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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Tisdagen den 10 november 2020. Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9,
Ljungby, samt digitalt via Teams. 08.00 – 16.20
Ajournerades 08.25 – 08.38, 10.44 – 10.48, 11.15-11.20, 12.48-13.48, 15.2615.33

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande

Paul Kowalski (S) (deltog via Teams)

Lars-Ove Johansson (C), vice
ordförande (deltog via Teams)

Tommy Göransson (MP) (deltog via
Teams), tjänstgörande ersättare åt
Emma Johansson Gauffin

Anne Karlsson (S), andre vice
ordförande (deltog via Teams)

Håkan Bengtsson (S) (deltog via
Teams)

Ann-Charlotte Wiesel (M) (deltog via
Kerstin Wiréhn (V) (deltog via
Teams
Teams)
Jan Sahlin (M) (deltog via Teams)
Marcus Walldén (M) (deltog via
Teams)
Matilda Petersson (C) (deltog via
Teams)

Jan Lorentzson (SD) (deltog via
Teams)
Krister Salomonsson (SD) (deltog via
Teams)
Roland Johansson (ALT)
Rut Björkström (KD) (deltog via
Teams)

Övriga
deltagande

Jennie Vidal, kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare
Sofia Olsson, kommunsekreterare
Malin Svensk, kommunikationschef
Anna E Andersson, miljöchef, § 154
Sanna Petersson, planarkitekt, § 155
Henrik Dahlström, kommunstrateg, § 156
Tom Grundell, fastighetschef, § 157
Eva Jönsson, lokalstrateg, § 158
Matilda Håkansdotter, bibliotekschef, § 159
Emelie Olsson, kulturstrateg, § 160
Magnus Johansson, ekonomichef, § 161-163
Carl-Fredrik Ledin, inköpsansvarig, § 164
Lisbeth Wikström Svensson, redovisningsekonom, § 165

Åhörare

1

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-11-10

2(68)

Kommunstyrelsen
Justerare

Anne Karlsson

Justeringens
tid och plats

Torsdagen den 12 november klockan 13.00, kansliavdelningen Ljungby
kommun.

Paragrafer

§ 154 - 173

Sekreterare

Bruce Byrskog Rambelo

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Anne Karlsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

10 november 2020

Tillkännagivandet
publicerat

12 november 2020

Överklagningstid

13 november – 4 december 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

7 december 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo
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KS § 154

KS2020/0374

400

Ansökan om att överta tillsynsverksamhet från
länsstyrelsen gällande tillståndspliktiga B-verksamheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos
länsstyrelsen i Kronobergs län om att från och med den 1 januari 2021 få överta
tillsynen för samtliga miljöfarliga verksamheter med B-tillstånd enligt
miljöprövningsförordningen, undantaget torvtäkter.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har sedan tidigare tillsynen för ett större antal
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. För att utveckla och
effektivisera tillsynen samt skapa en ökad helhetssyn över de tillståndspliktiga
verksamheterna i kommunen föreslår miljö- och byggnämnden att
kommunfullmäktige ansöker om överlåtelser av tillsyn för samtliga miljöfarliga
verksamheter med B-tillstånd enligt miljöprövningsförordningen. Detta med
undantag från de torvtäkter som är etablerade i kommunen.
I tjänsteskrivelsen från den 29 oktober 2020 skriver miljö- och
byggförvaltningen om ärendet. I dagsläget behöver nämnden ansöka om
övertagande av tillsyn hos länsstyrelsen vid varje ny prövning av miljöfarliga
verksamheter med B-tillstånd. Genom att överta tillsynen för B-verksamheter,
enligt miljö- och byggnämndens förslag, kommer nämndens arbete
effektiviseras eftersom nämnden inte behöver ansöka om övertagande av tillsyn
vid varje ny prövning av miljöfarlig verksamhet.
Nämnden har idag tillsynen över ett större antal tillståndspliktiga verksamheter
enligt miljöprövningsförordningen. I dagsläget är det oklart hur stor
tidsåtgången blir i samband med övertagande av tillsyn. Prövningar av nya
verksamheter är omfattande, vilket kommer ge nämnden möjlighet att i ett tidigt
skede revidera tillsynsplanen för kommande år. Den årliga tillsynsplanen
kommer anpassas efter de nya miljöfarliga verksamheter som väljer att etablera
sig i Ljungby kommun. Tillsynen kommer finansieras genom fasta
tillsynsavgifter.
Den 15 oktober 2020 föreslår miljö- och byggnämnden att kommunen ansöker
hos länsstyrelsen i Kronobergs län om att från och med den 1 januari 2021 få
överta tillsynen för samtliga miljöfarliga verksamheter med B-tillstånd enligt
miljöprövningsförordningen, undantaget torvtäkter.
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2020-10-15 § 140
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2020-10-29
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och
byggnämndens förslag till beslut.
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KS § 155

KS2020/0357

212

Yttrande över fördjupad översiktsplan för Värnamo stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslag daterat 27 oktober
2020:
Ljungby kommun ser positivt på Värnamo kommuns arbete med att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Värnamo stad med tanke på de mellankommunala
frågor som finns mellan kommunerna. Ett aktuellt och genomarbetat förslag ger
förutsättningarna till en positiv utveckling och ett mellankommunalt samarbete.
Vad beträffar vattenkvalité och miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten vill
Ljungby kommun framföra att utveckling och åtgärder som Värnamo kommun
gör även kan påverka kommuner nedströms. Både ån Lagan och sjön Vidöstern
är bedömda vattenförekomster som inte har getts en god ekologisk status för
nuvarande förvaltningscykel samtidigt som de är av intresse för Ljungby
kommun av mellankommunala skäl.
Ljungby kommun vill även framföra det mellankommunala intresset vad gäller
den planerade höghastighetsjärnvägen då dess sträckning påverkar både
Värnamo och Ljungby kommun. För Ljungby kommun är det av yttersta vikt att
det finns ett lättillgängligt stationsläge för höghastighetsjärnvägen i Värnamo
och ser positivt på att Värnamo kommun har ett tydligt ställningstagande kring
den framtida tilltänkta höghastighetsjärnvägens dragning och stationsläge.
Sammanfattning av ärendet
Värnamo kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplanen för
Värnamo stad. Förslaget har skickats på samråd till Ljungby kommun. Syftet
med planen är att skapa en tydligare vägledning för hur den byggda miljön,
infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden ska utvecklas i Värnamo
stad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 oktober 2020 att
kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt arbetsutskottets förslag. I yttrandet
framgår bland annat att Ljungby kommun ser positivt på Värnamo kommuns
arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Värnamo stad med tanke
på de mellankommunala frågor som finns mellan kommunerna. Ett aktuellt och
genomarbetat förslag ger förutsättningarna till en positiv utveckling och ett
mellankommunalt samarbete.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27§ 129
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande, 2020-10-27
Fördjupning av översiktsplanen Värnamo stad (samrådshandling), 2020-10-16
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är där emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Värnamo kommun

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-11-10

8(68)

Kommunstyrelsen

KS § 156

KS2020/0328

214

Yttrande över detaljplan för Rimfrosten 1 med flera i Växjö
kommun, med anledning av nytt sjukhus
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag med följande tillägg: ” Ljungby kommun förutsätter att
Växjös planering av spårbunden trafik intill sjukhuset inte kommer i konflikt
med de kommuner som tecknat avtal med Sverigeförhandlingen och den
tilltänkta dragningen i västra länsdelen.”.
Sammanfattning av ärendet
Region Kronoberg beslutade i maj 2019 att planera för byggnation av ett nytt
akutsjukhus med tillhörande administrativa lokaler i Räppe, Växjö. Växjö
kommun har tagit fram förslag till detaljplan för sjukhusområdet. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt sjukhus med tillhörande
verksamheter. Byggnation av sjukhuset på en ny plats i Växjö kräver bland
annat förbättrad infrastruktur i anslutning till det nya området. Planförslaget har
skickats ut för samråd, där Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna
synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 oktober 2020 att
kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt arbetsutskottets förslag till yttrande.
Utgångspunkten i yttrandet daterat den 27 oktober 2020 har varit att fokusera på
hur detaljplanens genomförande kan påverka Ljungby kommuns invånare på
olika sätt. Regionens beslut om det nya sjukhuset i Växjö innebär uttryckligen
att Ljungby lasarett ska finnas kvar och utvecklas. Delar av den vård som
regionen erbjuder kan dock även för Ljungbybornas del komma att bedrivas i
Växjö. Sjukhuset blir troligen också en stor arbetsplats för många av Ljungbys
kommuninvånare. Därför är det bland annat viktigt att det är enkelt och snabbt
att transportera sig till och från sjukhuset även från Ljungby.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 128
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande, 2020-10-27
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-13
Detaljplan för Rimfrosten 1 mfl, Räppe, Växjö kommun (samrådshandling),
2020-09-11
Plankarta, 2020-08-27
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Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande tillägg: ”
Ljungby kommun förutsätter att Växjös planering av spårbunden trafik intill
sjukhuset inte kommer i konflikt med de kommuner som tecknat avtal med
Sverigeförhandlingen och den tilltänkta dragningen i västra länsdelen.”.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet Anne Karlssons
yrkande.
Skickas till
Växjö kommun
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KS § 157

KS2020/0334

280

Antagande av nytt internhyressystem
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
Regler för internhyressystemet 2021 daterat 27 oktober 2020.
Regler för internhyressystemet 2021 börjar att gälla den 1 januari 2021. Därmed
upphör Regler för internhyra, antagen av kommunfullmäktige den 30 augusti
2007.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till ett nytt internhyressystem.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2020 och föreslog då att
kommunfullmäktige beslutar att anta principerna för internhyressystemet, att
kommunfullmäktige beslutar att genomförandet ska ske stegvis och att
ekonomichefen ska få i uppdrag att utarbeta en plan för finansiering av hållbara
internhyresnivåer för befintligt bestånd. På grund av oklarheter gällande bland
annat detaljer i internhyressystemet har tekniska förvaltningen tagit fram ett
förslag till styrdokument, Regler för internhyressystemet 2021. Förslaget utgår
från kommunstyrelsens förslag till beslut från den 2 juni 2020. Genom att anta
det nya styrdokumentet, Regler för internhyressystemet 2021, inrättas det nya
internhyressystemet medan det gamla styrdokumentet Regler för internhyra
upphör att gälla.
I tekniska förvaltningens förslag till Regler för internhyressystemet framgår
detaljer om ansvarsfördelningen mellan nämnder och fastighetsavdelningen,
avtalstider, och hyreshöjningar. Enligt förslaget ska internhyrorna bygga på
självkostnadsprincipen där hyresnivåerna ger förutsättningar för en långsiktigt
hållbar fastighetsförvaltning. De generella hyreshöjningar som är nödvändiga
för att detta ska vara möjligt är omfattande då hyresnivåerna för objekt äldre än
ett par år ofta ligger långt under de nivåer som erfordras för att säkerställa
byggnadernas funktion och värde. För att korrigera detta problem utan
dramatiska hyreshöjningar för hyresgästerna behöver stegvisa hyreshöjningar
ske. Hur stora och hur många steg som krävs avgörs utifrån kommunens årliga
budgetbeslut. Utöver de stegvisa hyreshöjningarna krävs även årliga
hyresjusteringar av alla hyresobjekt för att kompensera allmänna
kostnadsökningar för fastighetsförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 oktober 2020. I
tekniska förvaltningens förslag framgår att internhyran avseende
fastighetsförvaltningen ska höjas med två procent årligen. Arbetsutskottet
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beslutade att i sitt förslag till Regler för internhyressystemet 2021 ändra så att
den årliga höjningen av internhyra avseende fastighetsförvaltning ska höjas
enligt prisindexet Prisindex för kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår att arbetsutskottets förslag till Regler för
internhyressystemet 2021 daterat 27 oktober 2020 antas. Därmed upphör Regler
för internhyra, antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober 2007.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 130
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Regler för internhyressystemet
2021, 2020-10-27
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) och Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Regler
för internhyressystemet 2021 ska börja gälla den 1 januari 2021. I övrigt beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons med fleras yrkande och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons med fleras yrkande.
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KS § 158

KS2020/0145

880

Förstudie om renovering av Ljungby bibliotek
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förstudien och beslutar att programfasen inleds.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden har godkänt förstudie för
renovering av biblioteket. Inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
har förstudien kompletterats med preliminära kostnader för projektets större
delar. Med större delar avses nytt tak, garage till bokbussen, inbyggnad av
innegården och eventuell vinterträdgård. Kostnaden för nytt tak beräknas till
omkring 3 miljoner kronor, kostnaden för ett garage till bokbussen beräknas till
omkring 1,3 miljoner kronor och en inbyggnad av den befintliga innegården
beräknas till omkring 3 miljoner kronor. Omkring 500 000 kronor tillkommer
om markytan ska göras om till vinterträdgård.
Det finns redan avsatt 12 miljoner kronor i investeringsbudget för renovering av
biblioteket, vilket beslutades i kommunfullmäktiges beslut om
investeringsbudget för 2020. Bedömningen från tekniska förvaltningen är att
renoveringen ska kunna inrymmas inom budgeten. Även utgifter för
programarbetet ska inrymmas inom budgeten.
Enligt kommunens investeringsprocess för verksamhetfastigheter ska
programfasen först inledas efter att verksamhetsnämnden, tekniska nämnden och
kommunstyrelsen godkänt förstudien. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den
14 oktober 2020 att godkänna förstudien och tekniska nämnden beslutade den 6
oktober 2020 att godkänna förstudien.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 oktober 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner
förstudien och att kommunstyrelsen beslutar att programfasen ska inledas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-29 § 117
Tekniska nämndens beslut, 2020-10-06 § 89
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2020-10-14 § 74
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-16
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-21
Förstudie för renovering av biblioteket, 2020-09-16
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Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lokaler för
fritidsbankens verksamheter inte ska ingå i programfasen för renoveringen av
biblioteket. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.
FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S

JA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD

NEJ

x
x
x

x

Omröstningen har utfallit med 14 JA-röster och en NEJ-röst. Kommunstyrelsen
har genom omröstning beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Skickas till
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 159

KS2020/0372
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Antagande av Biblioteksplan 2021–2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
verksamhetsplanen Biblioteksplan för Ljungby kommun 2021–2023.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sina
verksamheter inom biblioteksområdet. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden har beslutat att anta verksamhetsplanen Biblioteksplan
2021–2023.
I en tjänsteskrivelse från den 28 oktober skriver kultur- och fritidsförvaltningen
om Biblioteksplanen 2021–2023. Biblioteksplanen har varit på remiss och
yttranden har tagits in. Flera av kommunens förvaltningar har även deltagit
arbetet med att ta fram planen.
I Biblioteksplan 2021–2023 framgår bland annat vilken organisationen bibliotek
i Ljungby har, hur biblioteken i Ljungby arbetar och hur biblioteken i Ljungby
kan utvecklas. I planen finns fyra utpekade utvecklingsområden som bedöms
som särskilt viktiga för åren 2021–2023: biblioteket som mötesplats, det
läsfrämjande arbetet, barnverksamhet och den digitala utvecklingen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-09-30 § 134
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2020-10-14 § 79
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-28
Förslag till verksamhetsplan Biblioteksplan för Ljungby kommun 2021-2023,
2020-10-22
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att anta verksamhetsplanen Biblioteksplan för Ljungby kommun 2021–
2023.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons yrkande och om någon är emot.
Justerandes sign
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne Karlssons
yrkande.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-11-10

16(68)

Kommunstyrelsen

KS § 160

KS2020/0477

860

Svar på motion om att utreda Ideellt offentligt partnerskap
tillsammans med Lokal 16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Den 6 december 2019 lämnade Anne Karlsson (S) och Matija Rafaj (S) in en
motion i vilken de föreslår att en utredning görs för att undersöka om
kommunen kan genomföra Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Lokal 16.
Om IOP är möjligt med Lokal 16 föreslår Anne Karlsson och Matija Rafaj att
kommunen undertecknar ett avtal med Lokal 16 om IOP.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den
28 oktober 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen har länge arbetat med skrivna
överenskommelser, som följts upp kontinuerligt, med kulturföreningar i
Ljungby kommun. Dessa avtal har namnet Långsiktigt kulturstöd. Cirka 20
stycken kulturföreningar har idag ett sådant avtal med Ljungby kommun.
Avtalslängden är synkad med Ljungby kommuns verksamhetsplan för kultur
och i avtalet för det Långsiktiga kulturstödet har även föreningen formulerat
uppdrag som de tänker ta sig an under avtalstiden. Frågan om vad ett IOP-avtal
skulle innebära för skillnad mot ett långsiktigt kulturstöd vill föreningen själva
överväga och skaffa sig mer kunskap om. Föreningen och kultur- och
fritidsförvaltningen ser med fördel på att behålla det långsiktiga kulturstödet
under 2021 och 2022.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 14 oktober 2020 att kommunstyrelsen
avslår motionen om att utreda IOP-avtal mellan Ljungby kommun och Teater
16.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2020-10-14 § 80
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-28
Motion om IOP, 2019-12-06
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
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KS § 161

KS2020/0346

100

Utökade föreningsbidrag med anledning av
smittspridningen av coronaviruset
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela kulturoch fritidsnämnden 1 500 000 kronor till utökade föreningsbidrag för uteblivna
arrangemang, driftkostnader och omställningar föranledda av smittspridningen
av coronaviruset under perioden april 2020 till november 2020.
Finansiering sker genom kommunens eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Den 29 september beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge ett fortsatt
utredningsuppdrag gällande föreningsbidrag. Kommunledningsförvaltningen har
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen
tagit fram flera förslag på hur Ljungby kommun kan ge stöd till de föreningar
som drabbats av den stundande pandemin.
Kommunen har genomfört flera åtgärder under året. Kommunen har bland annat
sänkt hyror under perioden april till juni. De åtgärder som har genomförts har
varit tillfälliga lösningar för hanteringen av en situation som vi idag inser
kommer vara långvarig.
Kommunledningsförvaltningens förslag består av tre föreningsbidrag och
presenteras i tjänsteskrivelsen från den 6 oktober 2020.
Kommunledningsförvaltningens förslag består av ett bidrag för uteblivna
arrangemang, ett omställningsbidrag för anpassning föranledd av
smittspridningen av coronaviruset och ett bidrag för driftkostnader. Syftet med
bidraget för uteblivna arrangemang är att stödja det ideella föreningslivet som på
grund av inställda arrangemang drabbas hårt av intäktsbortfall. Syftet med
omställningsbidraget är att stödja föreningar som genomfört kostsamma åtgärder
för att kunna bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte bidrar till ökad
smittspridning i samhället. Syftet med bidraget för driftkostnader är att
säkerställa det fortsatta föreningslivet i kommunen genom att ge föreningar stöd
för löpande driftkostnader.
För att möjliggöra en strukturerad handläggning föreslår
kommunledningsförvaltningen att bidragen begränsas till perioden april 2020 till
november 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppmärksammat att tid
behöver avsättas för en handläggningsperiod. För att handläggningen ska kunna
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genomföras på ett strukturerat sätt så behöver bidraget vara begränsat till en
specifik period som med fördel avslutas innan handläggningsperioden påbörjas.
Från kommunens sida arbetar kultur- och fritidsnämnden närmast de drabbade
föreningarna. På denna grund bedömer kommunledningsförvaltningen att
kultur- och fritidsnämnden är bäst lämpad för att avgöra vilka kriterier bidragen
bör utgå ifrån och vilka beloppsnivåer som de olika bidragen ska avse. Efter
beslut bör därför dessa detaljer hänskjutas till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 oktober 2020 att kultur- och
fritidsnämnden tilldelas 1.5 miljoner kronor till utökade föreningsbidrag för
uteblivna arrangemang, driftkostnader, och omställningar föranledda av
smittspridningen av coronaviruset under perioden april 2020 till november 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 134
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-06
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske genom kommunens eget
kapital. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
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KS § 162

KS2020/0358

040

Kapitalisering av Kommuninvest
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby
kommun ska inbetala ett insatsbelopp om 4 600 000 kr till Kommuninvest
ekonomisk förening samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder
som krävs med anledning av inbetalningen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av
kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021–2024, upp till ett belopp motsvarande 1 300 kr per
invånare.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet
upprätthålls av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.
I november 2010 upptog föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande
en miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen.
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat
förlagslån från föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar
deltog i förlagslånen. Ljungby kommuns förlagslån till föreningen uppgick den
31 augusti 2020 till 4 600 tkr.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat
i att det befintliga förlagslånet har sagts upp och återbetalats till föreningen. Till
följd härav har även förlagslånen från medlemmarna till föreningen sagts upp av
föreningen. Förlagslånen har därför återbetalats till medlemmarna.
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till föreningen och
således inbetala motsvarande belopp till föreningen i form av en kapitalinsats.
Ljungby kommuns återbetalade förlagslån på 4 600 tkr föreslås användas för att
öka kapitaliseringen av Kommuninvest under 2020. Därutöver föreslås ökade
insatser under åren 2021–2024.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner och 260 kronor för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha
uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa,
där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren. Utifrån denna trappa
ska kommunen öka sin kapitalinsats från 900 kronor per kommuninvånare 2020
till 1 300 kronor per kommuninvånare 2024.
Den 27 oktober 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att Ljungby
kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp
om 4 600 000 kr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder
som krävs med anledning av inbetalningen. Kommunledningsförvaltningen
föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas
att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i
Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021 2024, upp till ett belopp motsvarande 1 300 kr per invånare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 133
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-15
Skrivelse från Kommuninvest: ”Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk
förening”, 2020-09-03
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 163

KS2020/0376

041

Budget 2021 med plan för 2022–2025
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar alliansens förslag till budget för beslut av
kommunfullmäktige med följande tillägg/ändringar:
-

Fri entré till de kommunala badanläggningarna för anställda (75 000
kronor)
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att snarast möjligt utreda
möjligheten för samarbete och utökning av den föräldrakooperativa
förskolan Vårblomman för att lösa problematiken med nedlagd förskola i
Torpa.

Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har arbetat fram förslag till budget 2021 med plan för 2022–
2025. Budgetberedningens budgetförslag presenterades under
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 oktober 2020. Den 27
oktober 2020 beslutar arbetsutskottet att överlämna ärendet om budget för 2021
till kommunstyrelsen men utan förslag till beslut.
Under kommunstyrelsen sammanträde den 10 november redovisas
budgetberedningens budgetförslag igen. Alliansens budgetförslag och
Sverigedemokraternas budgetförslag redovisas även under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2020-10-27 § 132
Budgetberedningens budgetförslag
Alliansens budgetförslag
Socialdemokraternas budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Synpunkter från fackförbundet Vision
Synpunkter från fackförbundet DIK
Synpunkter från fackförbundet SSR
Synpunkter från fackförbundet Kommunal
Yrkanden
Magnus Gunnarsson redovisar alliansens budgetförslag. Magnus Gunnarsson
(M), Lars-Ove Johansson (C), Marcus Walldén (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att överlämna Alliansens budgetförslag för beslut av
kommunfullmäktige.
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Jan Lorentzson (SD) redovisar Sverigedemokraternas budgetförslag. Jan
Lorentzson (SD) och Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att överlämna Sverigedemokraternas budgetförslag för beslut av
kommunfullmäktige.
Anne Karlsson (S) lämnar följande yrkanden som bygger på
budgetberedningens budgetförslag:
1. Genomförande av projektet Tidig upptäckt för barn och unga
(400 000 kronor). (Beslutsordning 2)
2. Fri entré på utebaden, Kronoskogsbadet i Ljungby och Ringbadet i
Lagan (135 000 kronor). (Beslutsordning 3)
3. Fri entré för pensionärer på utebaden, Kronoskogsbadet i Ljungby och
Ringbadet i Lagan (107 000 kronor). (Beslutsordning 4)
4. Utökad tjänst inom miljö- och byggförvaltningen som innefattar att
arbeta med äldre detaljplaner (350 000 kronor). (Beslutsordning 5)
5. Bibliotek i Ryssby men inte genom Idéburet offentligt partnerskap
(233 000 kronor). (Beslutsordning 6)
6. Bidrag till kvinnojouren (200 000 kronor). (Beslutsordning 7)
7. Uppdrag om att verkställa projektet Rätt till heltid enligt avtalet som
upprättades 2016 mellan arbetsgivare och fackförbundet Kommunal. I
verkställandet förutsätts att delade turer slopas. Avtalet om heltid som
norm skall vara klart i maj 2021. (Beslutsordning 8)
8. Bidrag till kulturhuset Lokal 16 (200 000 kronor). (Beslutsordning 9)
9. En vegetarisk måltid i veckan inom skolmåltidens ram (-400 000
kronor). (Beslutsordning 10)
10. Fri entré till de kommunala badanläggningarna för anställda (75 000
kronor). (Beslutsordning 11)
11. Kommunen ska inte utreda alternativa driftformer för Ringbadet, utöver
den som tillämpas dvs. Ringbadet ska kvarstå i kommunal regi.
(Beslutsordning 12)
Kerstin Wiréhn (V) lämnar följande yrkanden som bygger på
budgetberedningens budgetförslag:
1. Bidrag till Kvinnojouren (210 000 kronor). (Beslutsordning 13)
2. Bidrag till Lokal 16 (130 000 kronor). (Beslutsordning 14)
3. Ryssby Bibliotek ska bedrivas i kommunal regi (233 000 kronor).
(yrkandet föll genom beslutsordning 4)
4. Delade turer tas bort (1 000 000 kronor). (Beslutsordning 15)
5. Förstärkning av pedagogiska resurser i grundskolan, för elever med
särskilda behov (3 000 000 kronor). (Beslutsordning 16)
6. Mer klimatsmart mat (-400 000 kronor). (yrkandet föll genom
beslutsordning 10)
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7. En besparing av politikerarvoden vilken verkställs genom exempelvis att
ta bort förste vice ordförande i nämnder och styrelser, genom att
personalutskottet upphör och genom att ta bort gruppledararvodena (500 000 kronor). (Beslutsordning 17)
8. Ta bort investeringarna för överföringsledningen Ljungby-Bollstad.
(Beslutsordning 18)
9. Reningsverk Bollstad (2 000 000 kronor). (Beslutsordning 19)
10. Ledningsförnyelser (10 000 000 kronor). (Beslutsordning 20)
11. Investering avseende paddock i Sickinge (410 000 kronor).
(Beslutsordning 21)
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetyrkanden.
Roland Johansson (ALT) lämnar följande yrkanden som bygger på
budgetberedningens budgetförslag:
1. Försäljning av byggnad på Holmsborg. (Beslutsordning 22)
2. Projektet överföringsleden avslutas och avvecklas (yrkandet föll genom
beslutsordning 18)
3. Att inrätta en köttmåltid per dag i de kommunala skolorna.
Tommy Göransson (MP) lämnar följande yrkanden som bygger på
budgetberedningens budgetförslag:
1. Ta bort investeringarna för överföringsledningen Ljungby-Bollstad och
Bäck-Kånna under 2021–2025. (Beslutsordning 23)
2. Ledningsförnyelser (2021: 16 000 000 2022-2025: 26 000 000 kronor).
(Beslutsordning 24)
3. Investering av ny anläggning till reningsverket i Bollstad
(1 500 000 kronor). (Beslutsordning 25)
4. Investering av ny anläggning till reningsverket i Tannåker
(2 000 000 kronor). (Beslutsordning 26)
Jan Lorentzson lämnar följande yrkanden, efter att alliansens budgetförslag
utsetts som huvudförslag (beslutsordning 1), som bygger på
Sverigedemokraternas budgetförslag:
1. Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt utreda
möjligheten för samarbete och utökning av den föräldrakooperativa
förskolan Vårblomman för att lösa problematiken med nedlagd förskola i
Torpa. (Beslutsordning 27).
2. Uppstart av resursskola (6 000 000 kronor). (Beslutsordning 28)
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna
till kameraövervakning vid våra skolor på grund av ökad otrygghet och
skadegörelse. (Beslutsordning 29)
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Anne Karlsson lämnar följande yrkande, efter att alliansens budgetförslag utsetts
som huvudförslag (beslutsordning 1):
1. Investering av nya omklädningsrum i Ljungby Arena (1 000 000 kronor).
(Beslutsordning 30)
Beslutsordning gällande huvudförslag (1)
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen ska besluta om att utse ett
huvudförslag och att beslutet kommer fattas via omröstning. När ett
huvudförslag tagits fram kommer respektive yrkande, som inte fallit i den
inledande omröstningen om huvudförslag eller under resterande
beslutsordningar, att ställas mot huvudförslaget. Det finns två fullständiga
budgetförslag att ta ställning till: Alliansens budgetförslag och
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen utsett alliansens
budgetförslag till huvudförslag.
Omröstningsresultat (1)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att utse alliansens
budgetförslag till huvudförslag och om att rösta NEJ för att utse
Sverigedemokraternas budgetförslag till huvudförslag.
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

JA
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NEJ

AVSTÅR

x

x
x
x
x
x

Omröstningen har utfallit med 11 JA-röster, tre NEJ-röster medan en ledamot
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat att
utse alliansens budgetförslag till huvudförslag.
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Beslutsordning gällande yrkande om projektet Tidig upptäckt från
Anne Karlsson (2)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (2)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons 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

JA
x
x
x
x
x
x
x

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

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

NEJ

x

x
x

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, 5 NEJ-röster medan två ledamöter
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i
enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om gratis bad på Ringbadet och
Kronoskogsbadet från Anne Karlsson (3)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
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Omröstningsresultat (3)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons 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

JA
x
x
x
x
x
x
x

Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

Lorentzson Jan, Ledamot SD

NEJ

x
x
x

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster och sex NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om gratis bad för pensionärer
från Anne Karlsson (4)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (4)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

Lorentzson Jan, Ledamot SD

NEJ

x
x
x

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster och sex NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter votering beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om utökad tjänst för arbete med
äldre detaljplaner från Anne Karlsson (5)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (5)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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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

JA
x
x
x
x

x
x

Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x
x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

Lorentzson Jan, Ledamot SD

NEJ

x
x
x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om drift av biblioteket i Ryssby
från Anne Karlsson (6)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (6)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

x
x

Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

NEJ

x

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyren har efter omröstning
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om utökade bidrag till
kvinnojouren från Anne Karlsson (7)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (7)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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LEDAMOT
Gunnarsson Magnus, Ordförande M
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M
Sahlin Jan, Ledamot M
Walldén Marcus, Ledamot M
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C

JA
x
x
x
x
x

NEJ

x

Petersson Matilda, Ledamot C
Björkström Rut, Ledamot KD

x
x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

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

AVSTÅR

x
x
x

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster, fem NEJ-röster medan en ledamot
valt att avstå från omröstningen. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat
i enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om uppdrag om avtalet Heltid
som norm från Anne Karlsson (8)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (8)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
Ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

Lorentzson Jan, Ledamot SD

NEJ

x
x
x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om utökade bidrag till Lokal 16
Från Anne Karlsson (9)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (9)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

x
x

Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

NEJ

x

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om utökade vegetariska måltider
från Anne Karlsson (10)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (10)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

x
x

Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

NEJ

x

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fyra NEJ-röster medan tre
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om fri entré på kommunala
badanläggningar för kommunanställda från Anne Karlsson (11)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Anne Karlssons yrkande om att anställda även under 2021 ska få gratis inträde
på kommunala badanläggningar (75 000 kronor)
Omröstningsresultat (11)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

JA

NEJ
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AVSTÅR

x
x
x
x
x
x

Omröstningen har utfallit med 12 NEJ-röster medan tre ledamöter valt att avstå
från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
Beslutsordning gällande yrkande om att inte utreda alternativa
driftformer för Ringbadet i Lagan från Anne Karlsson (12)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (12)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

Lorentzson Jan, Ledamot SD

NEJ

x
x
x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om utökade bidrag för
kvinnojouren från Kerstin Wiréhn (13)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (13)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Kerstin Wiréhns yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
Ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

Lorentzson Jan, Ledamot SD

NEJ

x
x
x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om utökade bidrag till Lokal 16
från Kerstin Wiréhn (14)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (14)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Kerstin Wiréhns yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

x
x

Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

NEJ

x

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om att ta bort delade turer från
Kerstin Wiréhn (15)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (15)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Kerstin Wiréhns yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
Ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

Lorentzson Jan, Ledamot SD

NEJ

x
x
x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om förstärkt pedagogiskt stöd
från Kerstin Wiréhn (16)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (16)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Kerstin Wiréhns yrkande.
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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

JA
x
x
x
x
x
x
x

AVSTÅR

x
x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
Ersättare MP

x
x
x

Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V

x
x

Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

NEJ

x

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om besparingar inom
förtroendevaldas arvoden från Kerstin Wiréhn (17)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (17)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Kerstin Wiréhns yrkande.
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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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
Ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S

JA
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT

AVSTÅR

x
x
x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD

NEJ

x
x
x

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster två NEJ-röster medan en ledamot
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i
enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om att ta bort investeringar för
överföringsledningen Ljungby-Bollstad från Kerstin Wiréhn (18)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (18)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Kerstin Wiréhns yrkande.
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Kommunstyrelsen
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om reningsverk i Bollstad från
Kerstin Wiréhn (19)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (19)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Kerstin Wiréhns yrkande.
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Kommunstyrelsen

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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, två NEJ-röster medan tre ledamöter
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i
enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om ledningsförnyelser från
Kerstin Wiréhn (20)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (20)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Kerstin Wiréhns yrkande.
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Kommunstyrelsen

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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om investering av paddock i
Sickinge från Kerstin Wiréhn (21)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (21)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Kerstin Wiréhns yrkande.
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Kommunstyrelsen

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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
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Omröstningen har utfallit med tretton JA-röster, en NEJ-röst medan en ledamot
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i
enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om försäljning av Holmsborg från
Roland Johansson (22)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Roland Johanssons yrkande därmed
avslagits.
Omröstningsresultat (22)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Roland Johanssons yrkande.
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Kommunstyrelsen
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om investeringar för
överföringsledning Bollstad-Ljungby och Kånna-Bäck från Tommy
Göransson (23)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Tommy Göranssons yrkande därmed
avslagits.
Omröstningsresultat (23)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Tommy Göranssons yrkande.
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Kommunstyrelsen
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om ledningsförnyelser från
Tommy Göransson (24)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Tommy Göranssons yrkande därmed
avslagits.
Omröstningsresultat (24)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Tommy Göranssons yrkande.
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Kommunstyrelsen
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, två NEJ-röster medan tre ledamöter
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i
enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om ny reningsanläggning i
Bollstad från Tommy Göransson (25)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Tommy Göranssons yrkande därmed
avslagits.
Omröstningsresultat (25)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Tommy Göranssons yrkande.
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Kommunstyrelsen

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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, två NEJ-röster medan tre ledamöter
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i
enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om reningsanläggning i Tannåker
från Tommy Göransson (26)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Tommy Göranssons yrkande därmed
avslagits.
Omröstningsresultat (26)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Tommy Göranssons yrkande.
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Kommunstyrelsen
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, två NEJ-röster medan två ledamöter
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i
enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om utredning om förskolan
Vårblomman från Jan Lorentzson (27)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Jan Lorentzsons yrkande.
Omröstningsresultat (27)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med Jan
Lorentzsons yrkande.
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Kommunstyrelsen
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S

JA

NEJ
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tretton NEJ-röster medan två ledamöter valt att
avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet
med Jan Lorentzsons yrkande.
Beslutsordning gällande yrkande om resursskola från Jan
Lorentzson (28)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (28)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med Jan
Lorentzsons yrkande.
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Kommunstyrelsen
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
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Omröstningen har utfallit med elva JA-röster, tre NEJ-röster medan en ledamot
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i
enlighet med Alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om kameraövervakning på skolor
från Jan Lorentzson (29)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (29)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med Jan
Lorentzsons yrkande.
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LEDAMOT
Gunnarsson Magnus, Ordförande M

JA
x

NEJ

x
x
x
x
x
x

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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S

x
x
x
x
x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
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Omröstningen har utfallit med fyra JA-röster, tre NEJ-röster medan åtta
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning gällande yrkande om investering av
omklädningsrum i Ljungby Arena från Anne Karlsson (30)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.
Omröstningsresultat (30)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med
Anne Karlssons yrkande.
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Kommunstyrelsen
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
Kowalski Paul, Ledamot S
Göransson Tommy, Tjänstgörande ersättare MP
Bengtsson Håkan, Ledamot S
Wiréhn Kerstin, Ledamot V
Lorentzson Jan, Ledamot SD
Salomonsson Krister, Ledamot SD
Johansson Roland, Ledamot ALT
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Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i
enlighet med alliansens budgetförslag.
Beslutsordning 31 gällande överlämnande av budget till
kommunfullmäktige
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan överlämna alliansens
budgetförslag till beslut av kommunfullmäktige med tillägg/ändringar i enlighet
med vad som beslutats under beslutsordning 1–30.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att överlämna alliansens
budgetförslag till beslut av kommunfullmäktige med tillägg/ändringar i enlighet
med vad som beslutats under beslutsordning 1–30.
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KS § 164

KS2020/0355

055

Upphandling av företagshälsovård
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphandla företagshälsovård och skolläkare
utifrån den presenterade upphandlingspresentationen daterad 9 november 2020.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förlänga
avtalet med HVC i Ljungby AB till den 31 mars 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens avtal gällande företagshälsovård håller på att löpa ut. Med
företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö
och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga
och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och
beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
Upphandlingen avser Ljungby kommuns behov av två produktområden.
I upphandlingspresentationen från den 9 november 2020 framgår
upphandlingens produktområden. Produktområde 1 avser företagshälsovård för
ca 2 700 medarbetare enligt nedanstående och i bilagor angivna förutsättningar.
I upphandlingen ingår också företagshälsovård till kommunala bolagen Ljungby
Energinät AB och Ljungbybostäder AB med 41 respektive 25 anställda.
Produktområde 2 avser skolläkare till Skolhälsovård för 3800–4000 elever på 14
skolor i Ljungby kommun, både i stad och landsbygd. Skolläkare gäller för
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Skolläkarvården omfattar 20 % under läsårstiden vilket motsvara ca 200 timmar.
Skolläkaren är medicinskt ansvarig. Det främsta uppdraget för skolläkarna är ett
hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete.
Den 13 oktober 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att
kommunstyrelsen beslutar att upphandla företagshälsovård utifrån den
presenterade upphandlingspresentationen daterad 13 oktober 2020.
Till kommunstyrelsens sammanträde har kommunledningsförvaltningen
kompletterat underlaget. Upphandlingspresentationen har justerats i vissa
detaljer och ytterligare en tjänsteskrivelse har tillkommit till ärendet. I
tjänsteskrivelsen från den 9 november 2020 föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förlänga befintligt avtal gällande
företagshälsovård till och med den 31 mars 2021. För att ge rimliga
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förutsättningar för en eventuell ny leverantör att kunna leverera tjänsten så bör
befintligt avtal förlängas, enligt kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-10-13 § 48
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-09
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-13
Upphandlingspresentation, 2020-11-09
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att upphandla
företagshälsovård och skolläkare utifrån den presenterade
upphandlingspresentationen daterad 9 november 2020 och att kommunstyrelsen
ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förlänga avtalet med HVC i
Ljungby AB till den 31 mars 2021.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
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KS § 165

KS2020/0271

041

Godkännande av årsredovisning för kommunalförbundet
Sydarkivera 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning för 2019 samt beviljar
ansvarsfrihet för Sydarkiveras förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2019.
Reservationer
Magnus Gunnarsson (M) och Paul Kowalski (S) anmäler jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades i januari 2015. Målsättningen med
förbundet är att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för
förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en
gemensam arkivorganisation som förvaltar digitala slutarkiv och hanterar
digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas
systemförvaltningsorganisationer. Sydarkivera erbjuder utbildning, råd och stöd
när det gäller informationshantering och arkiv. Ljungby kommun är en av
medlemskommunerna i Sydarkivera.
Sydarkivera har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret 2019 inklusive
förvaltningsberättelse. Sydarkiveras förbundsfullmäktige har godkänt
årsredovisningen och skickat den till förbundsmedlemmarna för beslut om
godkännande och ställningstagande om förbundsstyrelsens ansvarsbefrielse.
Sydarkiveras resultat för 2019 är 1.82 miljoner kronor vilket går att jämföra med
2018 års resultat som var 2.7 miljoner kronor. Verksamhetskostnaderna under
2019 motsvarade 23.7 miljoner kronor och avskrivningskostnaderna motsvarade
227 000 kronor. Medlemsintäkterna motsvarade 16.5 miljoner kronor och övriga
intäkter motsvarade 9.2 miljoner kronor.
Till årsredovisningen finns en granskning och revisionsrapport som tagits fram
av Öhrling PricewaterCoopers AB (PwC). Granskningen visar att
årsredovisningen innehåller upplysning om verksamhetens utfall, finansiering
och ekonomiska ställning. Granskningen visar även att resultatet är förenligt
med de finansiella mål som styrelsen fastställt i budgeten för 2019 och att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Den 27 oktober 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att Sydarkiveras
årsredovisning för 2019 godkänns och att Sydarkiveras förbundsstyrelse för
verksamhetsåret 2019 beviljas ansvarsfrihet.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 131
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-14
Årsredovisning 2019 för Sydarkivera, 2020-08-14
Granskningsrapport av Sydarkiveras årsredovisning, 2020-08-14
Revisionsberättelse för Sydarkiveras årsredovisning, 2020-08-14
Förbundsfullmäktiges beslut, 2020-06-12 § 1
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
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KS2020/0362

006

Plats för kommunfullmäktige sammanträden 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden ska äga rum i Ljungby Arena under 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun (2019 §
9), ska kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 135
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-16
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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KS § 167

KS2020/0377

028

Beslut om ytterligare julgåva till anställda 2020
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att tilldela ytterligare en julklapp, ett presentkort för
400 kronor, till kommunens anställda under år 2020.
Finansiering avseende 1.2 miljoner kronor sker genom kommunstyrelsens
budget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2020 att tidigarelägga
utdelningen av julklappar till anställda. Den tidigare julklappen bestod av ett
presentkort som begränsades till att gälla till och med den 31 augusti 2020.
Kommunstyrelsen föreslår den 27 oktober 2020 att kommunstyrelsen beslutar
att tilldela ytterligare en julklapp, ett presentkort för 400 kronor, till kommunens
anställda under år 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att komplettera ärendet med ett förslag till finansiering. Kostnaden för
en ytterligare julklapp till kommunens anställda beräknas till 1.2 miljoner
kronor. I tjänsteskrivelsen från den 4 november 2020 föreslår
kommunledningsförvaltningen att finansieringen avseende 1.2 miljoner kronor
ska ske genom kommunstyrelsens budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 137
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-04
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att finansiering
avseende 1.2 miljoner kronor sker genom kommunstyrelsens budget. I övrigt
beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande och om någon är emot.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
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KS § 168

Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Företagbesök på Träningscentret.
Marcus Walldén (M) berättar om ett företagsbesök på Träningscentret.
Träningscentret har bedrivit träningsverksamhet i 18 år. Ombyggnationen av
korsningen Gängesvägen/Skånegatan/Kånnavägen kan komma att påverka
Träningscentrets verksamhet.
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KS § 169

Rapportering från råden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Tillgänglighetsrådet
Anne Karlsson uppmärksammar att idag, den 10 november 2020, lämnas
tillgänglighetspriset ut.
2.Kommunala pensionärsrådet
Magnus Gunnarsson berättar om möte med tre representanter ur det kommunala
pensionärsrådet (KPR). Mötet ägde rum förra veckan efter ett längre uppehåll
från möten.
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KS § 170

Kommunledningsförvaltningen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1.Visionsarbete och tillitsbaserad styrning
Jennie Vidal, kommundirektör, berättar om det pågående visionsarbetet. Jennie
berättar om tillitsbaserad styrning och om vad det innebär. Tillitsbaserad
styrning innebär att vi litar på att medarbetare i kärnverksamheten har kunskap,
omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning.
Jennie berättar om hur kommunledningsförvaltningen arbetar med att förtydliga
sin roll inom den kommunala organisationen. Jennie berättar att
kommunledningsförvaltningen arbetar med införandet av ett nytt dokument- och
ärendehanteringssystem. Införandet av det nya systemet kommer påverka det
politiska arbetet eftersom politikerna framöver förväntas använda dokumentoch ärendehanteringssystemet när de ska ta del av handlingar vid politiska
sammanträden.
Jennie berättar om näringslivsarbetet. Kommunen bedriver ett arbete om hur kan
näringslivets önskemål om den kommunala servicen kan tas tillvara. Det handlar
bland annat om att effektivisera olika processer i kommunen och om att skapa
rakare och tydligare vägar in i kommunen.
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KS § 171

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
5. Rapportering med anledning av smittspridningen av coronaviruset
Kommunledningsförvaltningen informerar om situationen i Ljungby. Vi
har en smittspridning i samhället och det finns en bekräftad oro bland
kommunens personal. Gymnasieskolans undervisning bedrivs på distans
terminen ut. Situationen på förvaltningarna är ansträngd men stabil.
Kommunledningsförvaltningen berättar att det för tillfället är många som
efterfrågar provtagning vilket gör att köerna för provtagning ökar.
6. Utvärdering av sommarjobben 2020
Kommunledningsförvaltningen redovisar utvärderingen av kommunens
sommarjobb under sommaren 2020. 255 ungdomar har sommarjobbat
hos kommunen under sommaren. Av dessa har 57 stycken varit
placerade i föreningar. Resterande har varit fördelade på barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, tekniska förvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt synpunkter från
sommarjobbarna. De flesta är nöjda med sitt sommarjobb och tycker att
jobbet varit meningsfullt. Många tycker även att de fått en god
introduktion och att de blivit väl bemötta av andra anställda.
13.Budgetuppföljning efter september månad 2020
Kommunledningsförvaltningen informerar om budgetprognosen.
Socialnämnden prognostiserade resultat beräknas till +11.5 miljoner
kronor, barn- och utbildningsnämndens till -6 miljoner kronor, tekniska
nämndens till omkring -7 miljoner kronor, miljö- och byggnämndens till
omkring +1 miljon kronor, kommunstyrelsens till omkring +5 miljoner
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kronor medan kultur-och fritidsnämnden beräknas göra ett resultat i
enlighet med budgeten.
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KS § 172

KS2020/0322

002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Delegat

Magnus
Johansson
Jennie
Vidal

Hänvisning

Beslutsdatum

3.24

2020-09-07

2.3

2020-10-13

Ärende

Uttag från
kapitalförvaltningen
Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter

Övrigt

Beslutsunderlag
Redogörelse för uttag från kapitalförvaltningen under september 2020, 2020-1013
Beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter till
kommunledningsförvaltningens avdelningschefer, 2020-09-07
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KS § 173

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen den 10
november 2020:
-
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Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll, 2020-09-29
Ljungby Utveckling AB, sammanträdesprotokoll, 2020-09-29
Miljö- och byggnämnden, beslut gällande förfrågan om handlingar kräver
komplettering och om tillstyrkan av vindkraftpark Skäckarp, 2020-10-15 §
145
Tekniska nämnden, utredningsuppdrag om framtida hantering av
laddstolpar, 2020, 2020-10-06 § 91
Kommunledningsförvaltningen, överenskommelse avseende
signalskyddschefsansvar, 2020-10-19
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, sammanträdesprotokoll
med handlingar, 2020-10-12
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, sammanträdesprotokoll
med handlingar, 2020-09-14
VoB Kronoberg, sammanträdesprotokoll, 2020-09-21
Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll med handlingar, 2020-08-27
Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2020-09-17
Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2020-09-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut om ytterligare sammanträdesdag
2021, 2020-10-27

