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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 2 juni 2020, stora konferenslokalen Ljungby Arena,
Fritidsvägen 5, Ljungby, 08.03 – 11.16
Ajourneras 08.32 - 08.35, 09.14 – 09.36

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande,
Lars-Ove Johansson (C), förste vice
ordförande
Tommy Göransson (MP),
tjänstgörande ersättare åt Anne
Karlsson
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Marcus Walldén (M)
Carina Bengtsson (C), tjänstgörande
ersättare åt Matilda Petersson

Övriga
deltagande

Lise-Lotte Bergström, tillförordnad kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare
Ronnie Wallin, § 96
Tom Grundell, fastighetschef, § 95 - 100
Magnus Johansson, ekonomichef, § 95 - 101
Sonja Edén, § 95 - 100
Eva Jönsson, § 95 - 99
Marie Svenson , § 95 - 99
Jenny Wikby, § 97-99
Lisbeth Wikström Svensson, § 102
Beatrice Schmidt, utvecklingschef, § 103
Hanna Svahström, § 104
Tobias Wagner, § 104
Karl-Gustav Karlsson, § 105

Åhörare

0

Justerare

Lars-Ove Johansson

Justeringens
tid och plats

Torsdagen den 4 juni klockan 13.00, kansliavdelningen Ljungby kommun

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2 juni 2020

Tillkännagivandet
publicerat

4 juni 2020

Överklagningstid

4 juni 2020 – 26 juni 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

29 juni 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo
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KS § 95

KS2010/0334

280

Antagande och beslut om implementering av nytt
internhyressystem
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta principerna för internhyressystem. Detta innebär förändrade
principer för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader. Detta innebär
även att nya internhyror beräknas till en för förvaltningarna hållbar och
förutsägbar nivå, för att därefter följa en årlig höjning om två procent för
fastighetsförvaltningen.
2. Genomförandet ska ske stegvis och att ekonomichefen får i uppdrag att
utarbeta en plan för finansiering av hållbara internhyresnivåer för
befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budgetberedningen för
ställningstagande i samband med budgetbeslut inför kommande år.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ett internhyressystem anpassat till lokalbeståndet som det såg ut
för ett 20-tal år sedan. I takt med att åren går krävs allt större underhålls- och
renoveringsinsatser för att undvika kapitalförstöring. Tekniska förvaltningen har
därför utarbetat ett förslag till ett nytt internhyressystem. Den 4 februari 2020
föreslår tekniska nämnden att kommunstyrelsen antar förslaget till nytt
internhyressystem.
I en tjänsteskrivelse från den 15 januari skriver tekniska förvaltningen om
ärendet. Tekniska förvaltningen bedömer att fastighetsavdelningens fleråriga
ekonomiska underskott beror på att kommunen har för låga internhyror.
Dessutom har budget för underhåll av fastigheterna under lång tid varit
otillräcklig, vilket fått till följd att kommunens byggnader har åldrats i förtid.
Tekniska förvaltningens förslag innebär att kommunen får ett nytt
internhyressystem som omfattar förändrade principer för fördelning av ansvar,
intäkter och kostnader. Förslaget innebär även att fastighetschefen och
ekonomichefen tillsammans utarbetar en plan för hur fortsatta årliga
hyreshöjningar ska kunna finansieras. I förslaget rekommenderas en årlig
höjning av internhyror avseende två procent. Förslaget innefattar även att
kommunstyrelsen ska få i mandat att besluta om vilka byggnader som ska ingå i
den nya lokalbanken eller bevaras som bidragsfastighet vilka sedan finansieras
av kommunledningsförvaltningen.
Justerandes sign
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Tekniska nämnden föreslår den 4 februari 2020 att kommunstyrelsen:
1. antar förslag till nytt internhyressystem omfattande förändrade principer
för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader. Detta innebär bland
annat att nya internhyror höjs till en hållbar och förutsägbar nivå,
därefter följer en årlig höjning om 2% för fastighetsförvaltningen.
2. Ger fastighetschef och ekonomichef i uppdrag att utarbeta en plan för
finansiering av hållbara internhyresnivåer för befintligt bestånd.
3. Beslutar vilka byggnader som ska ingå i den nya lokalbanken eller
bevaras som bidragsfastigheter då detta är beslut av strategisk karaktär.
Detta innebär att dessa byggnader finansieras av
kommunledningsförvaltningen enligt principerna i internhyressystemet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 mars 2020.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen:
1. antar principerna för internhyressystem. Detta innebär förändrade
principer för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader. Detta innebär
även att nya internhyror beräknas till en för förvaltningarna hållbar och
förutsägbar nivå, för att därefter följa en årlig höjning om två procent för
fastighetsförvaltningen.
2. beslutar att genomförandet ska ske stegvis.
Kommunstyrelsen ger fastighetschef och ekonomichef i uppdrag att
utarbeta en plan för finansiering av hållbara internhyresnivåer för
befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budgetberedningen för
ställningstagande i samband med budgetbeslut inför kommande år.
3. beslutar vilka byggnader som ska ingå i den nya lokalbanken eller
bevaras som bidragsfastigheter då detta är beslut av strategisk karaktär.
Detta innebär att dessa byggnader finansieras av
kommunledningsförvaltningen enligt principerna i internhyressystemet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 46
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-02-04 § 21
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-01-15
Förslag till nytt internhyressystem, 2020-02-11
Presentationsunderlag över förslag till nytt internhyressystem och remissvar,
2020-01-14
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Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C), Carina Bengtsson (C) och Krister Salomonsson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar
att:
1. Anta principerna för internhyressystem. Detta innebär förändrade
principer för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader. Detta innebär
även att nya internhyror beräknas till en för förvaltningarna hållbar och
förutsägbar nivå, för att därefter följa en årlig höjning om två procent för
fastighetsförvaltningen.
2. Genomförandet ska ske stegvis och att ekonomichefen får i uppdrag att
utarbeta en plan för finansiering av hållbara internhyresnivåer för
befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budgetberedningen för
ställningstagande i samband med budgetbeslut inför kommande år.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons med fleras yrkande.
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KS § 96

KS2020/0149

012

Tilläggsäskande för rivningsarbeten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden en
utökad driftbudget under 2020 med 2 650 000 kr för rivningsarbeten av
Klövervägens förskola, Hammarhallen, på Ekalund, på Holmsborg och för
rivningsinventering av Hjortsbergskolan.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 31 mars 2020 att äska 1 550 000 kronor i
tilläggsmedel för rivningsarbeten. Äskandet avser rivningar av Klövervägens
förskola och Hammarhallen vilka tekniska nämnden avser att genomföra under
2020. Klövervägens förskola har blivit ersatt utav en nyare förskola som heter
Klöverängens förskola. Hammarhallen innehåller polyklorerade bifenyler och
för att undvika vite så behöver byggnaden rivas innan 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 maj 2020.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beviljar en utökad driftbudget under 2020 med 1 550 000 kr för rivning av
Klövervägens förskola och Hammarhallen. Finansiering sker genom eget
kapital.
Den 1 juni 2020 behandlar tekniska nämnden ytterligare rivningsärenden. Den 1
juni 2020 beslutar tekniska nämnden att äska ytterligare 1 100 000 kronor för
rivningar under 2020. Äskandet avser en rivningsinventering av Hjortbergskolan
som beräknas till 100 000 kronor, rivningar på Holmsborg som beräknas till
500 000 kronor och rivning på Ekalund som också beräknas till 500 000 kronor.
Tekniska nämndens äskanden från den 31 mars 2020 och från den 26 maj 2020
avser sammanlagt 2 650 000 kronor.
Ekonomichefen har tagit fram ett yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde
den 2 juni 2020. I tjänsteskrivelsen från den 2 juni 2020 föreslår
kommunledningsförvaltningen att 2 150 000 kronor beviljas för rivning av
Klövervägens förskola, Hammarhallen, på Holmsborgs och för
rivningsinventering av Hjortsbergskolan. Finansiering av dessa rivningsarbeten
föreslås ske genom eget kapital. Kommunledningsförvaltningen föreslår inte att
tilläggsäskanden för rivningsarbeten på Ekalund.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rivningsarbetena på Ekalund kan
ske inom tekniska nämndens budget.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut, 2020-06-01 § 48
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-05-29
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 68
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-18
Tekniska nämndens beslut, 2020-03-31 § 35
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-04-01
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden en utökad driftbudget under
2020 med 2 650 000 kr för rivningsarbeten av Klövervägens förskola,
Hammarhallen, på Ekalund, på Holmsborg och för rivningsinventering av
Hjortsbergskolan.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister
Salomonsons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Krister
Salomonssons yrkande.
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KS § 97

KS2019/0287

611

Godkännande av programarbete och tilldelande av budget
för tillbyggnad av Ekebackenskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 920 000 kronor från budget för
programfas Ekebackenskolan till projekt Ekebackenskolan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1.
2.
3.
4.

Godkänna programarbetet.
Fastställa investeringsbudgeten till 14 miljoner kronor.
Fastställa inventariebudgeten till 475 000 kronor.
Projektering och upphandling utförs.

Sammanfattning av ärendet
När Ekebackenskolan byggdes planerades den som en förskola till årskurs 5
skola med två klasser i varje årskurs. Nuvarande läroplan, som infördes efter
byggnationen av Ekebackenskolan, tydliggör en organisation från förskola till
årskurs 6. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett programarbete som vid ett
genomförande möjliggör för fler elever att gå på skolan.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 31 mars 2020. Tekniska nämnden
föreslår att kommunfullmäktige godkänner programarbetet, fastställer
investeringsbudgeten till 14 miljoner kronor, och att kommunfullmäktige
beslutar att inleda projektering och upphandling.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 25 mars 2020. Barn- och
utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
programarbetet, fastställer investeringsbudgeten till 14 miljoner kronor,
fastställer inventariebudgeten till 475 tusen kronor och att kommunfullmäktige
beslutar att inleda projektering och upphandling.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 maj 2020.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ombudgeterar 920 000 kronor från
budget för programfas Ekebackenskolan till projekt Ekebackenskolan.
Arbetsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige:
1. Godkänner programarbetet.
2. Fastställer investeringsbudgeten till 14 miljoner kronor.
3. Fastställer inventariebudgeten till 475 000 kronor.
Justerandes sign
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4. Beslutar att projektering och upphandling utförs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 69
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-03-31 § 32
Tekniska nämndens beslut, 2020-03-31 § 32
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-05-27
Ekonomichefens yttrande, 2020-03-02
Lokalbehovsprogram, 2020-03-03
Anmodan, 2020-03-03
Skiss över planlösning, 2020-03-03
Situationsplan, 2020-03-03
Funktionsprogram, 2020-03-03
Översiktligt tekniskt program, 2020-03-03
Underlag över verksamhetskostnader, 2020-03-03
Preliminärt internhyreskontrakt, 2020-03-03
Tidplan, 2020-03-03
Sammanfattning av programarbetet, 2020-03-03
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige halverar budgeten för konstnärlig
utsmyckning. 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 Jan
Lorentzssons och Roland Johanssons 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.
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Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för besut i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Jan Lorentzsons och Roland Johanssons yrkande.
FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Carina Bengtsson C
Rut Björkström KD
Tommy Göransson MP
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

Voteringen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
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KS § 98

KS2020/0148

291

Återremittering av förstudie om ny förskola i Kånna
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för
komplettering med uppgifter om beräknad investeringsutgift.
Sammanfattning av ärendet
Idag finns en förskola placerad på fastigheten Kånna 8:71. Förskolan har två
avdelningar och idag bedrivs även fritidsverksamhet i byggnaden. Den
befintliga skolan byggdes 1971 och har uppnått sin tekniska livslängd.
En förstudie om ny förskola i Kånna har genomförts. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade den 29 april 2020 att godkänna förstudien och
föreslå att programfasen ska inledas. Tekniska nämnden lämnade ett likadant
förslag den 31 mars 2020.
Enligt kommunens investeringsprocess ska förstudien godkännas av
verksamhetsdrivande nämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattar även beslut om att inleda programfasen.
I en tjänsteskrivelse från den 20 maj 2020 skriver kommunledningsförvaltningen
om ärendet. Kommunledningsförvaltningen bedömer att ärendet behöver
kompletteras med uppgifter om den kommande investeringens storlek.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 maj 2020 att ärendet
återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för komplettering med
uppgifter om beräknad investeringsutgift.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 70
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-20
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-04-29 § 62
Tekniska nämndens beslut, 2020-03-31 § 34
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-05-08
Förstudie för ny förskola i Kånna, 2020-03-31
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
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KS § 99

KS2020/0147

291

Återremittering av förstudie om förskola/skola vid
Bolmens östra strand
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för
komplettering med uppgifter om beräknad investeringsutgift.
Sammanfattning av ärendet
Idag finns en förskola och lågstadieskola placerad på fastigheten Bollstad 1:58.
Befintlig skolbyggnad uppfördes 1963 och byggdes till 1986. Befintlig
skolbyggnad har nått sin tekniska livslängd.
En förstudie om ny förskola/skola vid Bolmens östra strand har genomförts.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 april 2020 att godkänna
förstudien och att skyndsamt ta fram ett placeringsförslag innan programfasen
inleds. Tekniska nämnden beslutade den 31 mars 2020 att godkänna förstudien
och att föreslå att programfasen inleds.
Enligt kommunens investeringsprocess ska förstudien godkännas av
verksamhetsdrivande nämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattar även beslut om att inleda programfasen.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
20 maj 2020. Kommunledningsförvaltningen bedömer att ärendet behöver
kompletteras med uppgifter om den kommande investeringens storlek.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 maj 2020 att ärendet
återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för komplettering med
uppgifter om beräknad investeringsutgift.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 71
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-20
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-04-29 § 63
Tekniska nämndens beslut 2020-03-31 § 33
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-05-08
Förstudie för förskola/skola vid Bolmens östra strand, 2020-03-31
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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KS § 100

KS2020/0202

280

Beslut om hantering av effekter till följd av införandet av
komponentavskrivning för fastigheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hyran ska ligga
kvar på oförändrad nivå även när avskrivningstiden förlängts, allt annat lika.
Tekniska nämnden kan därmed använda de minskade avskrivningskostnaderna
till att öka kostnaden för drift och underhåll i motsvarande mån.
Sammanfattning av ärendet
Komponentavskrivning för fastigheter har delvis införts tidigare men för
återstående fastigheter infördes komponentavskrivning under 2019.
Komponentavskrivning innebär att avskrivningstiden förlängs i förhållande till
den tidigare avskrivningstiden. Effekten av en förlängd avskrivningstid är att
kostnaderna minskar med 8 miljoner kronor årligen. Kommunen har inte ännu
fattat beslut om hur man avser att hantera den minskade kostnaden. Beslutet
behöver fattas utav kommunfullmäktige eftersom kommunfullmäktige fastställt
kommunens internhyresregler.
Kommunledningsförvaltningen ser att det finns tre möjliga sätt för att hantera
kostnadsminskningen. Antingen beslutas att hyran ligger kvar på oförändrad
nivå även när avskrivningstiden förlängts, allt annat lika. Tekniska nämnden kan
därmed använda de minskade kostnaderna till att öka kostnaden för drift och
underhåll i motsvarande mån. Ett annat alternativ är att hyran för de interna
hyresgästerna sänks i motsvarande mån som kostnaden. Det tredje alternativet är
att den minskade kostnaden inte tillfaller någon nämnd utan istället används till
att förstärka kommunens resultat.
Tekniska nämnden föreslår den 3 september 2019 att nuvarande hyresnivåer
bibehålls i syfte att skapa förutsättningar för en mer hållbar
fastighetsförvaltning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 maj 2020.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att hyran ska ligga kvar på oförändrad nivå även
när avskrivningstiden förlängts, allt annat lika. Tekniska nämnden kan därmed
använda de minskade avskrivningskostnaderna till att öka kostnaden för drift
och underhåll i motsvarande mån.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 73
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-13
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-09-03 § 97
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

18(36)

Sammanträdesprotokoll
2020-06-02

19(36)

Kommunstyrelsen

KS § 101

KS2020/0161

040

Beslut om att upphäva Verksamhetsplan för sociala
investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Verksamhetsplan för sociala investeringar upphör
att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Sedan den 1 januari 2016 har kommunen haft en verksamhetsplan för sociala
investeringar.
Det finns inget anslag för social investeringsfond i budget för år 2020.
Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att Verksamhetsplan för sociala
investeringar inte längre fyller någon funktion.
Den 26 maj 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen
beslutar att verksamhetsplanen för sociala investeringar upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 72
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-16
Verksamhetsplan för sociala investeringar, 2016-01-01
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
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Ljungby energi AB
Ljungby Bostäder AB
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Godkännande av årsredovisningar för Ljungby kommuns
stiftelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för år 2019 samt
årsredovisning för Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond och att
kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun
samförvaltade stiftelser lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2019. I
samförvaltningen ingår stiftelsen Social samfond för äldreomsorgen, stiftelsen
Social samfond för allmänna hjälpändamål, stiftelsen C E Dahlins biblioteksoch kulturfond och stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond.
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den
samförvaltade depån för Ljungby kommuns samförvaltning. Den totala
förmögenheten för de samförvaltade stiftelserna uppgår vid räkenskapsårets slut
till 46 542 tusen kronor varav 45 152 tusen kronor avsåg Dahlins biblioteks- och
kulturfond. Förmögenheten ökade under 2019 med 7 833 tusen kronor.
Resultatet för stiftelserna låg på 1 837 tusen kronor vilket består av utdelningar
på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet uppgick till
38 095 tusen kronor, varav 1 305 tusen kronor är fritt eget kapital.
Ljungby kommun har även lämnat årsredovisning för stiftelsen Lennart
Svenssons minnesfond för verksamhetsåret 2019. I stiftelsen Lennart Svenssons
minnesfond uppgår förmögenheten till 19 038 tusen kronor. Resultatet för
stiftelsen uppgick till 9 673 tusen kronor. Det egna kapitalet uppgick till 18 150
tusen kronor, varav 280 tusen kronor är fritt eget kapital. Stiftelsen Lennart
Svenssons minnesfond ingår inte ännu i kommunens samförvaltning men det
kommer stiftelsen att göra från och med den 1 januari 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april 2020 att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för år 2019 samt
årsredovisning för Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond och att
kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Justerandes sign
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Inför kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2020 har ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott skrivit under årsredovisningarna.
Årsredovisningarna har även kompletterats med revisionsberättelser.
Beslutsunderlag
Sammandrag för Ljungby kommuns samförvaltade stiftelser 2019, 2020-04-21
Revisionsberättelse till Sammandrag för Ljungby kommuns samförvaltade
stiftelser, 2020-05-14
Årsredovisning för stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 2019,2020-0421
Revisionsberättelse till Årsredovisning för stiftelsen Dahlins biblioteks- och
kulturfond, 2020-05-14
Årsredovisning för stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 2019,
2020-05-14
Revisionsberättelse till årsredovisning för stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls
minnesfond 2019, 2020-05-14
Årsredovisning för stiftelsen social samfond för allmänna hjälpmedel 2019,
2020-04-21
Revisionsberättelse till årsredovisning för stiftelsen social samfond för allmänna
hjälpmedel 2019, 2020-05-14
Sammanställning av räkenskaperna för stiftelsen Social samfond för
äldreomsorg 2019, 2020-04-21
Revisionsberättelse till sammanställning av räkenskaperna för stiftelsen Social
samfond för äldreomsorg 2019, 2020-05-14
Årsredovisning för stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond 2018-11-06 –
2019-12-31, 2020-04-21
Revisionsberättelse till Årsredovisning för stiftelsen Lennart Svenssons
minnesfond. 2020-05-14
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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Svar på motion om att kartlägga tomma och obebodda
hus
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I februari 2020 lämnade Anne Karlsson (S), Pia Johansson (S) och Ingela Rosén
(S) in en motion om att kartlägga tomma och obebodda hus. I motionen föreslås
att en husinventering av obebodda hus på landsbygden genomförs och att
resultatet av husinventeringen redovisas till kommunstyrelsen för fortsatt
diskussion av utfallet av inventeringen samt för beslut om hur man på olika sätt
kan arbeta vidare med resultatet.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
12 maj 2020. Närliggande kommuner till Ljungby har hakat på med liknande
satsningar. Hylte kommun samverkar med Falkenberg kommun och gör sin
satsning inom ramen för kampanjen Lev din dröm. Värnamo kommun gör sin
satsning genom att använda befintliga kanaler och marknadsföring.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på en satsning i Ljungby kommun
likt satsningarna i t.ex. Falkenberg kommun och Värnamo kommun. En satsning
kan bidra till positiv befolkningsutveckling, och även ge positiva effekter på
byar och småorter i kommunen. Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att
ett bifall av motionen kommer nödvändiggöra någon ytterligare finansiering.
Skulle arbetet däremot vidareutvecklas till en mer omfattande satsning så kan
ytterligare finansiering dock behövas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 maj 2020 att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 75
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-12
Motion om att kartlägga tomma och obebodda hus, 2020-02-11
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) och Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med AnnCharlotte Wiesels och Emma Johansson Gauffins yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte
Wiesels och Emma Johansson Gauffins yrkande.
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Revidering av Verksamhetsplan för klimatanpassning
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till Verksamhetsplan för klimatanpassning med
en tilläggsskrivelse om att föreningar är en målgrupp som kommunen ska
samverka med i arbetet med klimatanpassning.
Kommunstyrelsen ändrar tidigare version av Verksamhetsplan för
klimatanpassning, fastställd av kommunstyrelsen den 14 mars år 2017, till att
utgöra kunskapsunderlag och ingå som bilaga i den reviderade
verksamhetsplanen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog den 14 mars 2017 en verksamhetsplan för
klimatanpassning. Enligt planeringen ska verksamhetsplanen revideras och
kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till revidering av
verksamhetsplanen.
Förslaget på revidering av verksamhetsplanen kan ses som en vidareutveckling
av verksamhetsplan från 2017. Tidigare verksamhetsplan utgör ett gediget
kunskapsunderlag för klimatanpassningsarbetet. Framtagandet i sig bidrog till en
ökad kunskapsnivå i kommunkoncernen och eftersom innehållet fortsatt är
aktuellt inkluderas det som bilaga i det nya förslaget.
I takt med att arbetet och kunskapsnivån utvecklats har behoven och arbetssätten
ändrats. Förändringarna i verksamhetsplanen utgår från erfarenheter från arbetet
som bedrivits hittills och de nya kunskaper som finns inom området.
Förändringarna i verksamhetsplan syftar till att tydliggöra modellen för hur
kommunorganisationen ska arbeta med klimatanpassning.
Modellen för arbetet med klimatanpassning utgår ifrån att en central
organisation skapar förutsättningar för att integrera klimatanpassningsarbetet i
verksamheterna. Åtgärder ska vara samhällsekonomiskt effektiva och baseras på
analys utifrån klimatscenarier och övervakning och mätning. Utveckling av
kunskapsunderlag sker löpande och med särskilda riktade insatser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 maj 2020 att kommunstyrelsen
antar förslag till reviderad Verksamhetsplan för klimatanpassning.
Kommunstyrelsen föreslås även besluta att ändra tidigare version av
Verksamhetsplan för klimatanpassning, fastställd av kommunstyrelsen den 14
mars år 2017, till att utgöra kunskapsunderlag och ingå som bilaga i den
reviderade verksamhetsplanen.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 76
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-14
Förslag till revidering av Verksamhetsplan för klimatanpassning
Tidigare version av Verksamhetsplan för klimatanpassning, 2017-03-14
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lägga till att
föreningar är en målgrupp som kommunen ska samverka med i arbetet med
klimatanpassning i Verksamhetsplan för klimatanpassning. 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.
Skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Ljungby Energi AB
Ljungby Bostäder AB
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Beslut om att inrätta en tjänst som HR-utvecklare
Beslut
Kommunstyrelsen inrättar en tillsvidaretjänst som HR-utvecklare. Under år
2020 och år 2021 finansieras tjänsten genom tidigare resultatbalanserade medel
med sammanlagt 1 000 000 kronor. Efter år 2021 finansieras tjänsten i
kommunledningsförvaltningens ordinarie budget.
Reservationer
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzsson (SD) och Roland Johansson (ALT)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Under de senaste decennierna har HR-avdelningen transformerats från att vara
en personaladministrativ funktion till att vara en verksamhetspartner med fokus
på bland annat att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. HRavdelningen har även tydligare inriktat sitt arbete mot att än mer nå
arbetsgivarens visioner och mål med sitt HR-arbete.
Inom Ljungby kommuns verksamhet finns digitaliseringskompetens men för att
HR-avdelningen ska kunna bidra effektivt till förvaltningarna så behöver
digitaliseringskompetensen utvecklas ytterligare inom HR-avdelningen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att en HR-utvecklare anställs
inom HR-avdelningen. En HR-utvecklare kan bland annat arbeta med att
identifiera områden som kan hanteras digitalt, utveckla introduktionsarbetet för
nyanställda och med att stödja HR inom sociala medier och med omvärldsanalys
inom digitalisering samt ytterligare utveckling.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 7 april 2020 att
kommunstyrelsen beslutar att inrätta en tillsvidaretjänst som HR-utvecklare.
Finansiering sker genom tidigare resultatbalanserade medel. I en tjänsteskrivelse
från den 5 maj 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen att finansiering sker
genom tidigare resultatbalanserade medel under 2020 och 2021 med
sammantaget en miljon kronor. Därefter finansieras tjänsten i ordinarie budget
för kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-04-07 § 18
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-05
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-19
Justerandes sign
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Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Marcus Walldén (M), Kerstin Wiréhn (V) och Rut
Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en
tillsvidaretjänst som HR-utvecklare. Under år 2020 och år 2021 finansieras
tjänsten genom tidigare resultatbalanserade medel med sammantaget
1 000 000 kronor. Efter år 2021 finansieras tjänsten i
kommunledningsförvaltningens ordinarie budget.
Håkan Bengtsson (S), Roland Johansson (ALT), Krister Salomonsson (SD) och
Paul Kowalski (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och att kommunstyrelsen därmed
avstår från att inrätta en tillsvidaretjänst som HR-utvecklare.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Carina
Bengtssons med fleras yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Håkan
Bengtssons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Carina
Bengtssons med fleras yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Carina
Bengtssons med fleras yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Carina Bengtssons med fleras yrkande och om att rösta NEJ för beslut i
enlighet med Håkan Bengtssons med fleras yrkande.
FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI
Magnus Gunnarsson M
Ann-Charlotte Wiesel M
Jan Sahlin M
Marcus Walldén M
Lars-Ove Johansson C
Carina Bengtsson C
Rut Björkström KD
Tommy Göransson MP
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 åtta JA-röster och sju NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med Carina Bengtssons med fleras yrkande.
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Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
avseende enkla frågor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger till ”en enkel fråga får enbart ställas till presidiet i
nämnder, styrelser och bolag” och tar bort ” en enkel fråga får enbart ställas till
ordföranden eller vice ordföranden i nämnder, styrelser och bolag” i förslaget
till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige antar demokratiberedningens förslag till
revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige avseende enkla frågor med
kommunstyrelsens ändring gällande till vilka enkla frågor får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige skriva in i sin arbetsordning att
enkla frågor får ställas under kommunfullmäktiges sammanträden. En sådan
paragraf har funnits i Ljungby under många år, med samma ordalydelse som i
Sveriges Kommuner och Regioners förslag till arbetsordning.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade den 3 mars 2020 att
överlämna ett förslag om ändring av kommunfullmäktiges hantering av enkla
frågor. Förslaget innebär att enkla frågor inte ska kräva en omfattande utredning
och att kommunfullmäktiges presidium ska få avgöra om den inlämnade frågan
ska få ställas som en enkel fråga eller om den lämpligen bör omformuleras till
en interpellation eller motion. Förslaget innefattar även skrivelser om att enkla
frågor bara ska få ställas till ordförande eller vice ordföranden i nämnder,
styrelser och bolag, om att enbart den ledamot som har ställt frågan och som
svarar på frågan ska få delta i debatten och om att debatten ska genomföras utan
begränsat antal inlägg och tidsgräns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 maj 2020 att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige fastställer demokratiberedningens förslag till
revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige avseende paragrafen om
enkla frågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 77
Kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut, 2020-03-03 § 10
Demokratiberedningens förslag till revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning, 2020-03-03
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-30
Justerandes sign
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Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”en
enkel fråga får enbart ställas till presidiet i nämnder, styrelser och bolag” och att
ta bort ” en enkel fråga får enbart ställas till ordföranden eller vice ordföranden i
nämnder, styrelser och bolag” i förslaget till revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar
demokratiberedningens förslag till revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige avseende enkla frågor med kommunstyrelsens ändring
gällande till vilka enkla frågor får ställas.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med AnnCharlotte Wiesels yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte
Wiesels yrkande.
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Beslut om att ställa in ett av kommunfullmäktiges
sammanträden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa in
sammanträdet den 31 augusti 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 16 december 2019 ett nytt arvodesreglemente
och beslutade samtidigt att ställa in ett av kommunfullmäktiges planerade
sammanträden för år 2020. Fullmäktige beslutade också att ge samtliga
verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen i uppdrag att ställa in ett av de
planerade sammanträdena för år 2020. Nämnderna och kommunstyrelsen får på
egen hand avgöra vilket sammanträde som ska ställas in.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2020 att ställa in sitt sammanträde den
18 augusti. Då kommunfullmäktiges ärenden bereds av kommunstyrelsen är det
mest lämpligt att kommunfullmäktige ställer in sammanträdet som infaller efter
det sammanträde som kommunstyrelsen valt att ställa in. I tjänsteskrivelsen från
den 27 maj 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen därför att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa in
sammanträdet den 31 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-27
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Beslut om att ta bort medborgarförslag i förmån för
medborgarinitiativ
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort
medborgarförslag och istället införa medborgarinitiativ. Kommunfullmäktige
föreslås därmed besluta att:
1. ta bort paragrafen om medborgarförslag i arbetsordningen för
kommunfullmäktige,
2. upphäva Reglemente för medborgarförslag,
3. fastställer förslag till Reglemente för medborgarinitiativ.
Kommundirektören fastställer därefter Rutin för hantering av medborgarinitiativ
som gäller för Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Intresset är stort bland Ljungby kommuns invånare att lämna medborgarförslag,
vilket bidrar till utvecklingen av kommunens verksamheter och service
gentemot kommuninvånarna.
Sedan möjligheten att lämna in medborgarförslag infördes 2008 har fler än 360
förslag lämnats in. Cirka 15 procent av dessa har bifallits och genomförts. Till
exempel har tillagningskök i Hamneda skola, utegym vid Åsikten, webbTVsändningar från fullmäktige och kommunens engagemang i Fairtrade tillkommit
efter förslag från våra invånare.
Kommunens förvaltningar har under åren noterat att medborgarförslag, i sin
nuvarande form, tar lång tid att besvara. Det beror dels på administrationen när
förslaget lämnas till fullmäktige och dels på att alla förslag utreds innan de
lämnas till en nämnd för beslut. Demokratiberedningen föreslog därför i oktober
2019 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta en utredning om
hantering av medborgarförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hanteringen av
medborgarförslag. I centrum för utredningen står att ta bort de formella
medborgarförslagen och istället införa en annan hantering av förslag inlämnade
av kommuninvånare.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredningen av medborgarförslag.
I en tjänsteskrivelse från den 30 januari 2020 redogör
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kommunledningsförvaltningen för sitt förslag. Kommunledningsförvaltningen
föreslår att medborgarförslagen tas bort och att medborgarinitiativ istället införs
i kommunen. Medborgarinitiativ utgör en annan typ av hantering av förslag från
medborgare varigenom förslagen inte behandlas av kommunfullmäktige. Istället
behandlas förslagen direkt av nämnden eller styrelsen eller dess förvaltning. Den
21 januari 2020 fick kommunfullmäktiges demokratiberedning förslaget
presenterat för sig. Demokratiberedningen beslutade vid detta tillfälle att ställa
sig positiv till förslaget och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april 2020 att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort medborgarförslag och istället
införa medborgarinitiativ. Kommunfullmäktige föreslås därmed besluta att:
1. ta bort paragrafen om medborgarförslag i arbetsordningen för
kommunfullmäktige,
2. upphäva Reglemente för medborgarförslag,
3. fastställa Reglemente för medborgarinitiativ med tillägg om att
kommunfullmäktige ska få inkomna medborgarinitiativ redovisade som
meddelanden vid kommunfullmäktiges sammanträden. Inför kommunstyrelsens
sammanträde den 2 juni 2020 har förslag till Reglemente för medborgarinitiativ
därför kompletteras med en skrivelse om att kommunfullmäktige ska få
inkomna medborgarinitiativ redovisade som meddelanden vid
kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 63
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut, 2020-01-21 § 3
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-30
Förslag till Reglemente för medborgarinitiativ, 2020-04-28
Förslag till Rutin för medborgarinitiativ, 2020-04-28
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns och Ann-Charlotte Wiesels yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin
Wiréhns och Ann-Charlotte Wiesels yrkande.
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Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Företagsbesök
Magnus Gunnarsson (M) berättar om ett besök vid Löckna camping.
2. Tips och råd om hemmasemester i sommar
Carina Bengtsson (C) och Emma Johansson Gauffin (S) ger tips och råd
om hur man kan semestra i kommunen i sommar.
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Krisledningsnämnden informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om kommunens arbete med anledning av
smittspridningen av coronaviruset. Kommunen har just nu en god tillgång till
skyddsutrustning. Lagersaldot följs kontinuerligt. Kommunen har bara
skyddsutrustning som är godkänd av arbetsmiljöverket.
Kommunen har sett över sommarbemanningen över krisledningsarbetet.
Krisledningsstaben kommer vara bemannad hela sommaren.
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Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen:
- Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll, 2020-04-27
- Årsredovisning för Ljungbybostäder AB 2019 med tillhörande bilagor, 202004-27
- Krisledningsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2020-05-07
- VoB Kronoberg, sammanträdesprotokoll, 2020-05-30
-VoB Kronoberg, sammanträdesprotokoll, 2020-04-20
-VoB Kronoberg, sammanträdesprotokoll, 2020-05-11
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