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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 10 mars 2020 klockan 08.00 – 11.15
Mötet ajournerades 09.20 – 09.30
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby.

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande,
§ 38 – 47, (deltog inte § 48–56)
Lars-Ove Johansson (C), ordförande §
48–56
Thomas Jepsson (M), § 48–56
tjänstgörande ersättare åt Magnus
Gunnarsson
Anne Karlsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Marcus Walldén (M)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare
Carina Karlund, säkerhetssamordnare, § 39
Beatrice Schmidt, utvecklingschef, § 40
Linda Farkas, kvalitetsstrateg, § 40
Lise-Lotte Bergström, personalchef, § 41
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef, § 42
Christoffer Mowide, kommunsekreterare, § 43
Carl-Fredrik Ledin, inköpsansvarig, § 43
Henrik Dahlström, kommunstrateg, § 43
Katrin Nilsson, kanslichef, § 44
Magnus Johansson, ekonomichef, § 45–47

Åhörare

1

Ersättare

Carina Bengtsson (C), tjänstgörande ersättare åt Matilda Petersson
Tommy Göransson (MP)
Emil Torstensson (KD)
Margaretha Andersson (S)
Thomas Jeppsson (M), tjänstgörande ersättare åt Magnus Gunnarsson, § 48–
56

Justerare

Kerstin Wiréhn

Justeringens
tid och plats

Tisdagen den 17 mars klockan 13.30, kansliavdelningen

Paragrafer

Justerandes sign

Paul Kowalski (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Håkan Bengtsson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Krister Salomonsson (SD)
Roland Johansson (ALT)
Carina Bengtsson (C), tjänstgörande
ersättare åt Matilda Petersson
Rut Björkström (KD)
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

10 mars 2020

Tillkännagivandet
publicerat

17 mars 2020

Överklagningstid

17 mars – 8 april 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

9 april 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo
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KS § 38

Fastställande av dagordning
Beslut
Ärendet ”Beslut om att utse tillförordnad kommundirektör” läggs till
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 lägga till
ärendet ”Beslut om att utse tillförordnad kommundirektör” 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 § 39

KS2020/0047

016

Antagande av verksamhetsplan för reservkraftförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till Verksamhetsplan för reservkraftförsörjning i
Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Dagens samhälle blir allt mer elberoende och elavbrott påverkar både
kommuninvånarnas vardag och kommunens verksamhet. När elavbrott uppstår
så används istället reservkraft inom vissa av kommunens verksamheter. Genom
att använda reservkraft så blir verksamheterna oberoende av det allmänna
elnätet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för
reservkraftförsörjning. I förslag till verksamhetsplan framgår förslag på krav
som kommunen kan ställa på reservkraftverk. I förslag till verksamhetsplan
framgår även vilka konsekvenser dessa krav kan komma att medföra för bland
annat framtida byggnationer. För att vid samhällsstörningar kunna säkerställa
driften av samhällsviktig verksamhet och för att kunna ge stöd till kommunens
invånare så behöver kommunen en plan för reservkraftförsörjning. I
tjänsteskrivelsen från den 7 februari föreslår därför
kommunledningsförvaltningen att förslag till Verksamhetsplan för
reservkraftförsörjning antas.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till
Verksamhetsplan för reservkraftförsörjning antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-24 § 14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-07
Förslag till Verksamhetsplan för reservkraftförsörjning
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 § 40

KS2020/0014

020

Beslut om medfinansiering till ungdomssatsning med
syfte att främja skolnärvaro
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, vid godkänd ansökan till europeiska
socialfonden, bevilja medfinansiering till projektet ungdomssatsning för att
främja skolnärvaro. Finansiering sker genom kommunstyrelsens pott för
medfinansiering av internationella projekt med summan 975 000 kronor fördelat
på tre år.
Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för den europeiska socialfonden kan kommuner, myndigheter,
föreningar m.fl. söka finansiering för projekt som arbetar med
kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.
Socialförvaltningen har initierat en projektidé kring en ungdomssatsning för att
främja skolnärvaro. Projektidén faller inom ramen för projekt som kan
finansieras genom den europeiska socialfonden. Projektidén har diskuterats och
bearbetats tillsammans barn- och utbildningsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen. Avsikten med projektet är att ge stöd till
ungdomar med problematisk skolnärvaro under omställningen från högstadietill gymnasieskola.
Kommunledningsförvaltningen avser att söka medel från den europeiska
socialfonden och föreslår nu att kommunstyrelsen beviljar medfinansiering till
den projektidé som socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen arbetat med. Den europeiska socialfonden kräver
att den ansökande parten finansierar 53 procent av projektkostnaden. En del av
medfinansieringen föreslås tas från potten med finansiella medel för
medfinansiering av internationella projekt.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
medfinansiering beviljas under förutsättning att ansökan till den europeiska
socialfonden godkänns. Finansieringen föreslås ske genom kommunstyrelsens
pott för medfinansiering av internationella projekt. Finansieringen uppgår till
975 000 kronor fördelat på tre år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 19
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-15
Ansökningsformulär för projektet
Justerandes sign
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Yrkanden
Anne Karlsson (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.
Skickas till
Socialförvaltningen

Justerandes sign
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KS § 41

KS2020/0018

020

Beslut om gratis resor med kollektivtrafik för studenter
som genomför examensarbete inom Ljungby kommuns
organisation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda studenter som genomför examensarbete
hos Ljungby kommun som organisation gratis resor med kollektivtrafik till och
från Ljungby i samband med sitt arbete. Erbjudandet gäller för studenter som
studerar inom en radie på cirka 20 mil från Ljungby.
Finansieringen sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Sammanfattning av ärendet
Från elever finns det intresse för att genomföra examensarbete hos Ljungby
kommun. Kommunledningsförvaltningen har utrett möjligheterna kring att
genomföra en satsning som innebär att elever som genomför examensarbete hos
kommunen ska kunna åka gratis kollektivtrafik till och från Ljungby.
I tjänsteskrivelsen från den 16 januari skriver kommunledningsförvaltningen om
ärendet. Kommunledningsförvaltningen skriver att en student som gör
examensarbete uppskattningsvis reser till kommunen cirka fyra gånger under
arbetets gång. Om kommunen skulle besluta att ta denna kostnad så skulle det
uppskattningsvis avse omkring 1000 kronor per student. Förhoppningsvis
kommer tio studenter göra sina examensarbeten hos kommunen varje år vilket
skulle innebära en årlig kostnad omkring 10 000 kronor.
Den 3 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att
kommunstyrelsen beslutar att erbjuda studenter som genomför examensarbete i
Ljungby kommun gratis resor med kollektivtrafik till och från Ljungby i
samband med sitt arbete. Erbjudandet gäller för studenter som studerar på orter
inom en radie på cirka 20 mil från Ljungby. Kostnaden föreslås belasta
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-03-03 § 9
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-16
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att erbjuda
studenter som genomför examensarbete hos Ljungby kommun som organisation
Justerandes sign
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gratis resor med kollektivtrafik till och från Ljungby i samband med sitt arbete.
Erbjudandet gäller för studenter som studerar inom en radie på cirka 20 mil från
Ljungby. Finansieringen sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
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 § 42

KS2020/0034

018

Revidering av Policy för sponsring
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger till och omnämner de sju diskrimineringsgrunderna
under rubriken Mångfald i förslaget till revidering av Policy för sponsring.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens
förslag till revidering av Policy för sponsring.
Sammanfattning av ärendet
När kommunfullmäktige antog Policy för sponsring beslutades att policyn skulle
revideras efter tre år. Mer än tre år har nu passerat och
kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag som kan ersätta
den version av policyn som gäller idag.
Kommunledningsförvaltningens förslag till policy är uppdelat i två delar. Den
första delen beskriver förutsättningar för när Ljungby kommun sponsrar
föreningar, evenemang eller liknande. Syftet med kommunens sponsring är att
marknadsföra kommunen och göra kommunen känd både inom och utanför
kommungränsen. Den andra delen av förslaget beskriver förutsättningar för när
andra aktörer sponsrar kommunal verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens förslag innefattar mindre förändringar i
förhållande till den gällande policyn. I gällande policy finns ett stycke om
jämställdhet och detta stycke har i kommunledningsförvaltningens förslag
istället ersatts av ett stycke om mångfald. De befattningar som hanterar
sponsring framgår mer tydligt i kommunledningsförvaltningens förslag än vad
det gör i den version av policyn som gäller idag.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till
revidering av Policy för sponsring antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 20
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-27
Förslag till Policy för sponsring
Befintlig policy med ändringsförslag
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen under rubriken ”Kriterier för
sponsring” lägger till: ”sponsorvärdet påverkas även av om målgruppen som nås
Justerandes sign
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av marknadsföringen är en prioriterad grupp för kommunen”. I övrigt beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att kommunstyrelsen lägger till och
omnämner de sju diskrimineringsgrunderna under rubriken Mångfald i förslaget
till revidering av Policy för sponsring. 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 om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Emma
Johansson Gauffins yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Emma
Johansson Gauffins yrkande.
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KS § 43

KS2019/0155

055

Beslut om upphandling av dokument- och
ärendehanteringssystem
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att upphandling av dokument- och
ärendehanteringssystem genomförs. Avtalstiden avser två år med möjlighet till
förlängning med två år vid fyra tillfällen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har idag ett ärendehanteringssystem som heter EDP diarium.
Kommunen har använt systemet sedan flera år tillbaka. I flera av de nyare
dokument- och ärendehanteringssystemen ingår leverans av handlingar till
förtroendevalda som en modul i systemet. Denna funktion finns inte i det
ärendehanteringssystem som kommunen använder idag.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen är i behov av ett nyare
system och föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner att upphandling av
dokument- och ärendehanteringssystem genomförs.
I tjänsteskrivelsen från den 13 februari 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Målet med upphandlingen är att
kommunens medarbetare ska handlägga ärenden i ett modernare, effektivare och
mer användarvänligt dokument- och ärendehanteringssystem som kan stötta
befintliga administrativa processer. Ett annat mål är att kommunen efter
genomförd upphandling ska få en helt digital ärendekedja som gäller från
inkommen handling till arkiverad handling. Att upphandla ett dokument- och
ärendehanteringssystem beräknas kosta två miljoner kronor. En miljon är redan
avsatt som investering i budget för år 2020 och en miljon kronor ingår i löpande
drift över en period om tio år.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen godkänner att upphandling av dokument- och
ärendehanteringssystem genomförs. Arbetsutskottet föreslår att avtalstiden ska
avse två år med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen men även
med möjlighet till förlängning med fyra år vid ett tillfälle. Arbetsutskottets
förslag innebär att avtalstiden som längst kommer att bli tio år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 23
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-13
Upphandlingspresentation
Justerandes sign
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Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna att
upphandling av ärende- och dokumenthanteringssystem genomförs.
Kommunstyrelsen beslutar även att avtalstiden ska avse två år med möjlighet till
förlängning med två år vid fyra tillfällen.
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 yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
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KS § 44

KS2020/0053

016

Beslut om att inrätta en enhet för säkerhet och beredskap
inom kommunledningsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen inrättar en enhet för säkerhet och beredskap inom
kommunledningsförvaltningen. Dataskyddsfunktionen flyttas från
kansliavdelningen till enheten för säkerhet och beredskap och
säkerhetssamordnarens befattning ändras till säkerhetschef. Säkerhetschefen blir
ansvarig för enheten för säkerhet och beredskap.
Reservationer
Anne Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Sedan maj 2018 har kommunen haft ett dataskyddsombud. Kommunen har även
tillhandahållit dataskyddstjänster till Älmhults kommun. Avtalet med Älmhults
kommun har nu upphört att gälla. Kommunledningsförvaltningen har därefter
arbetat med att se över möjligheterna att kombinera rollen som
dataskyddsombud med andra arbetsområden.
Kommunledningsförvaltningen har dragit slutsatsen att rollen som
dataskyddsombud kan kombineras med uppgifter inom informationssäkerhet
och säkerhetsskydd. I tjänsteskrivelsen från den 11 februari skriver
kommunledningsförvaltningen även att kommunens uppdrag inom säkerhet och
beredskap kommit att öka under de senaste åren. Med detta som bakgrund
föreslår kommunledningsförvaltningen att en ny enhet inrättas inom
kommunledningsförvaltningens kansliavdelning och att dataskyddsfunktionen,
som dataskyddsombudet arbetar inom, flyttas över dit.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen beslutar att inrätta en enhet för säkerhet och beredskap inom
kommunledningsförvaltningen. Dataskyddsfunktionen flyttas från
kansliavdelningen till enheten för säkerhet och beredskap och
säkerhetssamordnarens befattning ändras till säkerhetschef. Säkerhetschefen blir
ansvarig för enheten för säkerhet och beredskap.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 15
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-11
Justerandes sign
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Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet
till kommunstyrelsens arbetsutskott. Återremissen motiveras med att ärendet
behöver utredas mer med hänsyn till de krav som kommer från statligt håll, till
den ambitionsnivå som kommunen avser att ha inom området och med hänsyn
till den organisation som den kommande kommundirektören vill ha.
Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet i
enlighet med Anne Karlssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.
Omröstningsresultat 1
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA med avsikt om att
kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag och att rösta NEJ för beslut om att
återremittera ärendet i enlighet med Anne Karlssons yrkande.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Carina Bengtsson 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

NEJ

x
x
x
x
x
x
x
x

Voteringen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.
Justerandes sign
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Beslutsordning 2
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 § 45

KS2020/0046

004

Gallringsbeslut om räkenskapsinformation och revidering
av den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Gallra räkenskapsinformation som överförts till annan databärare från
och med fjärde året efter utgången av räkenskapsåret.
2. Gallra övrig räkenskapsinformation från och med sjunde året efter
utgången av räkenskapsåret.
Undantag från gallringsfristens minimitid kan uppstå på grund av forskningens
behov, sammanställda förvärvskalkyler, momsunderlag för jämkning, EU-bidrag
samt andra avtalsförhållanden.
Sammanfattning av ärendet
I tjänsteskrivelsen från den 10 februari 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen att räkenskapsinformation inom kommunen
behöver gallras. För att kunna göra detta i enlighet med gällande lagstiftning så
behöver kommunstyrelsen besluta om gallring av räkenskapsinformation som
överförts till annan databärare från och med fjärde året efter utgången av
räkenskapsåret. Kommunstyrelsen behöver även besluta om gallring av övrig
räkenskapsinformation från och med sjunde året efter utgången av
räkenskapsåret. Om kommunstyrelsen fattar dessa beslut så kommer en
konsekvens vara att den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen
VerkSAM Plan 1:1 ändras i enlighet med de nya gallringsbesluten.
I tjänsteskrivelsen från den 10 februari 2020 föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att gallra
räkenskapsinformation som överförts till annan databärare från och med fjärde
året efter utgången av räkenskapsåret. Kommunledningsförvaltningen föreslår
även att kommunstyrelsen beslutar att gallra övrig räkenskapsinformation från
och med det sjunde året efter utgången av räkenskapsåret. Förslagen är enligt
kommunledningsförvaltningen i linje med de lagändringar som skett inom
området för bokföring och redovisning av räkenskapsinformation. Den 25
februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens ovanstående förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 16
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-10
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

19(37)

Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

20(37)

Kommunstyrelsen

KS § 46

KS2020/0042

040

Beslut om tilläggsanslag för investeringar från år 2019 till
år 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsmedel på 193 369 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen över
begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt nämndernas begäran om
tilläggsanslag för investeringar från 2019 till 2020.
Kommunledningsförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag på hur
tilläggsanslag kan tilldelas.
I tjänsteskrivelsen från den 17 februari 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen att det totalt begärts tilläggsanslag om 195
miljoner kronor. I nämndernas begäran ingår vissa omflyttningar mellan olika
investeringsprojekt. En omflyttning avser flytt av budget för inventarier gällande
Hjortsbergsskolan och Grand som i dagsläget finns inom tekniska nämnden men
som enligt förslag ska flyttas till kultur- och fritidsnämnden.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 193 369 tkr
överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i
sammanställningen över begärda tilläggsanslag. Kommunledningsförvaltningens
förslag innefattar vissa ändringar i förhållande till förslagen som nämnderna
lämnat in. Nämndernas förslag framgår i sammanställningen över begärda
tilläggsanslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 17
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-17
Sammanställning över begärda tilläggsanslag
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 § 47

KS2020/0049

041

Beslut om resultatbalansering från år 2019 till år 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget
-19 766 tkr enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i
sammanställningen över förslag och begäran av undantag från
resultatbalansering.
Finansiering sker genom kommunens eget kapital.
Reservationer
Anne Karlsson (S), Paul Kowalski (S), Emma Johansson Gauffin (S) och Håkan
Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Resultatbalansering, dvs. överföring av förvaltningarnas avvikelser till nästa
budgetår, har funnits sedan 2002 års bokslut. Enligt reglerna om
resultatbalansering ska fördelning av överskott göras så att en tredjedel fördelas
till resultatenheterna, en tredjedel fördelas till respektive nämnd och så att en
tredjedel fördelas till kommunstyrelsen. Beslut om hur mycket som ska
överföras tas av kommunstyrelsen senast under mars månad året efter bokslutet.
Överföringen av medel sker efter att nämnderna begärt att medel ska
resultatbalanseras. Vid överföringen kan hänsyn tas till lagändringar eller större
oförutsedda händelser som har påverkat nämndernas resultat. Vid beslut om
överföring av överskott kan även justering göras om en förvaltning har fått extra
medel för verksamhet som inte har startats upp. För att en nämnd ska få ta med
sig ett överskott krävs att man i stort har uppnått budgeterat antal prestationer
och antagna mål.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag över hur medel kan
resultatbalanseras inom ramen för de regler som gäller för resultatbalansering. I
tjänsteskrivelsen från den 18 februari 2020 föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att
resultatbalansera -19 766 tkr enligt kommunledningsförvaltningens
sammanställning. Finansiering sker genom kommunens egna kapital.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2020 att lämna
ärendet till kommunstyrelsen utan att lämna ett eget förslag på hur medel kan
resultatbalanseras.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2020-02-25 § 18
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-18
Sammanställning över förslag till och begäran av undantag från
resultatbalansering
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja
socialnämndens begäran om undantag för resultatbalansering gällande tillfälliga
platser på boendet Ljungberga (6 miljoner kronor) och de extra kostnaderna för
personal inom hälso- och sjukvård (1 miljon kronor). Kommunstyrelsen beslutar
även att bevilja barn- och utbildningsnämndens begäran om undantag från
resultatbalansering gällande kostnader för moduler (4,2 miljoner kronor). I
övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut.
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tilldela 210 000
kronor till Kvinnojouren Märta. Kommunstyrelsen beslutar även att tilldela
321 000 kronor till Teater 16. Tilldelningen av medel sker genom
kommunstyrelsens resultatbalanserade medel.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja
socialnämndens begäran om undantag för resultatbalansering gällande
föregående års resultatbalansering (11,5 miljoner kronor). I övrigt beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande om att bevilja flera ytterligare undantag från
resultatbalansering.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen avser
därmed inte att bevilja ytterligare undantag från resultatbalansering utöver
kommunledningsförvaltningens förslag.
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Omröstningsresultat 1
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 Anne Karlssons yrkande.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Carina Bengtsson 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

NEJ

x
x
x
x
x
x
x
x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter votering beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande om att tilldela medel till Kvinnojouren Märta och till Teater
16.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Omröstningsresultat 2
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och om att rösta NEJ för beslut i
enlighet med Anne Karlssons yrkande om att tilldela medel till Kvinnojouren
Märta och Teater 16.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Carina Bengtsson 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

NEJ

x
x
x
x
x
x
x
x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter votering beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning 3
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande om att bevilja ytterligare undantag från resultatbalansering.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen avser
därmed inte att bevilja ytterligare undantag från resultatbalansering utöver
kommunledningsförvaltningens förslag.
Skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Valnämnden
Gemensamma överförmyndarnämnden
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Justerandes sign

25(37)

Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

26(37)

Kommunstyrelsen

KS § 48

KS2020/0029

103

Beslut om utbetalning av partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler for partistöd till samtliga partier som
har ansökt om det år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som
är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Enligt
kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om partistödets omfattning och
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2019 uppgår till cirka 21 264 kronor
per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2019 uppgår till cirka 18 414
kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med
konsumentprisindex (KPI). Enligt de lokala reglerna för partistöd ska partistödet
användas till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet är avsett för partiernas lokala arbete riktat mot kommuninvånarna.
Kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för partistöd, i vilka
det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda ärendet till
kommunstyrelsen. Den 3 mars 2020 föreslår kommunfullmäktiges
demokratiberedning att partistöd utbetalas i enlighet med upprättade regler för
partistöd till samtliga partier som har ansökt om det 2020. Finansieringen av
partistödet sker inom ramen för budget för 2020 som kommunfullmäktige
beslutade om i juni 2019.
Beslutsunderlag
Fullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut, 2020-03-03 § 9
Ansökan om partistöd från Moderaterna, 2020-01-21
Ansökan om partistöd från Liberalerna, 2020-01-28
Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna, 2020-02-13
Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet, 2020-02-28
Ansökan om partistöd från Alternativet, 2020-02-28
Ansökan om partistöd från Miljöpartiet, 2020-03-02
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Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna, 2020-03-02
Ansökan om partistöd från Centerpartiet, 2020-03-03
Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna, 2020-03-03
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
demokratiberedningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
demokratiberedningens förslag till beslut.
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KS2020/0052

131

Beslut om hantering av nämndinitiativ om kommunens
arbete med integration
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller nämndinitiativets andra punkt.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att beskriva på vilket sätt
integrationsarbetet ska fungera i praktiken i kommunens nämnder.
Sammanfattning av ärendet
Under kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2020 lämnade Anne
Karlsson (S) in ett nämndinitiativ. Kommunstyrelsen har att ta ställning till hur
kommunstyrelsen avser att hantera nämndinitiativet.
Anne Karlssons nämndinitiativ innefattar fyra förslag som uttrycks i fyra egna
punkter. I den första punkten föreslår Anne Karlsson att
kommunledningsförvaltningen presenterar en skriftlig konsekvensanalys över
beslutet om att ta bort befattningen integrationssamordnare från
kommunledningsförvaltningen. I den andra punkten föreslår Anne Karlsson att
kommunledningsförvaltningen förklarar på vilket sätt integrationsarbetet ska
fungera i praktiken i kommunens nämnder. I den tredje punkten föreslår Anne
Karlsson att kommunledningsförvaltningen ska beskriva hur beslutet påverkar
kommunens arbete utifrån de globala målen. I den fjärde punkten föreslår Anne
Karlsson att kommunledningsförvaltningen ska beskriva hur beslutet om att ta
bort befattningen integrationssamordnare kommer påverka kommunens vision
om att bli 35 000 invånare år 2035.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
nämndinitiativets andra punkt bifalls och att kommunledningsförvaltningen
därmed får i uppdrag att beskriva på vilket sätt integrationsarbetet ska fungera i
praktiken i kommunens nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 26
Nämndinitiativ från Anne Karlsson, 2020-02-11
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå
nämndinitiativet i sin helhet.
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Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
nämndinitiativet i sin helhet.
Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden frågar om 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 att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstningsresultat 1
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Jan Lorentzsons yrkande.
LEDAMOT
Thomas Jeppsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Carina Bengtsson 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

x
x
x

Omröstningen 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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Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstningsresultat 2
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Anne Karlssons yrkande.
LEDAMOT
Thomas Jeppsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Carina Bengtsson 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

NEJ

AVSTÅR

x
x
x
x
x
x
x
x

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två
ledamöter valt att avstå omröstningen. Kommunstyrelsen har efter votering
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Beslut om att utse ny ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen utser Matilda Petersson (C) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Anneli Ahlqvist (C) avsäger sig i skrivelse den 12 december 2019 uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen.
I en skrivelse från den 12 december 2019 meddelar Anneli Ahlqvist (C) sin
avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen Den 27 januari 2020
utsåg Kommunfullmäktige en ny ledamot till kommunstyrelsen. Anneli Ahlqvist
(C) var även ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen
behöver därför utse en ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse Matilda
Petersson (C) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
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KS § 51

Beslut om att ställa in ett av kommunstyrelsens
sammanträden år 2020
Beslut
Kommunstyrelsen ställer in det planerade sammanträdet den 18 augusti år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta ett nytt
arvodesreglemente och att uppdra till nämnder och styrelse att ställa in ett
sammanträde under 2020. Besluten grundar sig i kommunfullmäktiges
budgetbeslut från juni 2019 vilket innefattade att genomföra besparingar inom
arvoden.
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ställa in det
planerade sammanträdet den 18 augusti 2020.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
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023

Beslut om att utse tillförordnad kommundirektör
Beslut
Kommunstyrelsen utser Lise-Lotte Bergström till tillförordnad kommundirektör.
Lise-Lotte Bergström tillträder som kommundirektör den 17 juni och har
befattningen kommundirektör fram till när kommunstyrelsen beslutat om att utse
en ordinarie kommundirektör.
Sammanfattning av ärendet
Jonas Jönsson har meddelat att han under sommaren 2020 kommer lämna
tjänsten som kommundirektör. Jonas Jönsson lämnar tjänsten den 16 juni 2020.
Kommunstyrelsen behöver utse en tillförordnad kommundirektör som tillträder i
samband med att Jonas Jönsson lämnar tjänsten. Den tillförordnade
kommundirektören har sedan befattningen kommundirektör fram till när
kommunstyrelsen beslutat om att utse en ordinarie kommundirektör.
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse Lise-Lotte
Bergström till tillförordnad kommundirektör. Lise-Lotte Bergström tillträder
den 17 juni och har befattningen kommundirektör fram till när kommunstyrelsen
beslutat om att utse en ordinarie kommundirektör.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
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Kommunstyrelsen

KS § 53

Kommunstyrelsen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Rapportering från brottsförebyggande rådet
Emma Johansson Gauffin berättar om brottsförebyggande rådets senaste
möte. Antalet bedrägerier har ökat lite grann. Polisen genomför ett
förebyggande arbete för att minska antalet bedrägerier. Under
brottsförebyggande rådets möte har det uppmärksammats att det
förekommer klagomål kring körning av A-traktorer.
2. Rapportering från tillgänglighetsrådet
Anne Karlsson berättar om tillgänglighetsrådets senaste möte. En fråga
som diskuterades var den fysiska tillgängligheten i Ljungby centrum.
Den fysiska tillgängligheten är en fråga som är ständigt aktuell under
tillgänglighetsrådets möten.
3. Företagsbesök
Ledamöterna har deltagit vid flera företagsbesök. Ledamöterna har bland
annat besökt Bolmens fisk, Ymer Technology, Staben i Lagan och Elajo.
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Kommunstyrelsen

KS § 54

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Beslut fattade av kommunledningsförvaltningen i januari. Besluten är fattade i
enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning fastställd av
kommunstyrelsen den 15 oktober 2019 § 158.
Delegat

Hänvisning

Beslutsdatum

Ärende

Magnus Johansson

2.3

2020-02-06

Uttag från
kapitalförvaltningen

Beslutsunderlag
Uttag från kapitalförvaltningen, 2020-02-06
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Kommunstyrelsen

KS § 55

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen:
-
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Kommunens svar på Region Hallands remiss om Regional cykelplan
2020–2029
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor,
sammanträdesprotokoll 2020-02-17
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, kvalitetsberättelse
2019-11-11
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, årsanalys 2019 202002-06
Krisledningsnämnden, sammanträdesprotokoll 2020-02-25
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Kommunstyrelsen

KS § 56

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Rapportering med anledning av krisledningsnämndens sammanträde den
25 februari
Kommunledningsförvaltningen informerar om de höga flödena som varit
i kommunens vattendrag. De höga flödena var anledningen till att
krisledningsnämnden sammankallades och sammanträdde den 25
februari. Kommunledningsförvaltningen kommer utvärdera kommunens
hantering av situationen och kommer därefter att återkoppla till
kommunstyrelsen.
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