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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 12 maj 2020 klockan 08.00 – 11.15
Mötet ajournerades, 09.15 – 09.40
Ljungby Arena, stora konferenslokalen, Fritidsvägen 5, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande,
Lars-Ove Johansson (C), förste vice
ordförande (inte § 93)
Anne Karlsson (S), andre vice
ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Thomas Jeppsson (M), tjänstgörande
ersättare åt Marcus Walldén
Carina Bengtsson (C), tjänstgörande
ersättare åt Matilda Petersson

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare
Sofia Olsson, kommunsekreterare
Lise-Lotte Bergström, HR-chef
Nicklas Andersson, HR-specialist § 78
Marlene Stenqvist, § HR-strateg § 79
Lena Plomén, personalstrateg, § 80
Jennie Ronefors, folkhälso- och friskvårdssamordnare, § 81
Emeli Harrysdotter Klasa, upphandlare, § 82
Hanna Svahnström, miljöstrateg, § 82–84
Pernilla Lydén, kommunstrateg, § 85
Henrik Dahlström, kommunstrateg, § 86
Magnus Johansson, ekonomichef, § 87-90

Åhörare

1

Ersättare

Tommy Göransson (MP)

Justerare

Anne Karlsson

Justeringens
tid och plats

Torsdagen den 14 maj klockan 13.00

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), (inte § 93)
Rut Björkström (KD)
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

12 maj 2020

Tillkännagivandet
publicerat

15 maj 2020

Överklagningstid

15 maj – 8 juni 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

9 juni 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo
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KS § 77

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen tar bort ärendet ”4. Beslut om att inrätta en tjänst som HRutvecklare” och ärendet ”12. Godkännande av årsredovisningar för Ljungby
kommuns stiftelser” 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
”4. Beslut om att inrätta en tjänst som HR-utvecklare” och ärende ”12.
Godkännande av årsredovisningar för Ljungby kommuns stiftelser” från
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 § 78

KS2019/0333

023

Svar på motion om lika villkor för timvikarier i Ljungby
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I september 2019 lämnade Melena Jönsson (SD) in en motion angående
timvikariers anställningsvillkor inom förskola, äldreomsorg och omsorg.
Motionären föreslår att lika anställningsvillkor ska gälla för timvikarier inom
förskola, äldreomsorg och omsorg i Ljungby kommun. Förslaget inkluderar att
en timvikaries arbetspass inom förskolan med kort varsel inte ska kunna
avbokas ifall det bokade arbetsstället har många frånvarande barn.
Det skiljer sig i tid när man kan avboka en timvikarie. Inom äldreomsorgen och
omsorgen får avbokning av vikarie ske senast sju dagar innan bokningstillfället.
Timavlönad personal som erbjuds vikariat i förskola och fritidshem kan avbokas
fram till dagen innan arbetspasset. Vikarien kan erbjudas annat arbetspass på
annat arbetsställe om det finns möjlighet. Om förskolan eller fritidshemmet vill
avboka samma dag tillfrågas vikarien om bokningen, men får själv avgöra om
denne vill jobba enligt bokning eller inte. Denna information får all timavlönad
personal vid informationstillfället då arbetsgivaren träffar vikarien.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 7 april 2020 att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen som
besvarad med hänsyn till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från
den 7 april år 2020.
Till kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj har
kommunledningsförvaltningen lämnat in en tjänsteskrivelse, daterad 7 maj
2020, som utgör ett tillägg till tjänsteskrivelsen från den 7 april 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-04-07 § 16
Motion från Sverigedemokraterna, 2019-09-09
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-07
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-07
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Yrkanden
Emma Johansson Gauffin (S) och Jan Lorentzson (SD) och Kerstin Wiréhn (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige anser motionen som besvarad med hänsyn till
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 7 april år 2020 och
med hänsyn till kommunledningsförvaltningens tillägg från den 7 maj 2020.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Emma
Johansson Gauffins med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Emma
Johansson Gauffins yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Magnus Gunnarssons yrkande och om att rösta NEJ för beslut i enlighet
med Emma Johansson Gauffins med fleras yrkande.
LEDAMOT
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Thomas Jeppsson 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 sju JA-röster och åtta NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.
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KS § 79

KS2020/0128

020

Antagande av Verksamhetsplan för fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsmiljön och ska
säkerställa att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. I en politiskt
styrd organisation är det de folkvalda politikerna, dvs kommunfullmäktige, som
har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Då fullmäktige saknar rätten att fatta beslut
som rör den operativa verksamheten måste fullmäktige se till att det finns en
tydlig uppgiftsfördelning gällande arbetsmiljöuppgifter i organisationen för att
på så sätt se till att ansvaret enligt arbetsmiljölagen uppfylls.
Det övergripande arbetsmiljöansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö bör
kommunfullmäktige lägga på respektive nämnd som fördelar
arbetsmiljöuppgifter vidare till respektive förvaltningschef. Förvaltningschefen
fördelar i sin tur uppgifter till underställda personalansvariga arbetsledare.
Den rättsliga grunden för fördelning av uppgifter finns i Arbetsmiljöverkets
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Syftet med
uppgiftsfördelningen är att verka för att risker och ohälsa i arbetet förebyggs och
att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det är viktigt att notera att en
arbetsgivare aldrig kan delegera sitt ansvar utan endast fördela uppgifter inom
arbetsmiljöområdet.
Verksamhetsplanen syftar till att förtydliga arbetsgivarens och arbetsledare med
personalansvars roll och ansvar gällande arbetsmiljöarbetet utifrån de lagkrav
som finns i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Till förslaget till verksamhetsplan tillhör en
blankett för fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 7 april 2020 att
kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-04-07 § 17
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-24
Förslag till verksamhetsplan med ändringsförslag
Förslag till blankett för fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter
Justerandes sign
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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 § 80

KS2019/0235

022

Beslut om att upphäva Verksamhetsplan för jämställdhet
och Verksamhetsplan för kränkande särbehandling,
trakasserier och diskriminering i förmån för nya
styrdokument
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Verksamhetsplan för jämställdhet och
Verksamhetsplan för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering
upphör att gälla den 13 maj.
Dokumenten ersätts av Handlingsplan och Rutin för likabehandling som
fastställs av HR-chefen och börjar gälla samma dag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Rutin för
likabehandling, diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling och ett
förslag till Handlingsplan för likabehandling. Handlingsplanen och rutinen
föreslås ersätta Verksamhetsplan för jämställdhet samt Verksamhetsplan för
kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering som båda tog hänsyn
till likabehandling och diskriminering.
I rutinen tydliggörs bland annat hur chefer, medarbetare och förtroendevalda
politiker ska agera när en situation som upplevts diskriminerande eller
kränkande uppstått.
I handlingsplanen tydliggörs Ljungby kommuns förebyggande arbete för
likabehandling mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på
kommunens arbetsplatser. Detta utifrån målet att främja lika möjligheter och
rättigheter för kommunens anställda chefer och medarbetare samt kommunens
förtroendevalda politiker och därigenom även öka kommunens attraktivitet som
arbetsgivare.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 5 maj 2020 att
kommunstyrelsen beslutar att Verksamhetsplan för jämställdhet och
Verksamhetsplan för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering
upphör att gälla den 13 maj. Dokumenten ersätts av Handlingsplan och Rutin för
likabehandling som fastställs av HR-chefen och börjar gälla samma dag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-05-05 § 22
Verksamhetsplan för jämställdhet, 2016-01-12
Verksamhetsplan för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering,
2016-01-12
Förslag till Handlingsplan för likabehandling, diskriminering, trakasserier och
kränkande särbehandling
Förslag till Rutin för likabehandling
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 § 81

KS2018/0039

761

Antagande av Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak
och spel om pengar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen lägger till ”Ljungby kommun har en nolltolerans mot
narkotika” och tar bort ”Ljungby kommun vill ha en nolltolerans mot
narkotika” i förslaget till Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel om pengar. Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Policy för
ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel och att
kommunfullmäktige upphäver det alkohol och drogpolitiska programmet
i samband med att förslaget till policy antas.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger barn och
utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljö- och
byggnämnden, kultur och fritidsnämnden och kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram handlingsplaner med utgångspunkt i Policy för
ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2008 har kommunen haft ett alkohol- och drogpolitiskt program som
heter Allas ansvar. Kommunledningsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag
som innebär att det alkohol- och drogpolitiska programmet upphör och där en ny
policy börjar att gälla. Kommunledningsförvaltningens förslag till policy utgör
ett förslag över kommunens övergripande riktlinje inom området.
Det specifika arbetet inom området bör formas inom respektive förvaltning
eftersom den verksamhetsrelaterade kompetensen finns inom förvaltningarna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ger
respektive nämnd i uppdrag att ombe sina förvaltningar att utforma
handlingsplaner inom området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april 2020 att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta förslag till policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak
och spel om pengar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
upphäver det alkohol och drogpolitiska programmet i samband med att
Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om
pengar antas.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-12

14(39)

Kommunstyrelsen

2. ge barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden,
miljö- och byggnämnden, kultur och fritidsnämnden och
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram handlingsplaner med
utgångspunkt i Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och
spel om pengar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 62
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-09
Förslag till Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar
Alkohol- och drogpolitiskt program för Ljungby kommun, 2008-05-22
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen lägger till ”Ljungby kommun har
en nolltolerans mot narkotika” och tar bort ”Ljungby kommun vill ha en
nolltolerans mot narkotika” i förslaget till Policy för ANDTs - alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel om pengar. I övrigt beslutar kommunstyrelsen
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
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KS § 82

KS2020/0131

050

Antagande av Verksamhetsplan för upphandling och
inköp
Beslut
Kommunstyrelsen antar Verksamhetsplan för upphandling och inköp.
Verksamhetsplan för upphandling med social hänsyn upphör att gälla i och med
att Verksamhetsplan för upphandling och inköp börjar att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 januari 2020 att anta Policy för
upphandling och inköp. Verksamhetsplan för upphandling och inköp
konkretiserar arbetets inriktning utifrån den antagna policyn.
I förslaget på verksamhetsplan har styrdokument för social hänsyn genom
arbetsmarknadsinsatser vid upphandling arbetats in och därmed kan tidigare
styrdokument upphöra att gälla.
Verksamhetsplanen har tagit hänsyn till den nationella strategin för offentlig
upphandling och den hänvisar också till Policy för uppföljning av privata
utförare som antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april att kommunstyrelsen
beslutar att anta Verksamhetsplan för upphandling och inköp. Verksamhetsplan
för upphandling med social hänsyn upphör att gälla i och med att
Verksamhetsplan för upphandling och inköp börjar att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 59
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-20
Förslag till Verksamhetsplan för upphandling och inköp
Verksamhetsplan för upphandling med social hänsyn, 2018-02-13
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 § 83

KS2020/0054

225

Antagande av Åtgärdsplan för klimat och energi
Beslut
Kommunstyrelsen skickar Åtgärdsplanen för klimat och energi daterad 5 maj
2020, som är korrigerad utifrån nämndernas, styrelsens och bolagens remissvar,
som kommunens Sustainable Energy and Climate Action Plan, i åtagandet
genom Borgmästaravtalet.
Ytterligare åtgärder inom klimat och energi som nämnder och bolag beslutat om
efter den 29 april läggs till kommunens övergripande åtgärdsplan för klimat- och
energi, men inte i svaret till Borgmästaravtalet.
Sammanfattning av ärendet
Den 16 december antog kommunfullmäktige en ny klimat- och energiplan.
Planen innehåller mål för klimat- och energiarbetet och redogör för var fokus på
åtgärder ska vara. Klimat- och energiplanen ska kompletteras med en
åtgärdsplan som ska uppfylla en del av kommunens åtagande genom
Borgmästaravtalet för klimat- och energi till 2030. Åtgärdsplanen benämns
Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) och ska följa de riktlinjer
som gäller utifrån Borgmästaravtalet. Tidigare åtgärdsplan från 2012 för
åtagande inom Borgmästaravtalet till år 2020 ersätts därmed.
Åtgärdsplanen sträcker sig mellan från år 2020 till år 2025 men ska följas upp
årligen och återkommande ses över med hänsyn till behov av revideringar. Inom
Borgmästaravtalet ingår att rapportera arbetet med åtgärderna vart annat år samt
att följa upp utsläppsnivåer inom det geografiska området.
Kommunstyrelsen samordnar arbetet utifrån Borgmästaravtalet och samordnar
en sammanställning av de åtgärder som ska rapporteras in. Beslut om vilka
åtgärder som ska rapporteras och göras inom kommunens olika verksamheter
har förankrats med beslut hos nämnder och bolag. En del åtgärder är sådant som
redan görs inom verksamheten och andra åtgärder är sådant som kan göras
framöver. Det krävs i flera fall samarbete över förvaltnings- och
bolagsgränserna och därför står flera förvaltningar eller bolag ansvariga under
vissa åtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari att skicka
åtgärdsplan för klimat- och energi på remiss till samtliga nämnder och bolag,
yttranden inkommer senast den 29 april. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 28 april har kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden och Ljungby Energi AB lämnat remissvar. Inför
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kommunstyrelsens sammanträde har underlaget kompletterats med remissvar
från tekniska nämnden och socialnämnden. Yttrandena som inkommit mellan
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde och kommunstyrelsens
sammanträden har inarbetats i förslaget till åtgärdsplan och framgår i förslag till
åtgärdsplan för klimat och energi från den 5 maj.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april att Kommunstyrelsen
skickar åtgärdsplan för klimat och energi som kommunens Sustainable Energy
and Climate Action Plan i åtagandet genom Borgmästaravtalet.
Ytterligare åtgärder inom klimat och energi som nämnder och bolag beslutat om
efter den 29 april läggs till kommunens övergripande åtgärdsplan för klimat- och
energi, men inte i svaret till Borgmästaravtalet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 60
Förslag till åtgärdsplan för klimat och energi, 2020-05-05
Kommunstyrelsens remissvar, 2020-04-14 § 61
Barn- och utbildningsnämndens remissvar, 2020-03-31 § 37
Kultur- och fritidsnämndens remissvar, 2020-04-22 § 31
Remissvar från Ljungby Energi ABs verkställande direktör, 2020-04-27
Tekniska nämndens remissvar, 2020-04-27 § 45
Socialnämndens remissvar, 2020-04-22 § 27
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen skickar Åtgärdsplanen för klimat
och energi daterad 5 maj 2020, som är korrigerad utifrån nämndernas, styrelsens
och bolagens remissvar, som kommunens Sustainable Energy and Climate
Action Plan, i åtagandet genom Borgmästaravtalet.
Ytterligare åtgärder inom klimat och energi som nämnder och bolag beslutat om
efter den 29 april läggs till kommunens övergripande åtgärdsplan för klimat- och
energi, men inte i svaret till Borgmästaravtalet.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
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Revidering av Verksamhetsplan för resor och möten
Beslut
Kommunstyrelsen antar den reviderade verksamhetsplanen för resor och möten.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen för resor och möten hör till policyn för resor och möten.
Policy och verksamhetsplan beslutades 2017 och började att gälla från 1 januari
2018. Enligt planering ska verksamhetsplan revideras inom två år. En översyn
av gällande verksamhetsplan har gjorts. Innehållet i verksamhetsplanen bedöms
till stor del fortfarande vara aktuell.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering. En
ändring gällande att inte flygresor ses som ett hållbart alternativ för sträckor
under 500 kilometer samt komplettering av information om busskort och några
mindre uppdateringar föreslås.
Den 28 april 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen
beslutar att anta den reviderade verksamhetsplanen för resor och möten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 61
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-11
Förslag till revidering av Verksamhetsplan för resor och möten
Befintlig Verksamhetsplan för resor och möten med ändringsförslag
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 gratis kollektivtrafik till elever som genomför
examensarbete hos företag och organisationer
verksamma i Ljungby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda studenter som genomför examensarbete,
hos företag och organisationer verksamma i Ljungby kommun, gratis resor med
kollektivtrafik till och från Ljungby. Erbjudandet gäller för studenter som
studerar på orter inom en radie på cirka 20 mil från Ljungby. Finansiering sker
genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2020 att erbjuda studenter som
genomför examensarbete hos Ljungby kommun som organisation gratis resor med
kollektivtrafik till och från Ljungby i samband med sitt arbete.
Kommunledningsförvaltningen har därefter utrett kostnaden för att införa gratis
resor med kollektivtrafik för studenter som genomför examensarbete hos företag
verksamma i kommunen.
Uppskattningsvis reser en student som gör examensarbete till kommunen cirka
fyra gånger under arbetets gång. Kostnaden skulle således bli cirka 1000
kr/student för studenter som studerar på orter inom en radie på cirka 20 mil från
Ljungby. Kommunledningsförvaltningen beräknar inte att fler än 20 studenter
kommer genomföra examensarbete hos företagen i Ljungby kommun.
Kostnaden för insatsen beräknas därför inte överstiga 20 000 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april 2020 att
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda studenter som genomför examensarbete,
hos företag verksamma i Ljungby kommun, gratis resor med kollektivtrafik till
och från Ljungby. Erbjudandet gäller för studenter som studerar på orter inom
en radie på cirka 20 mil från Ljungby. Finansiering sker genom
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 65
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-14
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Yrkanden
Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att erbjuda
studenter som genomför examensarbete, hos företag och organisationer
verksamma i Ljungby kommun, gratis resor med kollektivtrafik till och från
Ljungby. Erbjudandet gäller för studenter som studerar på orter inom en radie på
cirka 20 mil från Ljungby. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter.
Beslutsordning
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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Beslut om fortsatt utredning av stadstrafik i Ljungby
kommun
Beslut
1. Kommunstyrelsen noterar trafiknämndens beslut och utredningen
Kollektivtrafiklösning Ljungby – Möjlighet till förbättrad busstrafik.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utifrån utredningen fortsätta utreda stadstrafik i Ljungby kommun
tillsammans med Region Kronoberg.
Sammanfattning av ärendet
Den 13 november 2018 föreslog kommunstyrelsen till trafiknämnden i Region
Kronoberg att trafiknämnden tillsammans med Ljungby kommun utreder hur
kollektivtrafiken i kommunen kan vidareutvecklas. Trafiknämnden gav den 7
mars 2019 trafikdirektören i uppdrag att i samråd med Ljungby kommun ta fram
en överenskommelse om utredning av utveckling av kollektivtrafik i kommunen
genom extern utredare.
På Region Kronobergs uppdrag har ett konsultföretag utrett möjliga framtida
kollektivtrafiklösningar för Ljungby stad. Resultatet av utredningen presenteras i
rapporten Kollektivtrafiklösning Ljungby – Möjlighet till förbättrad busstrafik.
Utredningen visar tre möjligheter att utveckla kollektivtrafiken i Ljungby stad.
Det alternativ som bedöms ge störst samhällsnytta är införande av ett
stadsbussnät. Övriga möjligheter är förlängning av befintliga regionbusslinjer
eller att fortsätta med dagens anropsstyrda trafik (Närtrafik Ljungby). Rapporten
tar även upp olika alternativ för framdrivning av eller bränsle till stadsbussar
samt kostnader och konsekvenser för dessa.
Beslut om förändringar av kollektivtrafikutbudet fattas av Region Kronoberg,
som är regional kollektivtrafikmyndighet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april att kommunstyrelsen
noterar trafiknämndens beslut och utredningen Kollektivtrafiklösning Ljungby –
Möjlighet till förbättrad busstrafik och att kommunstyrelsen ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utifrån utredningen fortsätta utreda
stadstrafik i Ljungby tillsammans med Region Kronoberg.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-05-12

22(39)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 58
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-11
Trafiknämndens beslut, 2020-03-04, § 18
Utredning Kollektivtrafiklösning Ljungby – Möjlighet till förbättrad busstrafik,
2020-02-06
Bilaga över förbränningsmotorer till utredningen Kollektivtrafiklösning Ljungby
– Möjlighet till förbättrad busstrafik, 2020-02-06
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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Beslut om upplåning
Beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om
upplåning den 28 april 2020 § 55.
2. Kommunstyrelsen beslutar att låna upp 100 000 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Den totala investeringsbudgeten för 2020 uppgår efter tilläggsanslag till 388
miljoner kronor. Likviditeten har sjunkit under mars på grund av höga
investeringar och pensionsutbetalningar. Vi har inte längre möjlighet till
checkkredit vilket gör att det finns behov av att låna upp ytterligare medel. Den
totala låneskulden uppgår till 620 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att
nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2020, med totalt 200 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 april att låna upp 100
miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2020-04-28 § 55
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-25
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att:
1. kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslut om upplåning den 28 april 2020 § 55.
2. Kommunstyrelsen beslutar att låna upp 100 000 000 kr.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Justerandes sign
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Svar på motion om resultatbalansering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 11 februari 2020 föreslår Anne Karlsson (S) att nuvarande
resultatbalanseringssystem ersätts med bokslutsförhandlingar mellan
budgetberedningen och företrädare för respektive nämnd samt att
kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om överföring av överrespektive underskott mellan åren.
Dagens system för resultatbalansering fungerar i korthet som så att resultatet i
bokslutet för en nämnd förs över budgetmässigt till nästkommande år. Innan
resultatet i bokslutet förs över så genomförs en bokslutsgenomgång där
förvaltningscheferna, kommundirektör och ekonomichef deltar.
Kommundirektör och ekonomichef lämnar sedan förslag till resultatbalansering
och beslut om resultatbalansering tas slutligen av kommunstyrelsen. Systemet
med resultatbalansering har funnits sedan 2002 och har reviderats ett antal
gånger sedan dess.
I en tjänsteskrivelse från den 16 april redogör kommunledningsförvaltningen
kring ärendet. Kommunledningsförvaltningen ser fördelaktigt på det nuvarande
systemet eftersom det finns ett tydligt regelverk som gör att förvaltningar och
chefer på förhand vet konsekvenser av att gå med underskott eller överskott.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att politiska överväganden i huvudsak
bör ske i samband med budgetarbetet och inte i resultatbalanseringen.
Den 28 april 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 56
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-16
Motion från Anne Karlsson, 2020-02-11
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M), Roland Johansson (ALT) och
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige avslår motionen.
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Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Carina
Bengtssons med fleras yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Carina
Bengtssons med fleras yrkande.
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Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som Ljungbybostäder AB,
Ljungby Energi AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB har
bedrivit under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över de kommunala
aktiebolagen. Utifrån uppsiktsplikten ska styrelsen uppmärksamt följa de frågor
som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska varje år pröva om den verksamhet som bolagen bedrivit
under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning av om de kommunala
bolagen har uppfyllt verksamhetsmål och ekonomiska krav genom bolagens
rapportering i årsredovisningarna för år 2019. Kommunledningsförvaltningen
bedömer att både verksamhetsmål och ekonomiska krav för Ljungbybostäder
AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB är uppfyllda. För
Ljungby Energi AB bedömer kommunledningsförvaltningen att verksamhetsmål
och ekonomiska krav i huvudsak är uppfyllda. Enligt ägardirektivet ska Ljungby
Energi ABs justerade egna kapital uppgå till 12 procent men under 2019
uppgick det justerade egna kapitalet till 10 procent. Ljungby Energi AB anger
minskade leveranser av avfall på grund av matavfallssorteringen, ökade
underhållskostnader, kraftigt höjda bränslepriser och att 2019 var ett varmt år
som förklaringar till varför bolaget inte lever upp till det ekonomiska kravet.
Den 28 april 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen
bedömer att den verksamhet som Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB,
Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB har bedrivit under 2019 har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 57
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-16
Årsredovisning för Ljungbybostäder AB 2019
Årsredovisning för Ljungby Energi AB 2019
Årsredovisning för Ljungby Utveckling AB 2019
Årsredovisning för Ljungby Holding AB 2019
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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Budgetuppföljning efter mars månad (information)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redogör för budgetuppföljningen efter mars
månad. På grund av den stundande smittspridningen av coronaviruset covid-19
så är prognosen mer osäker än vad den brukar vara under ordinära
omständigheter.
Beslutsunderlag
Kvartalsuppföljning mars 2020, 2020-04-05
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Beslut om utdelning från Dahlinfonden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut medel ur Dahlinfonden i enlighet med
socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag. Medel delas därmed ut
i enlighet med vad som framgår i sammanställningen över ansökningar daterad 8
maj 2020.
Jäv
Roland Johansson (ALT) och Lars-Ove Johansson (C) deltar inte under ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kulturoch fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till
kommunstyrelsen om inkomna ansökningar.
För 2020 finns 1 240 190 kronor att utdela ur fondens avkastning, varav minst
964 500 kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 5 070 500 kronor.
Medlen ska enligt principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till
projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt
följande:
1/7 av medlen, cirka 177 170 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan.
1/7 av medlen, cirka 177 170 kronor, utdelas till kulturändamål.
5/7 av medlen, cirka 885 850 kronor, utdelas till sociala ändamål.
Presidierna i kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden lämnar ett
gemensamt förslag för fördelning som framgår i nedanstående tabell:
Förening

Aktivitet

Berga
hembygdsförening

Utgifter för underhållning på publika tillställningar som
Valborg, svenska flaggans dag, midsommar. Ta emot
skolklasser, "byakamp" och aktiviteter inför julen. Inköp
till serveringar, underhåll byggnader samt driftskostnader
Även till omläggning av tak till vårt unika arkiv,
försäkringar och bankavgifter. Kostnader för underhåll av
gräsytor under sommarmånaderna samt omkostnader i
samband med skolornas studiebesök, ungdomarnas
våffelcafé. Hembygdsparken är ett populärt utflyktsmål
för lågstadiets skolklasser.
Musikvecka 34 2020: För 13.e året Musikvecka i Berga
församling. Det blir bl.a. orgelkonsert med konsertorganist Luca Massaglia från Turin, Italien och svensk

Berga pastorat
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80 000 kr

Förslag till
utdelning
25 000 kr

50 000 kr

20 000 kr

Ansökt kr

Sammanträdesprotokoll
2020-05-12

30(39)

Kommunstyrelsen

Berga PRO

Berga
ungdomsskytteförening

Berga
väntjänst

Bergabygdens
folkdansare
Berättarnätet
Kronoberg

Dörarps IF

Feringe
flygklubb

Justerandes sign

folkmusik med riksspeleman Eva Johansson med
musikvänner. Resten av veckan är inte fastställt ännu.
Varje år görs veckans konserter till förmån för ett gott
ändamål och Dahlins kultur- och biblioteksfond hjälper
storartat till för att genomföra detta!
För ett aktivt liv för pensionärer i Berga. Motionsaktiviteter såsom boule, bowling och andra utomhusaktiviteter.
Utflykter, (resor) studiebesök och studier. Föredrag och
musikunderhållning vid våra sammankomster samt
omkostnader för sånggruppen och hyra av lokal i Lagan
för styrelse och mindre aktiviteter plus större lokal för
medlemsmöten.
Berga uskf värnar om att alla ska kunna vara med och
håller låg medlemsavgift och fri utrustning att låna vid
träning och tävling. Det som gör detta möjligt är ju att vi
tacksamt får bidrag från Dahlinfonden. Vi vill fortsätta
vår satsning på att byta ut luftvapen till nya samt fortsätta
hålla med fria skott och vara en säker fritidsaktivitet.
Lasarettbesök, utflykter, mat och underhållning på
Åbrinken. bingo, våffelkafe, hjälpa till på Åbrinken vid
midsommar, Nobeldagen, Luciadagen m.m. Hyra av
lokal till bingot informationsmöte med mat för de som
jobbar i väntjänsten. Milersättning till olika utflykter t.ex.
affären. Ersättning för råmjölk till pannkakor på
Åbrinken, servering vid bingot.
Hyror. Någon resa till teater eller dyl. Bensinpengar till
uppvisningar. Vi firar 50-årsjubileum i år så vi ska bjuda
andra folkdansföreningar på fest.
Vi söker pengar från Dahlinfonden då vi ingår i ett
trepartersamarbete mellan oss som förening, Ljungby
kommun och näringslivet i form av Laganland. Vårt mål
är att bevara, levnadsgöra och lyfta fram Cliff Burtons
minnessten i Dörarp genom detta samarbete. Då stenen är
belägen inom Dahlinfondens geografiska område söker vi
härmed bidrag till skapandet av en ny sägenplats som tar
upp en utav landets yngsta sägner vilken är knuten till
minnesstenen. För att kunna skapa en komplett sägenplats behövs följande: Byggnation av skåp, uppsättning,
textbearbetning, översättning till två språk, konstnärsillustration, ljudinspelning till hemsidan på tre språk,
tryckning av skylt som ska sitta i skåpet samt tryck av
sägenkarta på tre språk. Förutom detta vill vi den 13 juni
arrangera en invigning av sägenplatsen med bl.a. Ika
Johannesson, kulturskribent från Stockholm som skrivit
om händelsen och intervjuat Metallica. Vi vill bjuda in
henne att komma och berätta, samt ha en basist som
spelar på platsen.
Ungdomarna får bra avslutningar på vår och höstträningarna. En påskfest med godisäggutdelning. Belysning till
tennisbanan. En markis till nya altangolvet vid föreningslokalen Tallåsen. Tank till bevattningen av tennisbanan
och fotbollsplanen. Spis till föreningslokalen Tallåsen.
Luftfartsverket nya regler gällande frekvensband 8,33
MHz gör att kommunikationsradion i flygtornet är för
gammal, det måste investeras i en ny för att främja flygsäkerheten runt flygplatsen. Renovering av taxi & banbelysning. Inköp av vägmärken från Trafikverket.
Renovering av vindstrut. Byte av transponder i PA28.
Omkoppling av elcentral i klubbstuga. Kostnader att
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arrangera en flygaktivitet för allmänna alt. slutna sällskap
för att locka fram nya piloter till klubben.
Renovering samt invändig och utvändig målning.

40 000 kr

5 000 kr

Resterande kostnad för staket runt idrottsplatsen, infiltrationsanl., fiber, projektor och duk, diskmaskin, digitala
lås, renovering av förråd, renovering av domarrum.
Hörda byförening söker 80 000 kr ur Dalinfonden
uppdelat på följande. 50 000 kr till restaurering och
underhålla av den historiska och museibyggnaden Hörda
snickerifabrik, samt Hörda fägata som har en stor betydelse i byns kulturhistoriska karaktär inom riksintresse.
30 000 kr till en hjärtstartare i Hördagården som är en
aktivitets-, samlingslokal och kulturcafé. Hörda byförening söker 20 000 kr för den bredbandsinstallation
som gjorts i Hördagården. Byggnaden har även
funktionen som byns samlingslokal vid krissituationer.
Teaterföreställningar för alla barn som bor i Lagan, resa
för alla medlemmarna till något roligt, hyra av leklandet,
filmduk. m.m.
Öppna arrangemang, t.ex. våffelcafé, adventsmusik.
Underhåll/renovering av lokalen, färg, installation av
hörslinga. Energisnål luftvärmepump till källaren.
Bidrag till grus för vägnätet och parkeringsplats. Ny
anslagstavla och utbyte av möbler vid badplatsen.

356 000 kr

80 000 kr

100 000 kr

20 000 kr

50 000 kr

30 000 kr

55 000 kr

10 000 kr

35 000 kr

Läktare - Dagens läktare är sliten, för liten, och inte
ändamålsenlig vilket gör att publiken får stå längs
kanterna. Fiber - För att kunna utnyttja vår anläggning
fullt ut är vi i behov av fiber. Med fiber kan vi anordna
utbildningar mm. 50 års jubileum - I år fyller föreningen
50 år och detta firas i sommar i samband med
fotbollenens dag på Ringvallen. Vi kommer erbjuda en
familjefest över hela dagen. Hyra för anläggningen.
Kläder och material till ungdomssektionen. Vi behöver
uppdatera material till ungdomsspelare för att skapa
förutsättningar för träning och match.
Klubben utveckla träningsmöjligheterna för att uppmuntra fler att utveckla sin golf. Golfsäsongen i Sverige
är relativt kort och för att folk ska ha kontinuerligt
intresse att hålla igång sin golf vill klubben investera i
inomhus-aktiviteter för främst vinterhalvåret. Klubben
förbrukar mycket el under sommaren och vill med hjälp
av solkraft minska miljöpåverkan och få bättre ekonomi.
Trenden med fler bilar med laddhybrid och el är tydlig,
klubben vill erbjuda möjlighet för dem att kunna ladda
medan de spelar golf.
För att bedriva föreningen utan att höja medlemsavgifterna så det skrämmer bort ungdomar och deras
föräldrar strävar föreningen åt att hålla ner medlemsavgifterna, utan att göra avkall på kvalitet. De sökta
medlen kommer alla medlemmar till godo och vi kan
fortsätta vår förening.
Koloniverksamhet för skolbarn på västkusten 40 000 kr,
hjärt-lungräddningskurser för åk 5 & 5-6 5 000 kr,
uppvaktning av äldre 2 000 kr, omkostnader kretsstämma
och annonsering 4 500 kr, sensommarfest seniorer och

847 000 kr

0 kr
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annonsering 4 000 kr, kaffebjudning och underhållning
Åbrinken 2 500 kr, Summa 56 000 kr
Lagans samhällsförening planerar att under 2020 anordna
ett flertal evenemang för Laganborna. Stationsområdet
med tillhörande byggnader stationshus och godsmagasin
har blivit en populär mötesplats. Vi planerar bl.a. för
våffelcafé för nyanlända och Bergabor. Pubaftnar i
Stationshuset. Byakampen tillsammans med hembygdsgården i Lagan. Upprensning Bergastigen. Bygga en
rastgård för hundar och fiberinstallation med tanke på
ungdomsverksamhet och datakurser. Publikevenemang.
15 000 Underhåll Bergastigen. Nedfarten vid Bergadalsgatan. 10 000 kr. Nya stolpar till markering 30 000 kr.
Förstärkning parallellt Sandåsgatan västra delen 25 000
kr. Röjning av kanter med buskröjare 35 000 kr.
TOTALT 100 000 kr. Hundrastgård gärna samarbete med
kommunen 2 m högt staket med öppning, bord och stolar
TOTALT 15 000 kr. Det finns många äldre hundägare
med begränsad rörlighet som efterfrågar en hundrastgård.
Det skulle öppna för ökad gemenskap mellan hundägare.
Reducering av lindar på Stationsområdet. Reducering,
lyftning 6 lindar 6 000 kr. Bortforsling av grenar 1 000
kr. Maskinkostnad 1 000 kr. TOTALT 8 000 kr
Fiberinstallation 19 800 kr. Underhåll, drift 57 200 kr. Vi
ansöker totalt 215 000 kr ur Dahlinfonden.
Vi söker bidrag för att kunna genomföra vår tennisskola
under två veckor på sommaren. Tennisskolan är en
uppskattad tradition i Lagantrakten, som pågått i mer än
40 år. Under tio sommarlovsdagar erbjuds barnen
tennisträning, lekar och fika. Vi tar ut en liten avgift,
denna avgift innebär också medlemskap i klubben samt
fri tillgång till våra banor under hela sommaren. Vi söker
bidrag om 17 000 kr till tennisskolan. Förutom bidrag till
tennisskolan önskar vi bidrag till inköp av skötselutrustning till banorna samt inköp av nya domarstolar.
Totalt belopp 15 000 kr. Vi söker också bidrag till att
installera bevattning. Bevattningen behövs för att öka
kvaliteten på banorna och minska tiden för det ideella
arbetet. I dagsläget vattnar vi banorna med dricksvatten.
Med en ny utrustning kan vi använda samma brunn som
används till att vattna fotbollsplanerna. Till ny bevattning
söker vi 50 000 kr. Totalt söker vi bidrag på 82 000 kr.
Att kunna erbjuda rolig, bra och kvalitativ träning kräver
utbildning. Föreningen är mån om att alla ledare ska
känna sig trygga i den träning man håller i. Detta medför
att vi årligen skickar ledare på utbildning/fortbildning/
inspirationsdagar. Vi vill även kunna ge våra medlemmar
en trygg och säker träning när vi använder oss utav div.
träningsredskap. Dessa kontrollerar vi med jämna mellanrum och ersätter då vi upptäcker brister. Det blir alltid ett
naturligt slitage så vi brukar årligen köpa in nya mattor,
vikter/hantlar m.m. Vi vill även kunna erbjuda bred och
varierad träning och investerar även i ny utrustning varje
år. För tillfället finns önskan om Procedos mattor vilket
förbättrar utövarens funktion inom den sfär vi fungerar
mest inom, TRX-band där man tränar rörelser, Chinstång
för att kunna utmana våra medlemmar ytterligare för att
bara nämna några. Vi kommer även i år satsa mer på
barn- och ungdomsträning och vill därmed kunna köpa in
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träningsutrustning för att göra de passen så attraktiva som
möjligt. Det handlar om bl.a. tränings-stegen som man
har på golvet som förbättrar koordination, spänst och
snabbhet, bollar, hopprep och dylikt. Vi behöver också
årligen köpa in reservdelar samt lägga pengar på service
till våra Kangoo Jump skor. Vi är i nuläget ensamma i
området om att kunna erbjuda denna populära träningsform som är väldigt skonsam för knän och leder. Vi
önskar även pengar till utsmyckning av vår lokal. Vi vill
att våra medlemmar ska känna att de trivs i våra lokaler
och att det är fräscht.
Som utlovat återkommer vi med en ny ansökan för att
kunna fortsätta att laga vårt läckande tak på fastigheten
vid Ringvägen 1 i Lagan. Slussen i Lagan är ett omfattande socialt projekt för alla åldrar, som numera är
ganska välkänt i kommunen. Vi tackar för de 100 000 kr
som vi fick förra året. För dessa pengar har vi låtit en
byggnadsfirma montera nytt tak på ytterligare en del av
byggnaden. Nu ansöker vi om ytterligare 300 000 kr för
att arbetet ska kunna slutföras. Slussen i Lagan är en helt
ideell verksamhet utan några privata vinstintressen.
Styrelsen arbetar aktivt och har ordinarie möte varje
månad och ofta extrainsatta möten däremellan.
Verksamheten är omfattande, med flera personer i
arbetsträning, 14 anställda och ca. 85 ideellt engagerade.
Över 25 000 personer besöker årligen Slussen i Lagan.
Det finns få saker som så mycket påverkat samhällsbilden positivt i Lagan, som Slussen. Mer än 50 personer
har via Slussen gått från långtidsarbetslöshet och arbetsträning till anställning på olika arbetsplatser. Slussen i
Lagan ägnar sig åt kulturell och social verksamhet, som
uppfyller alla Dahlinska fondens kriterier för stöd.
Ungdom: I Slussens dagliga verksamhet har vi
kontinuerligt flera ungdomar från Sverige och andra
länder som deltar. Friluftsliv: Slussen tar ett fortsatt
ansvar för Bergastigen, vilken på ett avgörande sätt
förbättrats och gjorts tillgänglig genom Slussen. Kultur:
Slussen ordnar olika kulturarrangemang med föreläsningar och liknande för allmänheten. Vi stimulerar
läsning av böcker genom ett stort urval begagnade
böcker. Friluftsliv/kultur: Den unika Pilgrimsträdgården
är den första i sitt slag i Europa. Redan har vi sett hur den
attraherar stora grupper av människor. Grupper från hela
Sydsverige kommer till vår kommun genom denna. Den
utgör en av kommunens viktiga kulturplatser. Den är en
social mötesplats och bidrar till rehabilitering. Socialt:
Aktiviteter för personer med särskilda behov utförs på
flera olika plan, • arbetsträning och stöd till personer som
hamnat utanför arbetsmarknaden • samlingar med
organisationer för personer som har funktionsnedsättning
• verksamhet för personer med personlig assistans.
Slussen har tidigare med lån, egna medel och ideella
insatser renoverat fastigheten på Ringvägen 1 i Lagan för
över 1,4 miljoner kronor.
Vi har 9 månadsmöten om året, både musikunderhållning
och bra föreläsare med för pensionärer passande ämnen. I
genomsnitt har vi 110–140 besökare på mötena, det är
ovanligt att andra föreningar har så stor tillslutning. Det
viktiga är gemenskapen som lindrar ensamheten för
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många. Vi uppvaktar med kort och blommor från 65 år.
Gratis medlemskap från 90 år. 2 gånger om året bjuder vi
in pensionärer som ännu inte blivit medlemmar.
Vi önskar bidrag till en batteridriven trimmer för att på
ett mer miljövänligt sätt hålla hamnen fin för besökare
från hela kommunen och från våra medlemmar.
Färdigställande av busskurer. Belysning m.m. Kultur!
Kostnader för gemensam resa till Växjö museum för att
se den unika Torlarpsskatten och därefter framtagande
och uppsättning av en informationsskylt om skatten och
dess historia i närheten där den hittades. Barn/ungdom!
Upprätta en gemensam grillplats som kan bli en
samlingspunkt för barnfamiljer och ungdomar i byn.
Trivseldag för byn med en volleybollturnering utomhus.
Torlarps barn/ungdomar gentemot den äldre generationens bybor. Hyra högtalare för utomhusbruk för att
presentera deltagare i turneringen och musikunderhållning under trivseldagen och aktiviteten.
Kultur/ungdom! Anlita en kock tillsammans med de lite
äldre i byns kunskaper tillsammans med ungdomarna
som lagar en måltid (hemma hos någon eller hyra lokal)
med småländsk historik exempelvis småländska
kroppkakor, ostkaka, isterband och lingonsylt samt även
lokal "Torlarpsmat". Vi vill med det sprida den kunskap
de äldre i byn har för laga och att ta vara på maten,
resurserna på ett bra sätt. Anlita en instruktör som
informerar våra ungdomar vad naturen kan ge i form av
läkande växter, rening av vatten vid katastrofer samt vad
man på ett enkelt sätt kan laga av naturens skafferi, tex
barkbröd m.m. Kostnad lokal för utbildning hjärtstartare.
Arvode för medverkande och andra omkostnader för
musikevenemang i Vittaryds och Dörarps kyrkor under
sommarkvällar. Dessa kvällar brukar både vara
uppskattade och välbesökta.
Arrangera valborgsmässofirande i Sundet med servering
och fyrverkerier. Medarrangör av Vidösternsimmet med
målgång i Sundet. Uppsättande av elstängsel runt
campingområdet för att förhindra att vildsvinen förstör
området där vi har lägerverksamhet. Nytt tegeltak i
gammal stil på Alebostugan. Renovering av gamla
fönster på hembygdsstugorna. Bygga arkiv för förvaring
och bevarande av föreningens kulturella handlingar.
Vi ansöker om medel från Dahlinska fonden för bidrag
med kostnader för att överföra bild och filmmaterial till
digitalt format samt katalogisering. Vittaryds fotoklubb
har genom egen försorg och medels gåvor ett gediget
bild/film material som illustrerar händelser runt Vittaryd
och Dörarp under 1900-talet. Mycket av materialet
illustrerar arbetsmetoder som sedan länge inte används.
Vi har även samlat in film och bildmaterial som har
anknytning till stormen "Gudrun" som vi vill dela med
oss av. Med dagens möjligheter att göra bildmaterialet
tillgängligt för allmänheten genom bl.a. YouTube. Vårt
syfte är att genom bilderna göra vår hembygdshistoria
tillgänglig för alla. Arbetet med att komma fram till
färdigt resultat kan fördelas på tre steg: 1. Digitalisera
bild/film materialet 2. Att i digitalt format redigera och
katalogisera 3. Att anpassa materialet till visningsmedia
och följa upp genomförandet. Vi kommer att lägga stor
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vikt vid att rent privat material inte kommer med ut på
internet och att vi följer GDPR.
Förslag från styrelsen i år är att vi vill fortsätta anordna
de aktiviteter som är uppskattade av barnen, föräldrarna
och personalen. En familjedag för förskolans och skolans
familjer med diverse aktiviteter och underhållning.
Friluftsaktivitet där vi fortsätter på ett vinnande koncept en vinterdag i Myrebobacken. Föreläsning för föräldrar
och barn om "att vara på internet". Vi vill också fortsatt
kunna erbjuda våra barn det lilla extra i form av aktiviteter eller material som dom kan tillgodose sig under eller
utanför skoltid. Exempelvis: teater- och sagobesök till
förskolan. Eftersom vissa saker är väderberoende och
andra ska passa in i ordinarie verksamhet är det svårt att
bestämma till fullo vad pengarna ska användas till och
därav söker vi även till fria medel.
Vittaryds Scoutkårs verksamhet bedrivs helt ideellt.
Scouternas idé är att göra barn ”redo för livet” genom
utmaningar & äventyr. Under perioder de senaste
somrarna så har det som bekant varit väldigt torrt och
därför har det också utlysts eldningsförbud. På alla scoutläger som vi har åkt på genom åren så är en viktig del av
lägergemenskapen att laga mat i patrullen/kåren. En del i
scoutmetoden är att barnen ska hjälpa till och inte få allt
serverat, genom att göra så lär man sig. Eftersom scoutlägren är ute i naturen så finns det i allmänhet inte tillgång till kök och ej heller elektricitet. Maten lagas oftast i
för lägret iordningställda fältkök som eldas med ved. När
vi har mindre läger går det oftast att få undantag från
eldningsförbud men när det är större läger (från ca 300
deltagare och uppåt) så vill räddningstjänst/ länsstyrelse
att vi ska laga mat med gasolspisar istället. Vid ett läger
med ca 300 deltagare så är det ungefär 15-20 eldar igång
samtidigt vid minst 3 tillfällen/dag. Nästa sommar är det
dags för regionsläger och det har talats om att det ej
kommer att vara tillåtet att laga mat över öppen eld, till
det lägret beräknas det bli ca 2000 deltagare. Vi ansöker
därför om bidrag till att kunna köpa in gasolspisar som är
lämpliga för ändamålet med tillhörande kringutrustning
för att kunna laga mat till vår kår (ca 25-30 personer). Vi
ansöker även om bidrag till lägerverksamhet. Då vi ledare
ställer upp helt ideellt både under terminerna samt vid
olika läger & hajker (vi tar ej heller ut någon bilersättning
el dyl ), den enda ”förmånen” är att föreningen betalar
vår deltagaravgift på läger & hajker. Även i år så kommer
vår kår att delta på 2 läger under sommaren, och ansöker
därför om mer stöd än vad vi gjort de senaste åren.
Pengarna skall gå till att bygga om Vikingavallen i
Vittaryd, numera kallat Vallen. Ett nytt kök på plats då
det kök vi har är litet som en kokvrå. Sen behöver vi
ändra lite för att få ett stötte social/fika område. Allmän
köksutrustning, så man kan arrangera bjudningar, matlagning. Nya treglasfönster och ny värmepump, samt
tilläggsisolering. Allt med tanke på energi och miljötänk
och givetvis handikappanpassning så som rullstolsramp
inom- och utomhus. Till annonsering och genomförande
av våra 3 årliga arrangemang: Vittarydsdagen med
hoppborgar för barnen, loppisrally där vi har möjlighet att
visa upp vår omnejd, julmarknaden som ger gemenskap
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och tomte till barnen. Återkommande fika på vallen med
föreläsare. Sen vill vi ju gärna kunna fortsätta dela ut vårt
omtyckta sockenblad.
Stort behov av att bygga om altanen. Fönstren är inte
längre säkert fastsatta, brädorna börjar murkna, taket
börjar läcka in. Bystugan är en viktig social samlingspunkt för såväl oss i föreningen samt för andra som året
runt kan hyra bystugan. Så många månader det går om
året används även altanen. Altanen byggdes för många år
sedan och är i stort behov av reparation. Det behövs både
byggmaterial, tak, färg mm. Även om föreningens
medlemmar gör en del arbeta själva behövs
professionella hantverkare för såväl el samt snickeri.
Summan vi ansöker om skulle vara ett välkommet bidrag
som kan möjliggöra denna renovering som beräknas
kosta mer än det sökta beloppet.

TOTALT

40 000 kr

20 000 kr

5 070 500 kr

1 060 000 kr

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2020-04-22 § 29
Socialnämndens beslut, 2020–04–22 § 23
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-05-08
Sammanställning över ansökningar, 2020-05-08
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att dela ut medel
ur Dahlinfonden i enlighet med socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens
förslag. Medel delas därmed ut i enlighet med vad som framgår i
sammanställningen över ansökningar daterad 8 maj 2020.
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 § 92

Krisledningsnämnden informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Centrala krisledningsgruppen informerar om kommunens arbete med anledning
av smittspridningen av coronaviruset covid-19.
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KS § 93

Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Sommarjobb till ungdomar
Carina Bengtsson (C) uppmärksammar att kommunen behöver
ytterligare sommarjobb för att kunna tillgodose den efterfrågan av
sommarjobb som finns. Carina Bengtsson omber kommunstyrelsen
ledamöter att meddela kommunstyrelsens personalutskott om kreativa
lösningar för att tillgodose ytterligare sommarjobb.
2. Företagsbesök
Magnus Gunnarsson (M) berättar om de företagsbesök som genomförts
sedan förra sammanträdet.
3. Avtackning av Jonas Jönsson som kommundirektör
Kommunstyrelsen tackar Jonas Jönsson för den tid som han har arbetat
som kommundirektör och socialchef i Ljungby kommun.
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KS § 94

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen:
-
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Krisledningsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2020-04-08
Krisledningsnämnden, sammanträdesprotokoll, 20202-04-16
Krisledningsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2020-04-23
Miljö- och byggnämnden, beslut om att ändra inriktningen för tillsyn och
kontroll i samband med smittspridning av covid-19, 2020-04-15 § 50
Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll, 2020-03-26
Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2020-03-02
Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2020-03-03
Kommunassurans AB försäkringar, årsredovisning, 2020-04-24
Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll, 2020-03-24
Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll, 2020-04-14
Ljungby Utveckling AB, sammanträdesprotokoll, 2020-03-24

