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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Tisdagen den 13 oktober 2020, stora konferenslokalen Ljungby Arena,
Fritidsvägen 5, Ljungby, 08.02 – 11.00
Mötet ajournerades, 09.38 - 10.03, 10.28

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Lars-Ove Johansson (C), förste vice
ordförande
Anne Karlsson (S), andre vice
ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Marcus Walldén (M)
Matilda Petersson (C)

Ersättare

Tommy Göransson (MP)

Övriga
deltagande

Jennie Vidal, kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare
Monica Fransson, turistsamordnare
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
Greger Larsson, socialchef, § 139–140
Lena Plomén, HR-strateg, § 141
Pia Davidsson, vatten och renhållningschef, § 142
Jacob Ruter, exploateringschef, § 143-144
Magnus Johansson, ekonomichef, § 143-146
Christer Karlsson, fritidschef, § 145

Åhörare

1

Justerare

Anne Karlsson

Justeringens
tid och plats

Torsdagen den 15 oktober klockan 08.00, kansliavdelningen Ljungby
kommun
§ 138 - 153

Paragrafer

Sekreterare

Bruce Byrskog Rambelo

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Anne Karlsson

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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Kommunstyrelsen

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

13 oktober 2020

Tillkännagivandet
publicerat

15 oktober 2020

Överklagningstid

15 oktober – 6 november 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

9 november 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo
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KS § 138

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen lägger till ärendet ”Avsiktsförklaring gällande kommunens
medverkan i projektet Fasetten - vägen till arbete och studier” till dagordningen.
I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i
den utskickade kallelsen.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärendet
”Avsiktsförklaring gällande kommunens medverkan i projektet Fasetten - vägen
till arbete och studier” till dagordningen. I övrigt fastställs dagordningen i
enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade kallelsen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
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KS § 139

KS2020/0159

700

Svar på motion om heldagspraktik inom hemtjänsten för
socialnämdens ledamöter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
med hänvisning till socialnämndens upprättade Handlingsplan för
verksamhetsgenomgång och enhetsbesök.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 14 april 2020 föreslår Roland Johansson och Jonna Nielsen
(ALT) att ledamöter i socialnämnden ska ha en heldagspraktik inom
hemtjänsten. Förslagsställarna motiverar sitt förslag med att heldagspraktik
skulle ge en större insikt i det ansvarsfulla arbete som hemtjänsten utför.
Socialförvaltningens skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 4
september 2020. Socialnämnden har upprättat en handlingsplan för
verksamhetsgenomgång och enhetsbesök som beskriver på vilket satt nämndens
ledamöter ska skaffa sig insyn och kunskap om de olika verksamheterna som
ingår i nämndens ansvarsområde. I handlingsplanen framgår att
verksamhetsgenomgång och enhetsbesök ska genomföras av kontaktpolitiker
utsedda av nämnden. Syftet med verksamhetsbesöken och enhetsbesöken är att
följa uppmåluppfyllelse och kvalitet, ge kontaktpolitikerna insyn och kunskap
om verksamheten och att skapa en vi-känsla inom socialförvaltningens
verksamhet.
Den 26 augusti 2020 föreslår socialnämnden att motionen ska avslås med
hänvisning till befintlig handlingsplan för verksamhetsgenomgång och
enhetsbesök.
Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 49
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-04
Motion från Roland Johansson och Jonna Nielsen, 2020-04-14
Handlingsplan för verksamhetsgenomgång och enhetsbesök, 2019-02-20
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
socialnämndens förslag till beslut.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med socialnämndens
förslag till beslut.
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KS § 140

KS2020/0313

003

Revidering av Reglemente för socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort
formuleringen ”Nämnden ansvarar för insatser enl. LSS för personer 18 år och
äldre” och lägga till formuleringen ”Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)” i Reglemente för
socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 augusti 2020 föreslår socialnämnden flera ändringar i Reglemente för
socialnämnden. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
lägga till en skrivelse om att socialnämnden ansvarar för insatser enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden föreslår
även att kommunfullmäktige beslutar att lägga till skrivelser om att ordföranden
får fatta beslut i brådskande ärenden och om att ordföranden ska företräda
nämnden och utöva tillsyn över socialförvaltningens verksamhet. Vidare förslås
att ordföranden ska fatta beslut i särskilt lagreglerade frågor.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
6 oktober 2020. Ändringar gällande nämndens verksamhetsområde, så som att
nämnden har ett ansvar inom LSS, bör enligt kommunledningsförvaltningen
inkluderas i nämndens reglemente och därmed ändras av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att socialnämnden självmant kan
besluta i delar om ordförandens roll och uppdrag inom nämndens verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar at
föreslå att kommunfullmäktige tar bort formuleringen ”Nämnden ansvarar för
insatser enl. LSS för personer 18 år och äldre” och lägger till formuleringen
”Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)” i Reglemente för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 52
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-04
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-06
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
socialnämndens förslag till beslut.
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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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KS § 141

KS2019/0421

022

Revidering av Policy för arbetsmiljö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
revidering av Policy för arbetsmiljö.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av Policy
för arbetsmiljö. Den huvudsakliga ändringen handlar om att ändra
formuleringen om arbetsgivarens ansvar när en medarbetare är sjukskriven.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens personalutskott den 3 september
2020.
Policy för arbetsmiljö har tagits fram för att vägleda Ljungby kommuns chefer
och anställda till att skapa en god arbetsmiljö. I policyn anges bland annat att ”I
den mån en medarbetare behöver vara sjukskriven har arbetsgivaren ett ansvar
för att medarbetaren återfår sin arbetsförmåga”. Detta avser den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen som ingår i arbetsgivarens ansvar utifrån
arbetsmiljölagen. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av
medicinsk, arbetslivsinriktad, yrkeslivsinriktad och social art. Arbetsgivarens
rehabiliteringsansvar avser endast den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på och i nära anslutning
till arbetsplatsen och syftar till att den arbetstagare som är drabbad av en skada
eller sjukdom så långt som möjligt ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och
återgå i arbete. Ansvaret omfattar alla sjukfall och skador, även de där
arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaro, exempelvis vid
färdolycksfall till eller från arbetet.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär att det i policyn ska framgå att
arbetsgivaren har ett ansvar för en arbetslivsinriktad rehabilitering med åtgärder,
som ska hjälpa medarbetaren så långt som möjligt behålla eller återfå sin
arbetsförmåga. I samband med att en sådan formulering läggs till i policyn så tas
även formuleringen ” ”I den mån en medarbetare behöver vara sjukskriven har
arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetaren återfår sin arbetsförmåga” bort från
policyn. Den 3 september 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i Policy för
arbetsmiljö.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-09-03 § 37
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-21
Förslag till revidering av Policy för arbetsmiljö, 2020-09-03
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av Policy för
arbetsmiljö.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
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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KS § 142

KS2020/0181

351

Svar på motion om upphandling av utrustning till Bollstad
avloppsanläggning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
med hänvisning till framdriften av projektet överföringsledning för vatten och
avlopp.
Reservationer
Jan Lorentzson (SD), Krister Salomonsson (SD) och Roland Johanson (ALT)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 27 april 2020 föreslår Tommy Göransson (MP) att
kommunen tar in offerter från företag som kan leverera reningsutrustning till
Bollstad med högsta miljöklassning som innebär minsta möjliga utsläpp i sjön
Bolmen. Efter att detta genomförts så föreslår Tommy Göransson att kommunen
upphandlar och monterar reningsutrustning. När väl reningsutrustningen varit i
drift i ett år så föreslår Tommy Göransson att en utvärdering genomförs.
Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse som inkom till
kommunledningsförvaltningen den 16 september 2020. Alternativa lösningar för
reningsverksamhet har utretts i flera omgångar. I utredningarna redovisas olika
tekniska lösningar och kostnader for rening av avloppsvatten. Den lösningen
som tekniska förvaltningen idag tillämpar är en annan än den som Tommy
Göransson föreslår i sin motion från den 27 april 2020. Den lösning som
tekniska förvaltningen valt bedöms som den mest hållbara med ekonomi och
miljö i hänseende.
Lösningen som tekniska förvaltningen tillämpar utgör en del av projektet
överföringsledning för vatten och avlopp. Arbetet med att verkställa besluten om
överföringsledning för vatten och avlopp genomförs tillsammans med flera
andra förvaltningar. Trafikverket deltar också i arbetet genom den planerade
gång- och cykelväg som genomförs i projektet. Arbetet har kommit långt fram i
processen där förvaltningen bland annat arrangerat informationsträffar där
berörda fått ta del av information om projektet. Ett andra samrådsförfarande
påbörjades sommaren 2020.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 8 september 2020. Tekniska
nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
framdriften av projektet överföringsledning för vatten och avlopp.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-09-08 § 79
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-16
Motion från Tommy Göransson, 2020-04-27
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till tekniska
nämnden.
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Roland Johansson (ALT) och
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ann-Charlotte Wiesel (M), Lars-Ove Johansson (C) Marcus Walldén (M) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens avser att besluta i ärendet idag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet i
enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.
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Omröstningsresultat 1
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att
kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag och om att rösta NEJ för att
återremittera ärendet i enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.
LEDAMOT
Gunnarsson Magnus, Ordförande M
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M
Sahlin Jan, Ledamot M
Walldén Marcus, Ledamot M
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C
Petersson Matilda, Ledamot C
Björkström Rut, Ledamot KD
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

JA
x
x
x
x
x
x
x
x

NEJ

x

Kowalski Paul, Ledamot S
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x
x
x
x
x
x

Voteringen har utfallit med nio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot
valt att avstå från voteringen. Kommunstyrelsen har efter votering beslutat att
kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag.
Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med AnnCharlotte Wiesels med fleras yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister
Salomonssons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte
Wiesels med fleras yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte
Wiesels med fleras yrkande.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

14(30)

Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat 2
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Ann-Charlotte Wiesels med fleras yrkande och om att rösta NEJ för beslut i
enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.
LEDAMOT
Gunnarsson Magnus, Ordförande M
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M
Sahlin Jan, Ledamot M
Walldén Marcus, Ledamot M
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C
Petersson Matilda, Ledamot C
Björkström Rut, Ledamot KD
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

JA
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Kowalski Paul, Ledamot S
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

NEJ

x
x
x
x
x
x

Voteringen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med Ann-Charlotte Wiesels med fleras
yrkande.
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KS § 143

KS2020/0244

312

Medfinansiering av byggnation av vänstersvängsfält på
väg 555 vid Hovdinge
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner det upprättade medfinansieringsavtalet med
Trafikverket avseende projektering och byggande av vänstersvängsfält i
korsningen väg 553/väg 555 i Hovdinge i Ljungby kommun, och på övriga
villkor enligt beslutsunderlaget bestående av kartor och ritningar.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
medfinansieringsavtalet.
Investeringen om 1 100 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen inför 2021
års budget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket för att bygga ut kommunala
vatten- och avloppsledningar och cykelväg längs väg 555 från Hovdinge mot
Mjälens badplats och Tannåker. Avtal om projektering och upprättande av
vägplan har tidigare tecknats mellan kommunen och Trafikverket för dels
sträckan mellan Hovdinge och Mjälens badplats och dels sträckan mellan
Mjälens badplats och Tannåker.
Under arbetet med vägplanens upprättande har frågan om standarden i
korsningen väg 553 och väg 555 aktualiserats. Trafikverkets och tekniska
förvaltningens bedömning är att korsningen mellan väg 553 och väg 555 i
Hovdinge bör byggas ut med ett vänstersvängfält i samband med att cykelväg
och vatten- och avloppsledningar byggs. En byggnation av vänstersvängsfältet i
Hovdinge ger en ökad trafiksäkerhet. Tekniska förvaltningen bedömer även att
byggnationen kommer kunna genomföras billigare om byggnationen genomförs
i samband med den planerade utbyggnaden av vatten och avloppsledningar och
gång- och cykelväg.
Korsningen i Hovdinge utgörs av tre stycken anslutande vägar. Gränsen för
väghållaransvaret går mitt i korsningen. För de vägar som går in i korsningen
ansvarar kommunen för en och Trafikverket för två. Finansieringen av projektet
fördelas mellan parterna i förhållande till antalet vägar in i korsningen som
respektive part har ansvar för. För åtgärden förutsätts således att kommunen
betalar en tredjedel, det vill säga 370 000 kronor. Eftersom kommunen enligt
tidigare upprättat medfinansieringsavtal ansvarar för byggnationen av vatten och
avloppsledningar och gång- och cykelväg till Tannåker ansvarar kommunen
även för byggnationen av vänstersvängsfältet vid Hovdinge. Det innebär att
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kommunen tillfälligt behöver finansiera hela byggnationen bestående av
1 100 000 kronor. Kommunen kan sedan fakturera Trafikverket en fast summa
om 740 000 kr för medfinansieringen. Enligt förslaget till avtal ska kommunen
betala för kostnader som tillkommer utöver de 1 100 000 kronorna.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 15 juni 2020. Tekniska nämnden
föreslår att kommunstyrelsen godkänner det upprättade medfinansieringsavtalet
med Trafikverket avseende projektering och byggande av vänstersvängsfält i
korsningen väg 553/väg 555 i Hovdinge i Ljungby kommun, och på övriga
villkor enligt beslutsunderlaget. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens
ordförande att underteckna medfinansieringsavtalet. Investeringen om 1 100 000
kronor hänskjuts till budgetberedningen till 2021 års budget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-06-15 § 55
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-06-23
Medfinansieringsavtal för GCM-väg och VA-ledningar längs väg 555 mellan
Mjälen och Ljungby, 2020-06-23
Översiktskarta, 2020-06-23
Karta vägplan, 2020-06-23
Ritning vägplan, 2020-06-23
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det
upprättade medfinansieringsavtalet med Trafikverket avseende projektering och
byggande av vänstersvängsfält i korsningen väg 553/väg 555 i Hovdinge i
Ljungby kommun, och på övriga villkor enligt beslutsunderlaget bestående av
kartor och ritningar. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande
att underteckna medfinansieringsavtalet.
Investeringen om 1 100 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen inför 2021
års budget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
Skickas till
Tekniska nämnden
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KS § 144

KS2020/0243

312

Medfinansiering av byggnation av gång- och cykelväg
längs väg 557 mellan E4 och befintlig gång- och cykelväg
i Lagans samhälle
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner det upprättade medfinansieringsavtalet med
Trafikverket avseende gång- och cykelväg längs Värnamovägen/väg 557 mellan
E4:an och befintlig gång- och cykelväg vid Bergastigen i Lagans samhälle i
Ljungby kommun, och på övriga villkor enligt beslutsunderlaget bestående av
kartor och ritningar. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande
att underteckna medfinansieringsavtalet.
Medfinansieringen om 1 700 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen inför
2022 års budget.
Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnationen av E4:an anläggs en kollektivtrafikhållplats vid
trafikplats Lagan vid väg 557. För att resenärer ska kunna ta sig till- och från
kollektivtrafikplatsen finns det, i den nationella planen för landsbygdsatsningar,
anvisade medel för en utbyggnad av en anslutande gång- och cykelväg från
E4:an och dess kollektivtrafikhållplats längs Värnamovägen och väg 557 fram
till Storgatan i Lagan.
Ljungby kommun har framfört önskemål om att cykelvägsutbyggnaden förlängs
vidare österut längs Värnamovägen och väg 557 ca 600 meter fram till den
befintliga cykelvägen vid Bergastigen som leder vidare mot Åbyskolan i Lagan.
Denna förlängning ger ett mer sammanhängande cykelvägsystem på orten och
en tryggare skolväg. Värnamovägen och väg 557 utgör idag en vältrafikerad
trafikled i samhället. Vid den senaste mätningen uppgick årsdygnstrafiken till
3100 fordon varav cirka 200 var tunga fordon.
Eftersom ytterligare statliga medel inte kan anvisas inom ramen för
landsbygdsatsningen behöver finansiering av cykelvägsutbyggnaden ske på
annat sätt. Andra statliga medel som står till buds är de medel som finns
anvisade för cykelvägsutbyggnad inom ramen för den regionala
länstransportplanen för Kronobergs län. För att ta del av dessa medel förutsetts
att kommunen deltar som medfinansiär i projektet. Av denna anledning har
Trafikverket, tillsammans med Ljungby kommun, upprättat ett förslag till
medfinansieringsavtal. Avtalet beskriver översiktligt vilka åtgärderna är, hur de
ska finansieras och ansvarsfördelningen parterna mellan.
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Tekniska nämnden behandlade ärendet den 15 juni 2020. Tekniska nämnden
föreslår att kommunstyrelsen godkänner det upprättade medfinansieringsavtalet
med Trafikverket avseende gång- och cykelväg längs Värnamovägen/väg 557
mellan E4:an och befintlig gång- och cykelväg vid Bergastigen i Lagans
samhälle i Ljungby kommun, och på övriga villkor enligt beslutsunderlaget.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
medfinansieringsavtalet. Medfinansieringen om 1 700 000 kronor hänskjuts till
budgetberedningen för 2022 års driftbudget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-06-15 § 56
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-06-23
Medfinansieringsavtal för byggande av GC-väg längs Värnamovägen/väg 557
mellan E4 och befintlig GC-väg vid Bergastigen i Lagans samhälle i Ljungby
kommun, 2020-06-23
Översiktskarta, 2020-06-23
Översiktsbild för sträckningen av ny cykelväg längs väg 557 i Lagans samhälle,
2020-06-23
Yrkanden
Jan Sahlin (M) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna det upprättade medfinansieringsavtalet med Trafikverket avseende
gång- och cykelväg längs Värnamovägen/väg 557 mellan E4:an och befintlig
gång- och cykelväg vid Bergastigen i Lagans samhälle i Ljungby kommun, och
på övriga villkor enligt beslutsunderlaget bestående av kartor och ritningar.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
medfinansieringsavtalet. Medfinansieringen om 1 700 000 kronor hänskjuts till
budgetberedningen inför 2022 års budget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Sahlins
och Lars-Ove Johanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jan Sahlins och
Lars-Ove Johanssons yrkande.
Skickas till
Tekniska nämnden
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KS § 145

KS2020/0326

804

Medfinansiering om investeringsbidrag för allmänna
samlingslokaler till föreningen Lidhult Lyfter
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar föreningen Lidhult Lyfter medfinansiering för
investering i allmän samlingslokal, till ett maximalt stödbelopp på
330 872 kronor. Den kommunala medfinansieringen uppgår till maximalt 30
procent av totalkostnaden och utbetalas endast under förutsättning att
föreningens ansökan beviljas av Boverket.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år
2020.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Lidhult Lyfter planerar att lämna in en ansökan till Boverket om
investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Föreningen vill renovera
stationshuset i Lidhult och därmed skapa en allmän samlingslokal för orten och
bygden. Totalt kommer renovering och inköp av fastighet att kosta 1 668 075
kronor.
En förutsättning för att Boverket ska godkänna ansökan är att kommunen
beviljar 30 procent medfinansiering av det ansökta beloppet, vilket i det här
fallet innebär en kommunal medfinansiering på maximalt 500 422 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att bevilja 169 550 kronor av
medfinansieringen från deras budget för dessa typer av åtgärder. Tekniska
nämnden har tagit beslut om försäljning av fastigheten till föreningen. Båda
besluten är villkorade utifrån att Boverket beviljar föreningens ansökan om
investeringsbidrag. 330 872 kronor återstår i kommunal medfinansiering.
Den 29 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Lidhult Lyfter medfinansiering
för investering i allmän samlingslokal, till ett maximalt stödbelopp på 330 872
kronor. Den kommunala medfinansieringen uppgår till maximalt 30 procent av
totalkostnaden och utbetalas endast under förutsättning att föreningens ansökan
beviljas av Boverket.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år
2020.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till besluts, 2020-09-29 § 119
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2020-09-17
Lidhult Lyfters ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler,
investeringsbidrag
Förstudie Stationshuset i Lidhult - besiktning och åtgärdsförslag, 2019
Kultur- och fritidsnämnden beslut om medfinansiering till Boverkets stöd till
allmänna samlingslokaler, 2020-09-02
Tekniska nämndens beslut om försäljning av fastigheten Ljungby Lidhult 33:5
(Stationshuset Lidhult), 2020-08-25
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) Anne Karlsson, Jan Lorentzsson och Roland Johansson
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Föreningen Lidhult Lyfter
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KS § 146

KS2020/0327

040

Beslut om skattesats för år 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till
21:07 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag
om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast under
november månad fastställa skattesatsen.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 att skattesatsen skulle
vara 21:07 under 2020.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
18 september 2020. Budgetarbetet för 2021 pågår och det är oklart om beslutad
budget kommer att innehålla någon förändring av skattesatsen. En skattekrona
motsvarar 60,8 miljoner kronor.
Den 29 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen 21:07
kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till besluts, 2020-09-29 § 120
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-18
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 147

KS2020/0331

006

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda
följande måndagar år 2021:
25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september,
25 oktober, 29 november samt 20 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med kommunfullmäktiges
presidium upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år
2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande måndagar år
2021:
25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september,
25 oktober, 29 november samt 20 december.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till besluts, 2020-09-29 § 124
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-18
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 148

KS2020/0332
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Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande tisdagar år 2021:
12 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 17 augusti, 14
september, 12 oktober, 16 november samt 7 december.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda
följande
tisdagar år 2021:
2 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september,
2 november,
samt 23 november.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har, med utgångspunkt från
kommunfullmäktiges föreslagna sammanträdesdatum, upprättat förslag till
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 september att kommunstyrelsen
beslutar att ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till
sammanträdesdagar år 2021. Arbetsutskottet beslutade även att till
kommunstyrelsens sammanträde komplettera med förslag på
sammanträdesdagar för arbetsutskottet.
Kommunledningsförvaltningen har inför kommunstyrelsens sammanträde tagit
fram ett förslag på sammanträdesdagar för arbetsutskottet. I tjänsteskrivelsen
från den 7 oktober 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda följande tisdagar år 2021:
2 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september,
2 november,
samt 23 november.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-29 § 125
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-07
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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 besluts.
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KS § 149

KS2020/0284

140

Avsiktsförklaring gällande kommunens medverkan i
projektet Fasetten - vägen till arbete och studier
Beslut
Kommunstyrelsen antar och ansluter till förslag till avsiktsförklaring gällande
Ljungby kommuns medverkan i projektet Fasetten – vägen till arbete och
studier.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2020 att bevilja medfinansiering
till projekt för att förebygga ungdomsarbetslöshet. Detta projekt har senare
kommit att kallas för Fasetten – vägen till arbete och studier. Projektet bygger
på en samverkan mellan Alvesta kommun, Ljungby kommun, Markaryds
kommun och Älmhults kommun. Ljungby kommun är projektägare för
projektet. Region Kronoberg och Arbetsfördelningen deltar också i projektet.
Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov av att
inom projektet lämna en avsiktsförklaring för kommunens medverkan.
Kommundirektören har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring som uppvisas
under kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober.
I förslaget till avsiktsförklaring framgår att de i målgruppen som redan idag är
arbetslösa ska erbjudas en mentor och ett paket av insatser som kan hjälpa
individen att ta nästa steg i en personlig utveckling. Utgångspunkten ska vara
utifrån näringslivets behov lokalt och regionalt. Vilka insatser som ska erbjudas
ska i slutändan beslutas genom tjänstedesign tillsammans med deltagare från
målgruppen. Projektet ska också titta på lämpliga strukturella insatser som kan
tillämpas i de tidigare åldrarna som fortfarande går i skolan för att de ska kunna
ta medvetna val och återfå en positiv syn på framtiden och möjligheten till ett
framtida yrke. Den strukturella delen i projektet baseras på ny forskning och
vetskap inom området. I avsiktsförklaringen framgår även att Ljungby kommun
avser att verka för praktikplatser inom Ljungby kommun för målgrupper i
enlighet med projektets mål.
Beslutsunderlag
Förslag till avsiktsförklaring avseende Ljungby kommuns medverkan i projektet
Fasetten – vägen till arbete och studier, 2020-10-13
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Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta och
ansluta till förslag till avsiktsförklaring gällande Ljungby kommuns medverkan i
projektet Fasetten – vägen till arbete och studier.
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 § 150

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
2. Återrapportering av uppdrag om att profilera Ljungby kommun med
vattenturism
Kultur- och fritidsförvaltningen informerar om olika aktiviteter och åtgärder
som kommunen kan genomföra för att främja kommunens profil inom
vattenturism. Kommunstyrelsen har i ett tidigare beslut ombett kultur- och
fritidsnämnden att ta fram förslag på hur kommunen kan främja kommunens
profil inom området.
Kultur- och fritidsförvaltningen lyfter fram åtgärder inom bland annat båtliv,
fiske, och badplatser. Tillsammans med externa aktörer diskuterar kommunen
redan idag kring olika åtgärder som kan genomföras. Smålands Sjörike och
länsstyrelsen i Kronoberg deltar i diskussionerna.
Kultur- och fritidsförvaltningen visar upp bilder som visar naturlivet kopplat till
vattenturism i kommunen.
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KS § 151

Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Företagsbesök
Ledamöterna informerar om företagsbesök på Kastebergs gård, gården
Sommarsäte och Hamneda grus och åkeri.
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KS § 152

Rapportering från råden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Ungdomsrådet
Ledamöterna diskuterar kring dialog med ungdomsrådet. Ledamöterna
diskuterar om att det finns ett behov av att inom kommunens
organisation öka medvetenheten om att ungdomsrådet finns och kan yttra
sig i ärenden. Ungdomsrådets yttranden blir extra aktuella i ärenden som
påverkar ungdomars situation i samhället.
2. Brottsförebyggande rådet
Magnus Gunnarsson (M) berättar om det senaste mötet. På det senaste
mötet diskuterades att kommunen och polisen tillsammans behöver hitta
tillvägagångssätt för att hjälpa ungdomar som utför brott. I detta arbete
behöver kommunens flera förvaltningar och nämnder arbeta
tillsammans.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

30(30)

Kommunstyrelsen

KS § 153

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen den 13 oktober
2020:
-
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Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor,
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Kommunledningsförvaltningen, Projektansökan ESF projekt Fasetten,
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