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KS § 1

Fastställande av dagordning
Beslut
Ärende ”15. Redovisning av enkät om Barn- och ungdomars hälsa och
levnadsvanor i Kronoberg” utgår från dagordningen.
I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i
den utskickade kallelsen.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ta bort ärende
”15. Redovisning av enkät om Barn- och ungdomars hälsa och levnadsvanor i
Kronoberg” från dagordningen. I övrigt fastställs dagordningen i enlighet ned
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 § 2

KS2019/0005

100

Svar på medborgarförslag om att bygga nytt kommunhus
Beslut
Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren för det inlämnade medborgarförslaget
och meddelar förslagsställaren följande: med hänsyn till redan beslutade
investeringar så utreds inte frågan vidare i dagsläget. Kommunen kommer
däremot beakta förslaget i den långsiktiga planeringen av kommunala
verksamheter.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bygga nytt kommunhus lämnades in den 3 januari
2018. Förslagsställaren vill att kommunen bygger ett nytt kommunhus och att all
kommunal verksamhet samlas i samma byggnad. Enligt förslaget så ska
kommunen sälja befintligt kommunhus. På den fastighet där befintligt
kommunhus är placerat ska istället lägenheter byggas. Genom att placera all
verksamhet i samma byggnad så ser förslagsställaren hur kommunen kan uppnå
positiva fördelar. En del av förslaget är även att befintligt bibliotek renoveras.
Miljö- och byggnämnden har översänt ett yttrande i ärendet. Miljö- och
byggnämnden anser att förslaget ligger i linje med planerna om Ljungby
centrums fortsatta utveckling. Kommunledningsförvaltningen har därefter tagit
fram en tjänsteskrivelse i vilken kommunledningsförvaltningen uttrycker sin
bedömning i frågan. Kommunledningsförvaltningen besvarar
medborgarförslaget med särskilt hänsyn till förslaget om att bygga nytt
kommunhus.
I tjänsteskrivelsen från den 5 december 2019 framgår att
kommunledningsförvaltningen delar miljö- och byggnämndens mening om att
förslaget ligger i linje med gällande centrumplan och samrådsförslaget till
översiktsplan. Kommunledningsförvaltningen påpekar att kommunen just nu
befinner sig i genomförande och planering utav flera projekt som utgör
nödvändiga investeringar för att nå målet om 35 000 invånare år 2035.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att frågan om nytt kommunhus
behöver utredas ytterligare och att sådan utredning förutsätter tid och resurser.
Med hänsyn till de investeringar som genomförs idag och som ligger inom nära
framtid så är kommunledningsförvaltningens bedömning att en utredning om ett
nytt kommunhus för stunden inte bör genomföras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 17 december 2019.
Arbetsutskottet föreslår den 17 december 2019 att kommunstyrelsen tackar
förslagsställaren för det inlämnade medborgarförslaget och meddelar
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förslagsställaren följande: med hänsyn till redan beslutade investeringar så
utreds inte frågan vidare i dagsläget. Kommunen kommer däremot beakta
förslaget i den långsiktiga planeringen av kommunala verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-19 § 178
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-05
Miljö- och byggnämndens yttrande, 2019-11-27 § 179
Medborgarförslag, 2018-01-03
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
Medborgaren
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KS § 3

KS2018/0405

431

Yttrande till länsstyrelsen angående förslag till inrättande
av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för
Sydvattens vattentäkt i sjön Bolmen (513-4471-2016)
Beslut
1. Kommunstyrelsen antar Miljö- och byggnämndens yttrande med tillägg
att definiera vad som avses med en äldre tvåtaktsmotor.
2. Kommunstyrelsen lägger till ”Ljungby kommun och Sydvatten bör i
framtiden se över möjligheterna för tankstation och båttvätt” till
yttrandet som ska översändas till Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
För att skydda vattentillgång som används för framställning av dricksvatten har
Sydvatten ansökt hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om fastställande av ett
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten sjön Bolmen.
Innan länsstyrelsen fattar beslutet ska länsstyrelsen enligt den 24 paragrafen i
förordningen om områdesskydd förelägga sakägare att yttra sig över förslaget.
Ljungby kommun har av denna anledning fått ärendet till sig.
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett yttrande i ärendet. Miljö- och
byggförvaltningen ser otydligheter i förslaget som översänts till kommunen.
Gällande avverkningsanmälningar är det enligt miljö- och byggförvaltningen
otydligt vilken myndighet som ska ta emot anmälningarna.
Miljö- och byggnämnden hanterade ärendet den 18 december 2019. Miljö- och
byggnämnden beslutade då att översända miljö- och byggförvaltningens
yttrande som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Miljö- och
byggnämnden beslutade även att göra ett tillägg till yttrandet. Miljö- och
byggnämndens tillägg är: Eftersom äldre tvåtaktsmotorer utgör en påtaglig
miljörisk ska förbud mot dessa gälla inom samtliga skyddszoner. Detta utöver
att all framdrift på sjön med hjälp av förbränningsmotorer är förbjuden enligt
förslaget till skyddsföreskrift inom primärzon A.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens yttrande, 2019-12-18 § 207
Yttrande från miljö- och byggförvaltningen, 2019-12-20
Förslag till inrättande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för
sydvattens vattentäkt i sjön Bolmen, 2019-11-26
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Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utifrån miljö- och
byggnämndens förslag ändra skrivelsen om tvåtaktsmotorer så att förbudet mot
äldre tvåtaktsmotorer först börjar gälla om fem år.
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande till
yttrandet: Sydvatten och Ljungby kommun bör i framtiden se över
möjligheterna för tankstationer och båttvätt.
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att översända miljöoch byggnämndens yttrande men att förbudet av äldre tvåtaktsmotorer ändras till
att gälla tvåtaktsmotorer byggda innan år 2009.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med miljö- och
byggförvaltningen definiera vad som avses med en äldre tvåtaktsmotor. Vad
som sedan avses med en äldre tvåtaktsmotor ska sedan tillägas till det yttrande
miljö- och byggnämnden översänt så att det tydligt framgår vad förbudet gäller.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande om att ändra miljö- och byggnämndens förslag till yttrande så
att förbudet mot äldre tvåtaktsmotorer först börjar gälla om fem år.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande om att till yttrandet lägga till att Sydvatten och Ljungby
kommun i framtiden ska se över möjligheterna för tankstationer och båttvätt.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne Karlssons
yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande om att översända miljö- och byggnämndens yttrande men
med tillägget om att förbudet ska avse tvåtaktsmotorer byggda innan år 2009.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande om att förtydliga vad som avses med en äldre
tvåtaktsmotor.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Skickas till
Länsstyrelsen
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KS § 4

KS2019/0465

212

Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Växjö
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen översänder synpunkter i enlighet med vad som framgår i
tjänsteskrivelsen från den 3 december 2019.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till ny översiktsplan för Växjö kommun är på samråd mellan den 18
november 2019 och den 17 januari 2020. En översiktsplan ska ange inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
I tjänsteskrivelsen från den 3 december 2019 skriver miljö- och
byggförvaltningen att Ljungby kommun framförallt berörs av förslagets
utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin visar Växjö kommuns långsiktiga och
kommunövergripande vilja. I utvecklingsstrategin definieras regionala
transportsamband med viktiga transportsamband mellan Växjö och andra
regionala städer. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att
kollektivtrafiken mellan Ljungby och Växjö behöver poängteras mer i
översiktsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 17 december 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen översänder
synpunkter i enlighet med vad som framgår i miljö- och byggförvaltningens
tjänsteskrivelse från den 3 december 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 §212
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-12-03
Inbjudan om att delta i samråd, 2019-11-18
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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Skickas till
Växjö kommun
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KS § 5

KS2020/0010

140

Uppförandekod vid företagsbesök
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till
uppförandekod vid företagsbesök. Kommunstyrelsen avser därmed att agera i
enlighet med den uppförandekod som kommunledningsförvaltningen tagit fram.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsavdelningen har tagit fram ett förslag till uppförandekod vid
företagsbesök. Kommunstyrelsens ledamöter deltar på flera företagsbesök varje
år.
Beslutsunderlag
Uppförandekod vid företagsbesök, 2019-12-03
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig
bakom förslag till uppförandekod och att kommunstyrelsen därmed avser att
agera i enlighet med den.
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 § 6

KS2019/0467

045

Beviljande av borgen för de kommunala bolagen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver
kommunfullmäktiges beslut från år 2013 §44.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en generell borgensram för de
kommunala bolagen. Detta innebär att de kommunala bolagen inte behöver ett
fullmäktigebeslut inför varje upplåning. Borgensramen beslutades senast 2013
av kommunfullmäktige. Borgensramen behöver nu uppdateras med nya belopp.
Den 17 december 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
borgensramen för Ljungby Energi höjs från 100 miljoner kronor till 200
miljoner kronor. Borgensramen för Ljungby Utveckling AB föreslås sänkas från
160 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Borgensramen för Ljungby Holding
AB föreslås sänkas från 323 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. För
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Ljungbybostäder föreslås att borgensramen höjs från 500 miljoner kronor till
600 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-04
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-04-23 § 44
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 § 7

KS2019/0156

012

Tilläggsäskande för saneringsarbete på Holmsborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar en utökad
driftbudget med 1 530 000 kr för sanering av Holmsborg. Finansiering sker
genom eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Socialförvaltningen att bygga nytt
gruppboende samt anpassade lägenheter på Holmsborg. Innan Ljungby kommun
köpte fastigheten fanns analyser på marken som visade att ett område av
fastigheten är förorenat av olja. Nu behöver området marksanseras för att kunna
bebyggas.
Tekniska nämnden har ansökt om statsbidrag hos Naturvårdsverket. Avsikten är
att statsbidraget ska täcka saneringsarbetets kostnader. Tekniska nämnden har
inte ännu fått svar om huruvida Naturvårdsverket kommer tilldela bidraget. För
att kunna garantera saneringsarbetenas finansiering så äskar därför tekniska
nämnden medel. Den 4 december 2019 föreslår tekniska nämnden att
kommunfullmäktige godkänner en utökad budget på 1,53 miljoner kronor för
sanering av Holmsborg. Tekniska nämnden föreslår att kostnaden blir en
driftskostnad och att kostnaden ska finansieras genom eget kapital.
I en tjänsteskrivelse från den 27 december 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att kommunens ekonomistyrningsregler anger att
tilläggsanslag inte ska beviljas under löpande budgetår.
Kommunledningsförvaltningen bedömer samtidigt att projekt Holmsborg
riskerar att stanna upp om inte ytterligare driftsbudget eller statsbidrag beviljas.
Denna konsekvens är för stor och kommunledningsförvaltningen föreslår därför
att ytterligare medel beviljas i enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-27
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-12-04 § 143
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-12-05
Bilaga 1 – budgetbilaga med bidragsansökan, 2019-12-05
Bilaga 2 – beräkning för tilläggsäskande, 2019-12-05
Yrkanden
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Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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KS § 8

KS2019/0460

210

Godkännande av programarbete om särskilt boende,
trygghetsboende och skolor på Harabergsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Godkänner programarbetet.
2. Tar bort samlokaliseringen av kulturskola, fritidsgård och 7–9 skola från
projektet.
3. Fastställer projektets investeringsbudget till 577,7 miljoner kronor.
4. Beslutar att projekteringsfasen påbörjas och att upphandling utförs.
5. Avvaktar med beslut om verksamheternas drift till senare tillfälle när
kommunen kommit längre fram i projektet.
6. Beslutar att projektet delas upp och ger tekniska nämnden i uppdrag att
utreda lämplig uppdelning.
7. Ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för att
tidigarelägga byggnationen av 7–9 skolan så att skolan kan användas till
läsåret 2023/2024.
Reservationer
Anne Karlsson (S), Paul Kowalski (S), Emma Johansson Gauffin (S) och Håkan
Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutspunkt fem om att avvakta med beslut
om verksamheternas drift. Vid votering röstade ledamöterna för att
kommunstyrelsen skulle föreslå att verksamheterna skulle bedrivas i kommunal
regi (Se beslutsordning 5 om verksamheternas drift).
Jan Lorentzson (SD), Krister Salmonsson (SD) och Roland Johansson (ALT)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om att bevilja den föreslagna
kostnadsfördelningen till konstnärlig utsmyckning. Kostnadsfördelningen till
konstnärlig utsmyckning ingår i den budget om 577,7 miljoner kronor som
kommunstyrelsen föreslår.
Sammanfattning av ärendet
Den 12 mars 2019 godkände kommunstyrelsen förstudien avseende särskilt
boende, trygghetsboende och skola på Harabergsområdet. Under sommar och
höst 2019 har tekniska förvaltningen tagit fram ett programarbete. På ett mer
ingående sätt beskriver programarbetet hur ett särskilt boende, trygghetsboende
och hur skolor kan utformas på Harabergsområdet. Efter att tekniska nämnden,
socialnänmden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
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har behandlat ärendet så lämnas nu ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet ska
sedan lämnas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 20 november 2019. Kulturoch fritidsnämnden föreslår att samlokalisering av fritidsgård och kulturskola tas
bort från projektet. Eftersom kultur- och fritidsnämnden vill att fritidsgård och
kulturskola ska utgå från projektet så har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag
till budget. I en tjänsteskrivelse från den 9 januari 2020 föreslår tekniska
förvaltningen att budgeten fastställs till 577,7 miljoner kronor under
förutsättning att kommunfullmäktige avser att ta bort kulturskolan och
fritidsgården från projektet.
Socialnämnden behandlade ärendet den 27 november 2019. Socialnämnden
föreslår att förslaget om att verksamheterna ska bedrivas i kommunal regi tas
bort.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 4 december 2019. Tekniska
nämnden föreslog då att budgeten fastställs till 683,2 miljoner kronor men att
budgeten ska revideras vid eventuella förändringar av projektets omfattning.
Tekniska nämnden föreslår dessutom att kommunstyrelsen ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att utreda om det är motiverat att dela upp projektet i
flera delar.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2019.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med det förslag som tekniska
förvaltningen tagit fram och som framgår i tjänsteskrivelsen från den 5
november 2019.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en tjänsteskrivelse till ärendet. I
tjänsteskrivelsen från den 9 januari 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen
att:
1. Programarbetet godkänns.
2. Investeringsbudgeten fastställs till 577,7 miljoner kronor. Detta
budgetförslag är framtagit tillsammans med tekniska förvaltningen och
föreslås under förutsättning att kulturskola och fritidsgård tas bort från
projektet.
3. Projekteringsfasen påbörjas och att upphandling utförs.
4. Projektet delas upp och att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
lämplig uppdelning.
I tjänsteskrivelsen skriver kommunledningsförvaltningen att det i budgeten för
innevarande år kvarstår 9,4 miljoner kronor. Beloppet kommer räcka till de
utgifter som under 2020 tillkommer genom arkitekttävling och projektering.
Resterande belopp kommer enligt kommunledningsförvaltningen behöva
budgeteras under åren 2021,2022,2023 och år 2024.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-09
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-01-09
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-11-06
Programarbete bestående av bilaga 1–8, 2019-11-06
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-12-04 §142
Socialnämndens förslag till beslut, 2019-11-27 §101
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-12-18 §167
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2019-11-20 §104
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att den föreslagna budgeten för konstnärlig utsmyckning halveras.
Marcus Walldén (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämnden
får i uppdrag att utreda möjligheterna för att tidigarelägga byggnationen av 7–9
skolan så att skolan kan användas till läsåret 2023/2024.
Marcus Walldén (M) och Rut Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att samlokaliseringen av kulturskola, fritidsgård och 7–9 skolan tas bort
från projektet.
Kerstin Wiréhn (V) och Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår att verksamheterna ska bedrivas i kommunal regi.
Beslutsordning 1 om godkännande av programarbete
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning 2 om samlokalisering av kulturskola, fritidsgård och
7–9 skola
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marcus
Walldéns och Rut Björkströms yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Marcus
Walldéns och Rut Björkströms yrkande.
Beslutsordning 3 om investeringsbudget
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsordning 4 om projekteringsfas
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning 5 om verksamheternas drift
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns och Emma Johansson Gauffins yrkande om att verksamheterna ska
bedrivas i kommunal regi.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut där ingen specifik driftsform
för verksamheterna föreslås.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Omröstningsresultat i beslutsordning 5
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Kerstin Wiréhns och Emma Johansson Gauffins 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
Håkan Bengtsson S
Kerstin Wiréhn V
Jan Lorentzson SD
Krister Salomonsson SD
Roland Johansson ALT
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Voteringen har utfallit med 10 JA-röster och 5 NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.
Beslutsordning 6 om uppdelning av projektet
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning 7 om att tidigarelägga 7–9 skolan
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Marcus
Walldéns yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Marcus
Walldéns yrkande.
Beslutsordning 8 om budgetering för konstnärlig utsmyckning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut där budgeten för konstnärlig
utsmyckning ingår i investeringsbudgeten på 577,7 miljoner (1 procent av
budgeterad byggkostnad).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan
Lorentzsons och Roland Johanssons yrkande om att halvera den föreslagna
budgeten för konstnärlig utsmyckning (0,5 procent av budgeterad byggkostnad).
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Omröstningsresultat i beslutsordning 8
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Jan Lorentzsons och Roland Johanssons 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
Håkan Bengtsson S
Kerstin Wiréhn V
Jan Lorentzson 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 3 NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut.
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KS § 9

KS2019/0476

430

Medfinansiering av projektet Utveckling av natur- och
vattennära promenadstråk och mötesplatser i staden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av projektets investeringsutgifter
och driftkostnader hänskjuts till budgetberedningen 2020.
Sammanfattning av ärendet
Den 16 april 2019 beslutade kommunstyrelsen om kommunens
utvecklingsarbete kring vattenfrågor. Projektet Utveckling av natur- och
vattennära promenadstråk och mötesplatser i staden är ett projekt som
återkopplar till kommunstyrelsens tidigare beslut om utvecklingsarbete kring
vattenfrågor. För att kunna genomföra projektet har
kommunledningsförvaltningen ansökt om bidrag från naturvårdsverket.
Förvaltningen har ansökt om pengar från posten för Lokala naturvårdssatsningar
(LONA) som även kallas för LONA-pengar. För att ta del av LONA-pengar så
behöver den ansökande aktören även bistå med egna medel i projektet.
Projektets syfte är att utveckla promenadstråk och mötesplatser längs med ån
Lagan, och tillgängliggöra de naturvärden som finns i stadskärnan av Ljungby
stad. En del i detta är att anlägga ett promenadstråk längs ån Lagan. Projektets
totalkostnad beräknas till 5,2 miljoner kronor varav
kommunledningsförvaltningen ansökt om 1,6 miljoner från länsstyrelsen.
Kommunens egna finansiering beräknas till 3,7 miljoner kronor varav 150 tusen
kronor utgör arbetstid och 3,5 miljoner kronor utgör investeringsutgifter.
Den 17 december 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
finansieringen av projektets investeringsutgifter och driftskostnader hänskjuts
till budgetberedningen år 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 § 12
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-11
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-03
Bilaga 1 - kostnadssammanställning
Bilaga 2 – Karta över projektetapper
Beslutsordning
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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 § 10

KS2019/0468

403

Revidering av Policy för klimatanpassning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för
klimatanpassning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 26 september 2016 policy för klimatanpassning.
Tre år har nu passerat och kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram
ett förslag till revidering av policyn.
Genom Borgmästaravtalet för klimat och energi har kommunen förlängt och
utökat sina åtaganden kopplade till klimatfrågorna. Borgmästaravtalet
föreskriver bland annat att kommunen till och med 2030 ska minska sina
klimatutsläpp med 40 procent. I förslaget till revidering har
kommunledningsförvaltningen tagits hänsyn till kommunens utökade åtaganden
kopplade till klimatfrågan.
Förslaget på revidering av policyn innehåller en förändring som innebär att
arbetet med klimatanpassning ska omfatta hela kommunens geografiska område.
Enligt befintlig policy så omfattas enbart kommunens egna verksamheter av
arbetet med klimatanpassning. Kommunledningsförvaltningen motiverar denna
ändring med att kommunen har ett geografiskt områdesansvar för hela
kommunen samt att kommunen bör ta tillvara möjlighet att påverka utöver den
egna verksamheten. Påverkan utöver den egna verksamheten kan bland annat
ske genom informationsspridning, samverkan med externa parter och genom
myndighetsutövning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 december 2019 att förslag till
Policy för klimatanpassning antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 §170
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 201-12-03
Förslag till Policy för klimatanpassning
Befintlig Policy, 2016-10-01
Befintlig Policy med ändringsförslag
Yrkanden
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Jan Lorentzson (SD) 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 § 11

KS2019/0468

403

Antagande av Policy för upphandling och inköp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till policy för
upphandling och inköp. Policyn gäller för hela kommunkoncernen inklusive
kommunala bolag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till Policy för upphandling
och inköp. Tanken är att policyn ska diktera principerna för all upphandling av
varor och tjänster inom kommunkoncernens verksamhet. Policyns syfte är att
säkerställa att inköp och upphandling utförs i enlighet med gällande lagstiftning
och kommunens riktlinje och samtidigt utförs med omsorg om kommunens
långsiktiga ekonomi.
I förslaget till policy framgår att upphandlingar inom kommunens verksamhet
ska följa de grundläggande principerna för offentlig upphandling vilket bland
annat innefattar principerna om likabehandling, öppenhet och proportionalitet. I
förslaget föreskrivs att Ljungby kommun ska använda resurser effektivt och
ansvarsfullt och med ett förhållningssätt som innebära att varor och tjänster
upphandlas utifrån kommunens behov.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 december 2019 att förslag till
Policy för upphandling och inköp antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 § 173
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-11
Förslag till Policy för upphandling- och inköp
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen lägger till ”Ansvarig chef
ansvarar för att medarbetare som arbetar med upphandling och inköp får den
kunskap som behövs om avtalsreglerna kring upphandling” till förslaget.
Magnus Gunnarsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Paul Kowalski (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att policyn gäller för hela kommunkoncernen inklusive kommunala
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bolag. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande.
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.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Paul
Kowalskis yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Paul Kowalskis
yrkande.
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KS § 12

KS2019/0280

107

Godkännande av ändringar i bolagsordning för Ljungby
Energi AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna
ändringar i bolagsordning för Ljungby Energi AB.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Ljungby Energi AB har skickat över ett ändringsförslag på
bolagsordning för Ljungby Energi AB. Ändringar i bolagsordning för de
kommunala bolagen måste godkännas av kommunfullmäktige innan de fastställs
av bolagets bolagsstämma.
Bolagsstyrelsen föreslår att det i bolagsordningen skrivs in att Ljungby Energi
AB ska tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. I gällande
bolagsordning framgår att Ljungby Energi AB ska tillhandahålla
”överföringstjänster gällande information i elektronisk form inom Ljungby
kommun och till/från angränsande kommuner”. Förslaget innefattar att det i
bolagsordningen skrivs in att verksamhet som lyder under ellag och
fjärrvärmelag ska bedrivas på affärsmässig grund. De kommunalrättsliga
principerna som framgår i kommunallagens andra kapitel tillämpas inom
bolagets verksamhet där denna lagstiftning är applicerbar. Förslaget innefattar
även att styrelsen inte längre ska ha personliga ersättare utan istället ersättare på
de grunder som kommunens nämnder och styrelse har.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att föreslagna ändringar kommer
göra bolagsordningen än mer tydlig gällande vilka av delar av bolagets
verksamhet som får bedrivas på affärsmässig grund. I tjänsteskrivelsen från en
18 november föreslår därför kommunledningsförvaltningen att föreslagna
ändringar godkänns.
Den 17 december 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslagna
ändringar i bolagsordning för Ljungby Energi AB godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 §174
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-18
Befintlig bolagsordning med ändringsförslag,
Protokoll från Ljungby Energi AB:s styrelsesammanträde, 2019-11-04
Protokoll från Ljungby Energi AB:s styrelsesammanträde, 2019-09-02
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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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KS § 13

KS2019/0479

107

Godkännande av ändringar i bolagsordning för Ljungby
Energinät AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna
ändringar i bolagsordning för Ljungby Eneginät AB.
Sammanfattning av ärendet
Den 14 januari 2020 behandlar kommunstyrelsen ett ändringsförslag av
bolagsordning för Ljungby Energi AB. Ärendet ska sedan behandlas av både
kommunfullmäktige. I och med ärendet om bolagsordning för Ljungby Energi
AB så har förslag på ändringar i dotterbolagets, Ljungby Energinät AB,
bolagsordning lämnats in.
Det inlämnade förslaget innefattar två huvudsakliga förändringar. Under
paragraf fyra stryks vad som framgår angående förbud mot spekulativ
verksamhet. Under paragraf nio framgår att det till styrelsen ska tillsättas
personliga ersättare. I denna formulering stryks ordet personlig.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det inlämnade förslaget går i
linje med föreslagen ändring av bolagsordning för Ljungby Energi AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 december 2019 att föreslagna
ändringar godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 §175
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-06
Mejl från VD i Ljungby Energi AB, 2019-12-06
Befintlig bolagsordning med ändringsförslag, 2019-12-06
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 § 14

Ks2019/0455

750

Godkännande av ändringar i förbundsordning för
kommunalförbundet VoB Kronoberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till
förbundsordning.
Sammanfattning av ärendet
Ledningen för Vård och Behandling (VoB) Kronoberg har översänt ett förslag
till ny förbundsordning. Förbundsordningen behöver revideras och anpassas till
aktuella förhållanden gällande lagstiftning, verksamhet och ledningsstruktur.
Ändringar i kommunalförbundets förbundsordning behöver godkännas av varje
medlemskommuns kommunfullmäktige.
VoB Kronoberg är ett kommunalförbund där flera kommuner i Kronoberg ingår.
VoB Kronberg bedriver numera endast familjerådgivning åt
medlemskommunerna men har tidigare haft en mer omfattande verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att förslag till förbundsordning
stämmer överens med den verksamhet som VoB Kronoberg bedriver. I en
tjänsteskrivelse från den 6 december föreslår därför
kommunledningsförvaltningen att förslag till förbundsordning godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 17 december 2019 att förslag till
förbundsordning godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-17 §177
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-06
Följebrev och förslag till ny förbundsordning, 2019-11-25
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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Beslut om ny ersättare i arbetsutskottet efter Conny
Simonssons avsägelse
Beslut
Kommunstyrelsen utser Håkan Bengtsson till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Conny Simonsson har avsagts sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Kommunstyrelsen ska för varje mandatperiod utse ledamöter och
ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott. På grund av avsägelsen så behöver
kommunstyrelsen utse en ny ersättare.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen utser Håkan Bengtsson till ny
ersättare i arbetsutskottet.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne Karlssons
yrkande.
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Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Rekrytering av socialchef
Kommundirektören informerar om att rekryteringen av socialchef pågår i
detta nu. Kommunalråden deltar i rekryteringsarbetet.
2. Träff med Sydarkivera
Kommunstyrelsens ordförande informerar om senaste mötet med
Sydarkiveras medlemskommuner.
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Delegat

Hänvisning

Beslutsdatum

Ärende

Magnus Johansson

2.3

2019-12-05

Uttag från
kapitalförvaltningen

Beslutsunderlag
Uttag från kapitalförvaltningen, 2019-12-05
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen:
-

Uttag från kapitalförvaltningen, 2019-12-05

-

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, sammanträdesprotokoll
2019-12-09

-

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, redovisning av
internkontrollplan 2019
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-

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, internkontrollplan 2020

-

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, verksamhetsplan 2020

-

Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll 2019-10-30

-

Ljungbybostäder AB, delårsrapport januari – september

-

Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll 2019-12-11

-

Ljungbybostäder AB, budget år 2020

-

Ljungbybostäder AB, ny finanspolicy

-

Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll 2019-12-02

-

Ljungby Energi AB, budget år 2020

-

Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll 2019-12-02

-

Ljungby Energinät AB, budget år 2020

-

Miljö- och byggnämnden, beslut 2019-11-27 om internkontrollplan 2020

