digital infrastruktur för
kanotcheckar
Bilaga 3 – Ansökan om medfinansiering för upprustning av broar på gamla
banvallen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 126
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Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 155

KS2019/0191

020

Svar på motion om delade turer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I april 2019 lämnades en motion in angående delade turer. Motionärerna yrkar
att det ska utarbetas förslag som kan ersätta delade turer.
I tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen förklaras att delade turer
används under helger för att kunna täcka omsorgstagarnas behov. Med hänsyn
till kommunlokala effekter av kollektivavtalet Heltid som norm, samt andra
faktorer som presenteras i tjänsteskrivelsen, så föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. Kommunstyrelsens
personalutskott föreslog den 2 september 2019, § 36, att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-26
Motion, 2019-04-26
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2019-09-02 § 36
Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Henrik Pettersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons och Kerstin Wiréhns yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
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KS § 156

KS2019/0350

371

Ställningstagande gällande vindkraftsetablering på
fastigheterna Bäckaryd 1:5, Berghem 2:2, Trollesstorp 1:8
och Fårtorp 2:7
Beslut
Kommunstyrelsen avstyrker den föreslagna vindkraftsetableringen på
fastigheterna Bäckaryd 1:5, Berghem 2:2, Trollesstorp 1:8 och Fårtorp 2:7.
Sammanfattning av ärendet
En person som är intresserad av att sätta upp vindkraftverk har kontaktat miljöoch byggförvaltningen i Ljungby kommun. Enligt de uppgifter som hittills
inkommit vill den sökande etablera vindkraft på fastigheterna Bäckaryd 1:5,
Berghem 2:2, Trollesstorp 1:8 och Fårtorp 2:7. Exakta placeringar på nämnda
fastigheter har inte angetts. Området ligger väster om E4:an och består av skog
med inslag av mossmarker. E4:an ligger längs med området. Fårtorpasjön som
ligger i närheten av projektområdet har vissa naturvärden.
För att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd till en vindkraftsetablering måste
kommunen tillstyrka etableringen. I Ljungby kommun är det kommunstyrelsen,
efter beredning från miljö- och byggnämnden, som beslutar om etableringen av
en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas eller avstyrkas. Miljö- och
byggnämnden yttrade sig i ärendet den 4 september 2019, § 119. I yttrandet
framgår att miljö- och byggnämnden inte bedömer vindkraftsetableringen som
lämplig.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens yttrande, 2019-09-04, § 119
Konversation med den sökande
Karta över preliminär plats
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M), Kerstin Wiréhn (V), Roland Johansson (ALT) och
Henrik Pettersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker de föreslagna
vindkraftsetableringarna på fastigheterna Bäckaryd 1:5, Berghem 2:2,
Trollesstorp 1:8 och Fårtorp 2:7.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

13(36)

Kommunstyrelsen

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med AnnCharlotte Wiesels, med fleras, yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte
Wiesels, med fleras, yrkande.
Motivering
Kommunstyrelsen vidhåller miljö- och byggnämndens bedömning om att en
etablering av vindkraft inte är lämplig inom aktuellt område.
Beslutet fattas enligt 16 kapitlet 4 § miljöbalken som lyder enligt följande:
”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Första stycket gäller inte om
regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kapitlet Lag (2009:652).”
För att få tillstånd till att uppföra vindkraftverk, krävs det enligt 16 kapitlet 4 §
miljöbalken att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen.
Detta kallas ofta för ”det kommunala vetot”. Själva tillståndet görs av
miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Kalmar län. Kommunens beslut
om tillstyrkan innebär en bedömning av om den aktuella vindkraftsetableringen
kan anses utgöra en lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv. Kommunens ställningstagande bör vara grundat i den
mark- och vattenanvändning som beslutats i en översiktsplan gällande vindkraft.
Ett beslut om kommunal tillstyrkan enligt 16 kapitlet 4 § miljöbalken kan
antingen innebära ett beslut om att tillstyrka eller avstyrka en
vindkraftsetablering. Det är inte lämpligt att tillstyrka eller avstyrka delar av en
vindkraftsetablering. Om projektet inte uppfyller kommunens krav för lämplig
användning av mark och vatten bör det i stället avstyrkas i sin helhet.
Enligt 2 kapitel 6 § miljöbalken ska det väljas en plats för en verksamhet eller en
åtgärd som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 13 kapitlet 1 § kommunallagen har varje medlem av en kommun rätt att
överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.
Skickas till
Den sökande
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KS § 157

KS2019/0281

112

Utredning om regelverk kring borgerliga vigslar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. se positivt på privatpersoners ansökningar om att bli vigselförrättare
under förutsättning att de har de kvalifikationer som krävs för att
upprätthålla förtroendet för själva uppdraget, att de själva sköter all
kommunikation och administration kring vigseln och att de inte begär
någon ersättning för uppdraget från kommunen.
2. delegera beslut om yttrande över ansökningar gällande vigselförrättare
till kommundirektören.
3. ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en rutin för
hantering av ansökningar som inkluderar intervjuer med de ansökande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 26 mars 2019
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda regelverk för borgerliga
vigselförrättare för att täcka in olika behov. Uppdraget tillkom efter att
länsstyrelsen bett om kommunens yttrande över en ansökan från en privatperson
i Ljungby kommun att bli vigselförrättare.
I tjänsteskrivelsen, från den 4 september 2019, från
kommunledningsförvaltningen förklaras hur det finns ett behov av att personer
som inte anknyter till politiska partier också ska kunna förordnas som
vigselförrättare. Kommunledningsförvaltningen lägger också fram ytterligare
förslag som anknyter till de administrativa rutiner som finns i dagsläget.
Kommunledningsförvaltningen har författat ytterligare en tjänsteskrivelse i
ärendet. I tjänsteskrivelsen från den 24 september föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att delegera beslut
om yttranden över ansökningar gällande vigselförrättare till kommundirektören.
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att kommunstyrelsen ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en rutin för hantering av
ansökningar. Avslutningsvis föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen beslutar att se positivt på att privatpersoner, som inte är
förtroendevalda, ansöker om att bli vigselförrättare.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 127
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-04
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-24
Yrkanden
Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Marcus Walldén (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
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KS § 158

KS2019/0338

002

Fastställande av ny delegationsordning för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer ny delegationsordning för kommunstyrelsen i
enlighet med förslaget daterat 2019-09-10.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny
delegationsordning för kommunstyrelsen. Enligt kommunledningsförvaltningen
bör delegationsordningen ses över regelbundet, minst en gång per mandatperiod.
I tjänsteskrivelsen från den 10 september 2019 framgår att
kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
fastställa delegationsordningen i enlighet med det förslag förvaltningen tagit
fram. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 128,
att kommunstyrelsen fastställer ny delegationsordning för kommunstyrelsen i
enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-10
Förslag på ny delegationsordning för kommunstyrelsen, 2019-09-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 128
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 159

KS2019/0346

006

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda
följande måndagar år 2020:
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28
september, 26 oktober, 23 november samt 14 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 129, att
kommunfullmäktige beslutar att sammanträda under de måndagar som
kommunledningsförvaltningen föreslagit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 129
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 160

KS2019/0348

006

Möteslokal för kommunfullmäktige år 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunfullmäktiges sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i
Ljungby Arena under år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till möteslokal för år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 130, att
kommunfullmäktige sammanträder i konferenslokalen i Ljungby Arena under år
2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 130
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 161

KS2019/0347

006

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess
utskott år 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar år 2020:
14 januari, 11 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 2 juni, 18 augusti, 15
september, 13 oktober, 10 november samt 1 december.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande tisdagar år
2020: 28 januari, 25 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 1
september, 29 september, 27 oktober, 24 november samt 15
december.
3. Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder följande tisdagar
år 2020: 21 januari, 4 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 8 september, 6
oktober, 3 november samt 8 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess två utskott för år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 131, att
kommunstyrelsen och dess utskott sammanträder under de dagar 2020 som
kommunledningsförvaltningen föreslagit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 131
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 162

KS2019/0099

600

Svar på motion om införande av porrfilter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I december 2018 lämnades en motion in angående porrfilter i Ljungby kommuns
elevdatorer. Förslagsläggaren vill att kommunen inför porrfilter på kommunens
datorer inom förskola och skola.
Kommunledningsförvaltningen har utrett möjligheterna för att införa porrfilter i
elevdatorer. I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 4 juni
2019 framgår två lösningar som begränsar möjligheten att ta del av
pornografiskt material.
Den 18 juni 2019, § 106, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
hanterade ärendet den 28 augusti 2019, § 82, och beslutade då att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Barn- och utbildningsnämnden
är genom detta beslut beredd att införa en av de lösningar som
kommunledningsförvaltningen tidigare tagit fram.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i en senare tjänsteskrivelse, daterad
2019-09-12, att motionen avslås eftersom ingen av de tidigare framtagna
lösningarna bedöms medföra tillräcklig nytta. Kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslog den 24 september 2019, § 133, att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-08-28, § 82
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-07-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-06-18, § 106
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-06-04
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 163

KS2019/0156

012

Tilläggsäskande för byggnationer i området Holmsborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökade
investeringsmedel för Holmsborg med 12 600 000 kr.
Reservationer
Henrik Pettersson (SD), Krister Salomonsson (SD) och Roland Johansson
(ALT) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden föreslog den 20 mars 2019, § 26, att kommunfullmäktige
beviljar utökade investeringsmedel för området Holmsborg med 12 600 000 kr.
Kommunledingsförvaltningen formulerar samma förslag i tjänsteskrivelsen från
den 3 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 134, att
kommunfullmäktige beviljar utökade investeringsmedel med 12 600 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-04-03
Socialnämndens förslag till beslut, 2019-03-20, § 26
Beslutsunderlag till socialnämndens förslag till beslut, 2019-03-20, § 26
Driftsbudget Holmsborg, 2019-08-27
Investeringsplan, 2019-08-27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 134
Yrkanden
Henrik Pettersson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå det föreslagna
tilläggsäskandet.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Henrik
Petterssons och Roland Johanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Henrik Petterssons och Roland Johanssons yrkande.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Thomas Jeppsson M
Lars-Ove Johansson C
Anneli Ahlqvist C
Rut Björkström KD
Anne Karlsson S
Paul Kowalski S
Emma Johansson Gauffin S
Conny Simonsson S
Kerstin Wiréhn V
Henrik Pettersson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT

JA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NEJ

AVSTÅR

x
x
x

Voteringen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 164

KS2019/0335

700

Utredning om alternativa driftsformer för personlig
assistans
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte bedriva
personlig assistans genom alternativa driftsformer.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har utrett alternativa driftsformer som kan tillämpas på
personlig assistans. Den 28 augusti 2019, § 70, beslutade socialnämnden att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för avgörande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 24 september 2019, §
135, och beslutade då att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2019-08-28, § 70
Rapport utredning alternativa driftsformer personlig assistans, 2019-09-06
Bilaga 1- policy för alternativa driftsformer, 2005-08-25
Bilaga 2 – sammanställning av ekonomiska effekter vid en LOU-upphandling,
2019-09-06
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 135
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M), Anne Karlsson (S), Lars-Ove Johansson (C), Kerstin
Wiréhn (V), Henrik Pettersson (SD) och Conny Simonsson (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte bedriva
personlig assistans genom alternativa driftsformer.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons, med fleras, yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons, med fleras, yrkande.
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Kommunstyrelsen

KS § 165

KS2019/0343

805

Antagande av handlingsplan för Idéburet offentligt
partnerskap
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
handlingsplan för Idéburet offentligt partnerskap.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har tagit fram ett förslag till handlingsplan för Idéburet offentligt
partnerskap. Handlingsplanen. Idéburet offentligt partnerskap är en
samverkansmodell mellan offentlig sektor och idéburen sektor. Syftet med
idéburet offentligt partnerskap är att stötta verksamheter som hanterar
samhällsutmaningar och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till
samhällsutvecklingen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 136, att
kommunfullmäktige antar förslaget till handlingsplan för idéburet offentligt
partnerskap.
Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut, 2019-08-28 § 66
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-11
Förslag till handlingsplan för Idéburet offentligt partnerskap, 2019-09-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24 § 136
Yrkanden
Conny Simonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 166

KS2018/0052

843

Svar på motion om restaurering av stugorna i
Hembygdsparken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Reservationer
Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från februari 2018 föreslås att stugorna i hembygdsparken i Ljungby
restaureras enligt den plan som finns från Smålands museum.
Tekniska nämnden hanterade ärendet den 3 september 2019, § 98. Vid detta
tillfälle beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att det saknas avsatta medel för underhåll av
kommunens bidragsfastigheter och den begränsade underhållsbudget som finns
som framförallt är tänkt för underhållet av verksamhetsfastigheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-09-03 § 98
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-09-09
Motion, 2018-02-13
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet. Genom återremissen får förvaltningen i uppdrag att utreda hur
hembygdsföreningar vårdar stugor som liknar de stugor som kommunen äger.
Kerstin Wiréhn (V) och Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
tekniska nämndens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i ärendet idag.
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet i
enlighet med Roland Johanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsens avsikt är att besluta i ärendet idag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns och Krister Salomonssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin
Wiréhns och Krister Salomonssons yrkande.
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Kommunstyrelsen

KS § 167

KS2019/0354
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Svar på motion om sysselsättningskrav vid upphandling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I januari 2019 lämnades en motion in angående sysselsättningskrav vid
upphandling. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett svar på
motionen. I förvaltningens förslag till svar så framgår att kommunen redan
ställer sysselsättningskrav vid upphandlingar. Med hänsyn till detta, samt andra
faktorer som presenteras i tjänsteskrivelsen, så föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen genom förvaltningens svar ska
anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 137, att
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-19
Motion, 2019-01-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24 § 137
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Tilläggsäskande till nybyggnation av Regnbågens
förskola och rivning av befintlig byggnad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
tilläggsbudget för investeringsbudget 2020 för Regnbågens förskola med 14 500
000 kr.
Finansiering av rivningskostnader för 2021 hänskjuts till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden föreslog den 8 oktober 2019, § 123, att kommunfullmäktige
beviljar ytterligare 16 500 000 kronor till nybyggnation av förskolan Regnbågen
och rivning av den befintliga byggnaden. Den 25 september 2019, § 103,
beslutade barn- och utbildningsnämnden att godkänna att tekniska nämnden
äskar utökade investeringsmedel till ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott
fick information i ärendet presenterad för sig den 24 september 2019.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från den 24
september att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar
tilläggsbudget till 14 500 000 kronor. Den beräknade rivningskostnaden bör
enligt kommunledningsförvaltningen hänskjutas till budgetberedningen eftersom
rivningskostnaden ska bokföras som en driftskostnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-24, § 140
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-10-08 § 123
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-09-25 § 103
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-09-19
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förvaltningens
förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 169

KS2019/0383

050

Tilläggsäskande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 6 650 000
kronor till projekt Grand.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan tidigare fattat beslut om att teaterbiografen Grand ska
genomgå renovering och ombyggnation. Under den pågående
upphandlingsfasen har tekniska förvaltningen konstaterat att det behövs
ytterligare medel för att kunna fullfölja upphandlingen.
Den 3 september 2019, § 93, beslutade tekniska nämnden att föreslå
kommunfullmäktige att bevilja ytterligare 6 650 000 kronor till projekt Grand.
Den 24 september 2019, § 138, föreslog även kommunstyrelsens arbetsutskott
att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ytterligare 6 650 000 kronor till
projekt Grand.
Vid utlämnande av denna beslutsparagraf kan uppgifter sekretessbeläggas
med hänvisning till tryckfrihetsförordningens andra kapitel samt
offentlighets- och sekretesslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24 § 138
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-09-03 § 93
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-09-03
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2019-09-25 § 70
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-09-09
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) och Henrik Pettersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå det
föreslagna tilläggsäskandet.
Rut Björkström (KD), Kerstin Wiréhn (V) och Anne Karlsson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister
Salomonssons och Henrik Petterssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Krister Salomonssons och Henrik Pettersons yrkande.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Thomas Jeppsson M
Lars-Ove Johansson C
Anneli Ahlqvist C
Rut Björkström KD
Anne Karlsson S
Paul Kowalski S
Emma Johansson Gauffin S
Conny Simonsson S
Kerstin Wiréhn V
Henrik Pettersson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT

JA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NEJ

AVSTÅR

x
x
x

Voteringen har utfallit med 12 JA-röster och två NEJ-röster. En ledamot har valt
att avstå från voteringen. Kommunstyrelsen har efter votering beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

KS § 170

KS2019/0340

167

Fastställande av risk- och sårbarhetsanalys för Ljungby
kommun 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Risk- och sårbarhetsanalys för Ljungby
kommun 2019.
Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner, landsting/regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter ska
genomföra en risk- och sårbarhetsanalys i syfte att stärka sin egen och
samhällets krisberedskap. Arbetet kring risk- och sårbarhetsanalysen ger viktig
kunskap om hur kriser kan förebyggas och hanteras. Syftet med analysen är att
bidra till utveckling av samhällets samlade förmåga att förebygga, förhindra och
hantera olika risker samt sårbarheter.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört och tagit fram en risk- och
sårbarhetsanalys för Ljungby kommun. I tjänsteskrivelsen från den 11
september 2019 framgår att kommunledningsförvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen fastställer den framtagna risk- och sårbarhetsanalysen.
Den 24 september 2019, § 123, föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalysen för Ljungby kommun
2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-11
Risk- och sårbarhetsanalys för Ljungby kommun 2019, 2019-09-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24, § 123
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15
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Kommunstyrelsen

KS § 171

Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Rapportering om företagsbesök.
Ledamöterna rapporterar om flera företagsbesök. Ledamöter från
kommunstyrelsen har bland annat besökt Dörr & Portbolaget, ELTT,
Sigvards färghall och Mobylife.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15

34(36)

Kommunstyrelsen

KS § 172

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Beslut fattade av kommunledningsförvaltningen mellan juli och augusti 2019.
Besluten är fattade i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning
fastställd av kommunstyrelsen den 12 september 2017 § 121.
Delegat

Hänvisning

Beslutsdatum

Ärende

Magnus Johansson

2.24

2019-10-07

Uttag från
kapitalförvaltningen

Beslutsunderlag
Uttag från kapitalförvaltningen, 2019-10-07

Justerandes sign

Övrigt

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15
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Kommunstyrelsen

KS § 173

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden redovisades för kommunstyrelsen:
-

Barn- och utbildningsnämndens beslut ang. utveckling av vattenfrågor

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut ang. nödvattenplan

-

Kultur- och fritidsnämndens beslut om vattenfrågor i Ljungby kommun

-

Tekniska nämndens beslut ang. anläggning av hundlekpark

-

Sunnerbo samordningsförbund, sammanträdesprotokoll 2019-08-29

-

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor,
sammanträdesprotokoll 2019-06-18

Justerandes sign

-

Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll 2019-09-04

-

Revisorernas granskning av budgetprocessen, 2019-09-26

Sammanträdesprotokoll
2019-10-15
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Kommunstyrelsen

KS § 174

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Ledamöters deltagande vid företagsbesök.
Näringslivsavdelningen informerar om hur avdelningen tycker att det
fungerar med företagsbesöken. Kommunikationen mellan ledamöterna
och näringslivsavdelningen kan bli bättre. Näringslivsavdelningen
presenterar förslag på hur kommunikationen kan förbättras.

Justerandes sign

