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KS § 196

KS2019/0352

700

Svar på medborgarförslag om utökad budget till
socialförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och meddelar medborgaren att
budget för kommande år är beslutad. Kommunstyrelsen hänvisar även till
förvaltningens bedömning och överväganden som framgår i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 7 november 2019.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår den 12 september 2019 att Ljungby kommun utökar
socialförvaltningens budget. Medborgaren anser att välfärden ska få kosta och
att välfärdens kvalitet säkerställs om den behålls i kommunal regi.
I en tjänsteskrivelse från den 7 november skriver kommunledningsförvaltningen
om ärendet. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att frågan om
kommunal budget är en politisk fråga som hanteras genom en process
varigenom kommunfullmäktige fastställer budgeten i juni varje år.
Den 19 november 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen tackar för förslaget och att kommunstyrelsen meddelar
medborgaren att budget för kommande år är beslutad. Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen hänvisar till de bedömningar
och överväganden som framgår i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse från den 7 november 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 161
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-07
Medborgarförslag, 2019-09-15
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 § 197

KS2019/0408

250

Revidering av priser för bostads-, handels- och
industrimark
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. godkänner prislistan för försäljning av bostads-, industri- och handelsmark i enlighet med bilaga 3.
2. Beslutar att prislistan gäller från och med den 1 januari 2020. Har
avtal undertecknats av endera parten innan den första januari 2020
så gäller tidigare fastställda priser.
3. Ändrar priserna för flerfamiljshus från kronor/bruksarea till
kronor/bruttoarea
4. Beslutar att när ett område är planlagt med flera bestämmelser så ska
kommunen ta betalt för de ändamål som intressenten i störst utsträckning
avser att använda marken till.
5. Beslutar att endast gatukostnad inkluderas i priset för industri- och
handelsmark. Kostnad för fastighetsbildning, el, bredband, Vatten och
avlopp samt eventuell terrassering tillkommer.
Sammanfattning av ärendet
I beslutet om budget för 2020 står det att priserna för bostads- och industritomter
ska höjas med 10 procent. Tekniska förvaltningen har därför tagit fram ett
förslag på revidering av priser vid försäljning av bostads-, industri, och
handelsmark. Med undantag för beloppet för parkeringsköp så föreslås en
höjning av samtliga belopp i tidigare prislista.
I en tjänsteskrivelse från den 16 september 2019 skriver tekniska förvaltningen
att man jämfört kommunens priser för mark med andra kommuner. Priserna för
industrimark varierar stort från kommun till kommun och inom kommunerna
finns dessutom ofta ett differentierat pris beroende på läge och terrassering.
Den 8 oktober 2019 beslutade tekniska nämnden om flera förslag till
kommunfullmäktige. Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att priserna för flerfamiljshus ändras till att gälla kronor/bruttoarea
istället för kronor/bruksarea. Kronor/bruttoarea är ett mer vedertaget nyckeltal
och ett nyckeltal som är enklare att räkna fram. Kommunfullmäktige föreslås
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besluta att om ett område är planlagt med flera bestämmelser ska kommunen ta
betalt för det ändamål som intressenten i störst utsträckning avser att använda
marken för. Kommunfullmäktige föreslås även besluta att det i priset för
industri- och handelsmark endast ska inkluderas gatukostnad medan kostnader
för fastighetsbildning, el, bredband, vatten och avlopp samt eventuell
terrassering tillkommer.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-10-08 § 121
Förtydligande tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-11-20
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-10-09
Bilaga 3 Prislista bostads- och verksamhetsmark, 2019-11-22
Bilaga 4 Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-10
Bilaga 5 Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-29
Bilaga 6 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27
Bilaga 7 Kommunfullmäktiges beslut 1998-10-22
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-12-03

9(25)

Kommunstyrelsen

KS § 198

KS2019/0422

016

Antagande av Plan för krisberedskap
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Plan för
Ljungby kommuns arbete med krisberedskap 2019–2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag ska varje kommun för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
man hanterar extraordinära händelser. Sveriges kommuner och landsting och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har dessutom tecknat en
överenskommelse rörande kommunernas beredskap. Denna överenskommelse
innebär bland annat att kommunerna ska ta fram styrdokument för arbetet med
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap och ska antas av kommunfullmäktige
senast den 31 december 2019. Med detta som bakgrund har
kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag till plan för Ljungby kommuns
arbete med krisberedskap. Planen ger struktur för kommunens hantering av
extraordinära händelser likväl som den utgör ett styrdokument för kommunens
arbete med krisberedskap.
Det övergripande målet för arbetet med krisberedskap är att Ljungby kommun
ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Kommunens
verksamhet ska även bedrivas på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall kan
förebyggas. För att nå dessa mål så lyfts ett antal områden fram i planen som
kommunen behöver arbeta med. Det handlar bland annat om att öka förmågan
att bedriva ledning och samordning vid kris och om förmågan att vid
krissituationer kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 november 2019 att förslag till
plan för Ljungby kommuns arbete med krisberedskap antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 156
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-16
Förslag till plan för Ljungby kommuns arbete med krisberedskap 2019 – 2022
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 199

KS2019/0423

016

Revidering av Policy för trygghet och säkerhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för
trygghet och säkerhet.
Sammanfattning av ärendet
Under 2016 antog kommunfullmäktige en ny policy inom området för trygghet
och säkerhet. Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunens
samlade arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser,
olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller
samhällsfunktion. Senast den 31 december 2019 ska policyn revideras och
arbetsgruppen för trygghet och säkerhet har därför kollat på vilka förändringar
policyn kan behöva genomgå. Utifrån detta arbete så har
kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till revidering av befintlig
policy.
I det förslag som kommunledningsförvaltningen tagit fram så har policyn
kompletterats med uppgifter om kommunens ansvar enligt lag om totalförsvar
och höjd beredskap. I det nya förslaget så tas området planering och byggande
bort från policyn. I det nya förslaget så inkluderas
informationssäkerhetssamordnaren i arbetsgruppen för trygghet och säkerhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 november 2019 att förslag till
Policy för trygghet och säkerhet antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 157
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-16
Befintlig policy med ändringsförslag
Reviderat förslag till policy för trygghet och säkerhet
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 § 200

KS2019/0433

863

Finansiering av projektet Dans för hälsa
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar finansiering av projektet Dans för hälsa.
Finansieringen sker genom kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter
och beviljas upp till beloppet 20 000 kronor och används under förutsättning att
statliga medel inte tilldelas.
Sammanfattning av ärendet
Genom dansaktiviteter så ska projektet Dans för hälsa bidra till att motverka
psykisk ohälsa hos tonårstjejer. Projektet vänder sig till tjejer som har kontakt
med Centrala elevhälsan och tanken är att dansen ska utgöra ett komplement till
övrig behandling.
Fokus för projektet ligger på att lyfta fram deltagarnas förmågor genom att
uppmuntra rörelseglädje och gemenskap. En vetenskaplig studie som gjorts på
metoden visar att deltagarna upplever ökad hälsa, stärkt självtillit, minskade
kroppsliga och emotionella stressrelaterade besvär, minskad trötthet och minskat
behov av smärtstillande medel.
Allas barn är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp i kommunen. Utöver
kommunen så ingår även studieförbund och föreningar i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen vill starta upp projektet ”Dans för hälsa Ljungby” under våren
2020. Kultur och fritidsförvaltningen har utbildat en dansinstruktör i metoden
och bidrar även med lokalutrymmen för projektet.
Den 19 november 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen beslutar om genomförande av projektet under år 2020.
Statliga medel kan tilldelas projektet. Om inte statliga medel tilldelas så föreslår
kommunstyrelsens arbetsutskott att projektet finansieras genom
kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kostnaderna förenade med
projektet inte kommer överstiga 20 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 160
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-25
Kostnadsberäkning
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Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M), Rut Björkström (KD) och Anne Karlsson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beviljar finansiering till projektet Dans för hälsa. Finansiering
sker genom kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter och beviljas upp
till beloppet 20 000 kronor och används under förutsättning att statliga medel
inte tilldelas.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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.
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 201

KS2019/0434

045

Ram för nyupplåning 2020 och omsättning av lån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att:
1. kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt
att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt
200 000 000 kr.
2. kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt
att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2020.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2020 är det beslutat om en investeringsnivå på 195 miljoner
kronor. Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2019. De överförda
investeringarna från 2019 beräknas till 179 miljoner kronor.
I en tjänsteskrivelse från den 12 november 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att resultatet med tillägg för avskrivningar
uppgår till 133 miljoner kronor. Enligt kommunledningsförvaltningen innebär
detta att det finns ett behov av nyupplåning på 200 miljoner kronor för 2020.
Kommunledningsförvaltningen skriver även att kommunfullmäktige behöver
besluta om kommunstyrelsens rätt till omsättning av befintliga lån.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 november 2019 att
kommunstyrelsen under år 2020 får rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder under år 2020, med totalt 200 000 000 kr. Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen under år 2020 får rätt att
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 158
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-12
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign

15(25)

Sammanträdesprotokoll
2019-12-03

16(25)

Kommunstyrelsen

KS § 202

KS2015/0098

370

Antagande av klimat- och energiplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till klimat- och
energiplan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2019 tagit fram ett förslag till
klimat- och energiplan. Kommunstyrelsen beslutade den 10 september att skicka
det framtagna förslaget på samråd. Efter att ha tagit yttranden från allmänhet,
nämnder och andra myndigheter i hänseende så lämnar
kommunledningsförvaltningen förslaget för antagande.
Klimat- och energiplanen ska tydliggöra det strategiska arbetet med klimat och
energi i Ljungby kommun samt fungera som inspirationskälla för alla som bor
och verkar i kommunen. Planen anger förutsättningarna, fokusområden och
ambitionsnivån för det fortsatta arbetet relaterat till klimat och energi. Det
framtagna förslaget inkluderar målsättningar baserade på nationella,
internationella och kommunala beslut och har på så sätt förankring i direktiv
från flera olika styrnivåer.
I tjänsteskrivelsen från den 4 november 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att inkomna synpunkter har bearbetats och
arbetats in i förslaget. Tillhörande förslaget finns en samrådsredogörelse som
utgör en av förslagets bilagor. I denna samrådsredogörelse redovisas inkomna
synpunkter och kommunledningsförvaltningens svar på yttrandena.
Den 19 november 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att det
framlagda förslaget till klimat- och energiplan antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-11-19 § 159
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-04
Förslag till klimat- och energiplan
Synpunkter från allmänheten
Yttrande från Vänsterpartiet, 2019-10-27
Yttrande från Tekniska nämnden, 2019-10-09
Yttrande från Socialnämnden, 2019-10-16
Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden, 2019-10-31
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Yttrande från Länsstyrelsen i Kronoberg, 2019-10-25
Yttrande från Miljö- och byggnämnden, 2019-10-31
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att styrdokumentet ska
benämnas som en Miljö- och energiplan istället för en Klimat- och energiplan. I
övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzsons 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 Jan Lorentzsons yrkande.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Anneli Ahlqvist C
Rut Björkström KD
Anne Karlsson S
Paul Kowalski S
Emma Johansson Gauffin S
Tommy Göransson MP
Kerstin Wiréhn V
Jan Lorentzson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT
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x
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NEJ

AVSTÅR

x
x
x
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Voteringen har utfallit med 12 JA-röster, två NEJ-röster medan en ledamot har
valt att avstå. Kommunstyrelsen har efter votering beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 203

KS2018/0331

004

Godkännande av behovsanalys om kommunarkivets
lokalytor och beställning av förstudie
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner behovsanalysen och beställer en förstudie från
tekniska nämnden. Förstudien avser investering med syfte att uppnå en mer
kvalitativ och utökad arkivyta.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick den 23 oktober 2018 i uppdrag att utreda
lokalbehovet för arkivverksamheten. På agendan stod då att se över alternativa
lokaler som skulle kunna bidra till att täcka arkivverksamhetens behov.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys i vilken det
framgår att det finns ett behov av att utöka arkivytorna. Arkivverksamheten
bedrivs i dagsläget i kommunhuset på Olofsgatan 9 och i tingshuset på Storgatan
26 i Ljungby. Det mest kostnadseffektiva sättet för att öka arkivytan är enligt
kommunledningsförvaltningen att genomföra ombyggnation av befintliga
lokaler. Det är således inte nödvändigt att inta ytterligare arkivlokaler vilket var
utredningsuppdragets ingående inriktning.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att en förstudie behöver
genomföras. Genom en förstudie kommer kommunen få vetskap om kostnader
förenade med eventuell ombyggnation. Den 19 november föreslår
kommunstyrelsens arbetsutskott att behovsanalysen godkänns och att en
förstudie beställs av tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-11-19 § 163
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-25
Behovsanalys, 2019-10-18
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 § 204

KS2019/0413

024

Besparingar inom arvoden och revidering av
arvodesreglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. antar nytt arvodesreglemente i enlighet med förslag daterat 2019-12-02.
Arvodesreglementet börjar gälla från och med den första januari år 2020.
2. Ställer in ett av kommunfullmäktiges planerade sammanträden för år
2020.
3. Ger samtliga verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen i uppdrag att
ställa in ett av de planerade sammanträdena för år 2020. Nämnderna och
kommunstyrelsen får på egen hand avgöra vilket sammanträde som ska
ställas in.
Sammanfattning av ärendet
Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget för år
2020. Budgetbeslutet innefattar besparingar avseende en miljon kronor för
arvoden.
Den 5 november 2019 beslutade kommunstyrelsens personalutskott att lämna
förslag på nytt arvodesreglemente. Förslaget som personalutskottet lämnade till
kommunstyrelsen innefattade att sänka grundarvodet med fem procent och att
sänka inställelsearvodet med 25 procent. Den 2 december 2019 träffades en
parlamentarisk grupp som kom fram till att lämna ett annat förslag. Den 2
december 2019, det vill säga samma dag som den parlamentariska gruppen
träffades, så beslutade personalutskottet att upphäva sitt beslut från den 5
november 2019 och istället föreslå det förslag som lämnats fram av den
parlamentariska gruppen.
Förslaget som nu lämnas fram av den parlamentariska gruppen innefattar att
grundbeloppet sänks med fem procent. Grundbeloppet är det belopp som
samtliga arvoden utgår från och en sänkning av grundbeloppet påverkar därför
samtliga arvodesbelopp. Arvodesreglementet reviderades senaste den 17
december 2018 och sedan dess har kommunstyrelsens personalutskott gjort
tolkningar som förändrar omständigheterna kring utbetalning av arvoden.
Förslaget innefattar därför även ändringar som medför att personalutskottets
tolkningar inkluderas i arvodesreglementet. Vissa stycken har i det tidigare
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arvodesreglementet upplevts som otydliga eller överflödiga. Sådana stycken har
antingen ändrats eller tagits bort.
Genom att minska ner på antalet sammanträden så kan ekonomiska medel
sparas. Utöver ovannämnda förändringar i arvodesreglementet så innefatta
förslaget även att samtliga verksamhetsnämnder, kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige ställer in ett av de planerade sammanträden för år 2020.
Den 2 december 2019 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att det
framlagda förslaget till arvodesreglemente antas. Personalutskottet föreslår även
att samtliga verksamhetsnämnder samt kommunstyrelsen får i uppdrag att ställa
in ett av de planerade sammanträdena under 2020. Avslutningsvis föreslår
personalutskottet att kommunfullmäktige beslutar att ställa in ett av fullmäktiges
planerade sammanträden under 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2019-12-02 § 54
Skrivelse signerad av ordföranden i kommunstyrelsens personalutskott och
ordföranden i kommunstyrelsen, 2019-11-26
Förslag på nytt arvodesreglemente, 2019-12-02
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
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KS § 205

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Prisuppgifter vid upphandlingar
Ekonomiavdelningen, tillsammans med fastighetsavdelningen,
informerar om processen varigenom en upphandling genomförs.
Kommunen har en fastställd investeringsprocess varigenom många av
kommunens projekt genomförs. Vid flera projekt genomförs
upphandlingar.
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KS § 206

Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Företagsbesök
Ledamöterna har bland annat besökt Tecnau, Linné Hemvård,
Trotteslövs Gård, Postnord, Ahlsell och Profilhörnan.

Justerandes sign

24(25)

Sammanträdesprotokoll
2019-12-03

Kommunstyrelsen

KS § 207

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med sammanträdet redovisades nedanstående meddelanden:
-
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