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Kommunstyrelsen
Tid och plats

Tisdagen den 16 februari klockan 08.00 – 13.00, sammanträdesrum Vidöstern,
Olofsgatan 9 Ljungby, och via Teams. Mötet ajournerades 09.15 – 09.35,
10.55 – 11.00

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande

Paul Kowalski (S) (deltog på distans)

Lars-Ove Johansson (C), vice
ordförande

Emma Johansson Gauffin (S) (deltog
på distans)

Anne Karlsson (S), andre vice
ordförande (deltog på distans)

Håkan Bengtsson (S) (deltog på
distans)

Ann-Charlotte Wiesel (M) (deltog på
distans)

Kerstin Wiréhn (V) (deltog på distans)

Jan Sahlin (M) (deltog på distans)

Jan Lorentzson (SD) (deltog på
distans)

Marcus Walldén (M) (deltog på
distans)

Krister Salomonsson (SD) (deltog på
distans)

Matilda Petersson (C) (deltog på
distans)

Roland Johansson (ALT)
Rut Björkström (KD) (deltog på
distans)

Ersättare

Tommy Göransson (MP)

Övriga
deltagande

Jennie Vidal, kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare § 11
Anna Gummesson, kommunikationsstrateg § 12
Malin Svensk, kommunikationschef § 12
Pernilla Lydén, kommunstrateg § 13
Karl-Gustav Karlsson, HR-strateg § 14-15
Emelie Olsson, kulturstrateg § 16
Christer Karlsson, fritidsstrateg § 17-18
Eva Jönsson, fastighetschef § 18-20
Therese Samuelsson, kommunstrateg § 19
Magnus Johansson, ekonomichef § 20-22
Johan Håkansson, planarkitekt § 23-24
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Ronnie Wallin, utredare § 24
Henrik Dahlström, kommunstrateg § 24
Trond Strangstradstuen, förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen § 25
Carina Karlund, säkerhetschef § 28

Åhörare

1

Justerare

Anne Karlsson

Justeringens
tid och plats

Torsdagen den 18 februari klockan 13.00, kansliavdelningen.

Paragrafer

§ 11 - 32

Sekreterare

Bruce Byrskog Rambelo

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

16 februari 2021

Tillkännagivandet
publicerat

19 februari 2021

Överklagningstid

19 februari – 15 mars 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat

16 mars 2021

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo
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Kommunstyrelsen

KS § 11

KS2021/0024

103

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges sammanträden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
-

återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden från Ronnie Wallin,

-

utse ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ny ansvarig utgivare för
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se,

-

utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Ann-Charlotte Wiesel och att,

-

utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webbTV för att ytterligare
möjliggöra medborgarnas insyn i de debatter som äger rum och de ärenden som
beslutas av fullmäktige.
Direktsända program som är riktade till allmänheten bedöms som program
enligt yttrandefrihetsgrundlagen och kommunen bör därför anmäla sin
sändningsverksamhet samt en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio
och TV (MPRT). Enligt MPRT är det utgivaren som är juridiskt ansvarig om
något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen, till exempel
hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.
Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under
kortare perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella
kraven på en ställföreträdande utgivare är desamma som för en utgivare.
Utgivaren och i förekommande fall den ställföreträdande utgivaren ska vara
angivna på kommunens webbplats. Ett uppdrag som utgivare kan återkallas av
den som utsett utgivaren och en utgivare kan även själv avsäga sig sitt uppdrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
-
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-

utse ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ny ansvarig utgivare för
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se,

-

utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Ann-Charlotte Wiesel och att,

-

utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 7
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-21
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 § 12

KS2021/0023

018

Antagande av ny visuell identitet för Ljungby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer den visuella identiteten för Ljungby kommun i
enlighet med presentationsmaterialet Visuell identitet för Ljungby kommun
daterat 15 januari 2021. Den nya visuella identiteten ersätter tidigare grafisk
profil.
Sammanfattning av ärendet
I budget för 2019 beslutade kommunfullmäktige att avsätta en miljon kronor för
varumärkesbyggande arbete. Delar av medlen har använts till att ta fram förslag
till ny visuell identitet. Förslaget är nu färdigt och
kommunledningsförvaltningen föreslår att den nya visuella identiteten ska
ersätta kommunens nuvarande grafiska profil.
I tjänsteskrivelsen från den 23 december 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Kommunens nuvarande grafiska
profil har hängt med några år och behöver uppdateras av flera olika skäl. Den
första och främsta anledningen är att kommunen behöver en profil som är i linje
med och förstärker kommunens varumärke. Vision och fokusområden behöver
också synliggöras i kommunens visuella identitet. Den andra anledningen är att
vi idag har ett annat informationslandskap med många olika nya medier och
kanaler som inte fanns när den tidigare profilen skapades och som nuvarande
profil alltså inte är anpassad för.
I presentationsmaterialet daterat den 15 januari 2021 presenteras huvuddragen i
förslaget till ny visuell identitet. Den nya visuella identiteten innehåller bland
annat en ny färgpalett och nya illustrationer.
Den 2 februari 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunstyrelsen beslutar att fastställa den visuella identiteten för Ljungby
kommun i enlighet med presentationsmaterialet Visuell identitet för Ljungby
kommun daterat 15 januari 2021. Den nya visuella identiteten ersätter tidigare
grafisk profil.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2021-02-02 § 8
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-23
Presentationsmaterial Visuell identitet för Ljungby kommun, 2021-01-15
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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 § 13

KS2020/0052

131

Återrapportering av uppdrag om kommunens
integrationsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.
Sammanfattning av ärendet
Genom ett nämndinitiativ beslutade kommunstyrelsen den 10 mars 2020 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunens
förvaltningar arbetar med integration.
I tjänsteskrivelsen från den 21 januari 2021 förklarar
kommunledningsförvaltningen hur kommunens olika förvaltningar arbetar med
integration. Förvaltningarna arbetar med integration på olika sätt utifrån sina
huvuduppdrag. Integrationsarbetet är en del av verksamheternas ordinarie
uppdrag och finansieras genom nämndernas ordinarie driftbudget.
Socialförvaltningen har ett myndighetsansvar kopplat till migration och som
kopplas till integration, exempelvis arbetsmarknadsinsatser och
arbetsförmedling som vänder sig till nyanlända. Miljö- och byggförvaltningen
arbetar med integration i arbetet med fysisk planering.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med integration. Exempelvis
bedrivs integrerande verksamhet på biblioteken och på fritidsgårdarna.
Tekniska förvaltningen arbetar med integration på olika sätt. Exempelvis tar
fastighets-, renhållnings-, kost-, park- och gatuavdelningen emot så många
personer som möjligt i extratjänster och instegsjobb.
Kommunledningsförvaltningen arbetar med integration utifrån sitt
huvuduppdrag. Kommunledningsförvaltningen arbetar generellt för att alla
kommuninvånare ska få tillgång till information och känna sig som en del av det
svenska samhället. Integration går också att koppla till det kommunövergripande
målstyrningsarbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen arbete med integration syns bland annat i
hur värdegrundsfrågor och läroplansuppdrag utgör en del av samtliga
verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen har även ett projekt med
Skolverket som heter Nyanländas lärande. Projektet pågår fram till 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 9
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-21
Rapport över förvaltningarnas arbete, 2021-01-21
Redogörelse över kommunledningsförvaltningens arbete, 2020-10-15
Redogörelse över kultur-och fritidsförvaltningens arbete, 2020-10-08
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 § 14

KS2020/0108

020

Svar på motion om mammografi, PSA- och cellprovstest
på betalt arbetstid
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Anne Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen ska
erbjuda all personal möjligheten att genomgåmammografiundersökning,
cellprovning och PSA-prov på betald arbetstid.
I en tjänsteskrivelse från den 23 september 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Vanligtvis genomförs PSA-prover
på män i åldern 50 till 75 år. Cellprover genomförs vanligtvis på kvinnor från 23
till 64 år. Mammografi genomförs vanligtvis på kvinnor från 40 till 74 år.
Undersökningarna tar från 30 till 60 minuter att genomföra. Om samtliga
berörda skulle genomföra undersökningarna på arbetstid skulle kommunen få en
utökad kostnad omkring 500 000 kronor.
I kollektivavtalet Allmänna bestämmelser framgår att: ”Om det är nödvändigt
att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen
lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller
olycksfall. I kollektivavtalet anges att arbetsgivaren även i övrigt kan bevilja
ledighet med lön för besök inom hälso-och sjukvården. Kommunen har tidigare
beslutat att ta bort förmånen att besöka läkare under arbetstid med bibehållen
lön med hänsyn till att detta redan är reglerat i kollektivavtalet.
Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet den 3 november 2020
och föreslår att motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-23
Motion om mammografi, PSA- och cellprovstest, 2020-03-27
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-11-03 § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 10
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Yrkanden
Anne Karlsson (S), Krister Salomonsson (SD) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att
kommunstyrelse föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Magnus Gunnarsson (M), Lars-Ove Johansson (C) och Matilda Petersson (C)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Beslutsordning
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Magnus Gunnarssons och Lars-Ove Johanssons yrkande och om att rösta
NEJ för beslut i enlighet med Anne Karlssons 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
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

JA
x
x
x
x
x
x
x

NEJ

AVSTÅR

x
x
x
x
x
x
x
x

Omröstningen har utfallit med sju JA-röster, sju NEJ-röster medan en ledamot
valt att avstå från att rösta. Ordföranden har röstat JA och har utslagsröst i
omröstningen. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med
Magnus Gunnarssons med fleras yrkande.
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KS § 15

KS2019/0259

023

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Krister Salomonsson (SD) lämnade den 13 juni 2019 in en motion om utdrag ur
belastningsregistret. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:
- alla som anställs i Ljungby kommun ska lämna in ett registerutdrag från
polismyndigheten.
- personer som jobbar inom barn- och utbildningsförvaltningen samt
socialförvaltningen ska regelbundet (vartannat år) eller när arbetsgivaren kräver
det lämna in ett nytt registerutdrag från polismyndigheten.
- brottsrubriceringar som misshandel, rattfylleri, drograttfylleri och
narkotikabrott ska innebära att man i Ljungby kommun bör ses som olämplig för
anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen,
- texterna i alla anställningsavtal revideras så att de överensstämmer med attsatserna ovan.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2020 att återremittera ärendet för att
få svar på fyra frågor innan beslut fattas i ärendet. Fullmäktige vill ha svar på
vilka administrativa resurser som behövs för att genomföra åtgärder i motionens
riktning, vilka för- och nackdelar som finns för kommunen som arbetsgivare,
vad kommunen ska göra om en anställd förekommer i belastningsregistret och
svar på vilka arbetsrättsliga konsekvenser som uppstår om motionen bifalls.
I tjänsteskrivelsen från den 23 september 2020 svarar
kommunledningsförvaltningen på de frågor som kommunfullmäktige begärt
svar på. Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 3 november 2020 att
bifoga svaren på återremissen till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2020 att motionen ska
avslås.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 11
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut, 2020-11-03 § 54
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-23
Motion om utdrag ur belastningsregistret, 2019-06-13
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (SD) och Jan Lorentzson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen i sin helhet.
Emma Johansson Gauffin (SD) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsordning
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Emma
Johansson Gauffins och Magnus Gunnarssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Emma Johansson Gauffins och Magnus Gunnarssons 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
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
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Omröstningen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Emma Johansson
Gauffins och Magnus Gunnarssons yrkande.
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KS § 16

KS2020/0320

866

Svar på motion om revidering av policy för offentlig konst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Roland Johansson (ALT) och Krister Salomonsson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 11 september 2020 föreslår Krister Salomonsson (SD) att
kommunfullmäktige beslutar att revidera Policy för offentlig konst. Genom
revideringen ska budgeten för konstnärlig utsmyckning sänkas från en procent
till en halv procent av byggprojektens totalbudget. Salomonsson (SD) föreslår
även att ett maxbelopp om två miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning
införs.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
4 februari 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en procent av
byggprojektens budget är en liten insats med tanke på de stora samhälleliga
värden konsten genererar för kommunen under årtionden framöver.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 27 januari 2021. Kultur- och
fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att revidera
Ljungby kommuns policy för offentlig konst samt att avslå motionen om att
införa ett maxbelopp.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-01-27 § 6
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-04
Motion om revidering av policy för offentlig konst, 2020-09-11
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen i sin helhet.
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Emma Johansson Gauffin (S), Ann-Charlotte Wiesel (M), Rut Björkström (KD),
Kerstin Wiréhn (V), Lars-Ove Johansson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsordning
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Emma
Johansson Gauffins med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Emma Johansson Gauffins med fleras yrkande och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Krister Salomonssons med fleras 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
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

JA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NEJ

x
x
x

AVSTÅR

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Emma Johansson
Gauffins med fleras yrkande.
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Kommunstyrelsen

KS § 17

KS2020/0269

814

Svar på motion om friluftsplan för Ljungby kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger miljö- och
byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
inleda ett samarbete för framtagandet av en friluftsplan. Ett inledande arbete
med friluftsplanen bör starta under tredje kvartalet 2021.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 10 augusti 2020 föreslår Anne Karlsson (S) och Matija
Rafaj (S) att kommunen tar fram en friluftsplan för Ljungby kommun. I
motionen skriver Karlsson (S) och Rafaj (S) att en friluftsplan kan bidra till
bättre folkhälsa och ge kommunen bättre förutsättningar för att bevara och
utveckla naturvärden.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
4 februari 2021. Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser att en friluftsplan kan tas fram och utgöra ett
viktigt komplement till översiktsplanen.
Den 27 januari 2021 föreslår kultur- och fritidsnämnden att motionen bifalls.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även att miljö- och byggnämnden, tekniska
nämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att samarbeta för
framtagandet av en friluftsplan. Ett inledande samarbete med friluftsplanen bör
starta under tredje kvartalet 2021.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-01-27 § 2
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-04
Motion om en friluftsplan för Ljungby kommun, 2020-08-10
Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2021-02-16

19(42)

Kommunstyrelsen
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons och Matilda Peterssons yrkande och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne Karlssons
och Matilda Peterssons yrkande.
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KS § 18

KS2020/0393

820

Förstudie om multihall i kvarteret Fritiden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förstudien och hänskjuter beslutet om
programfasen till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utfört
en förstudie om multihall inom kvarteret Fritiden. Syftet med förstudien är att
kartlägga förutsättningar för byggnation av multihall. En multihall är en
idrottsyta som är anpassningsbar så att flera verksamheter kan pågå samtidigt.
Det ska även gå att anpassa antalet åskådare till olika former av verksamhet som
bedrivs i lokalen. Detta för att säkra en hållbar lösning över tid som ger elever
goda förutsättningar till ämnet Idrott och hälsa samt breddidrottens behov av
tränings- och tävlingsytor. I kommunen finns ett underskott av träningsytor med
anpassade mått för ett utövande av idrott. Tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden har beslutat att godkänna förstudien och föreslår att programfas
inleds.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
27 januari 2021. Ljungby kommun har haft och kommer att ha en väldigt hög
investeringstakt även framöver med stora behov inom såväl äldreomsorg, skola,
förskola, infrastruktur och inom vatten- och avlopp. Kommunfullmäktige har
antagit ett finansiellt mål om att investeringar ska självfinansieras vilket är svårt
att uppnå med nuvarande och planerad investeringsnivå. Det kommer att krävas
skarpa prioriteringar mellan olika investeringsprojekt framöver.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och att beslutet om
programfasen hänskjuts till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 12
Tekniska nämndens beslut, 2020-11-30 § 121
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2020-11-18 § 87
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-11-10
Ekonomichefens yttrande, 2021-01-27
Förstudie för multihall i kvarteret Fritiden, 2020-11-10
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Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons och Jan Lorentzsons yrkande och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons och Jan Lorentzsons yrkande.
Skickas till
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 19

KS2018/0211

001

Återrapportering av utredning om gemensam
organisation för lokalvård
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till
hur en gemensam organisation för lokalvård kan utformas.
Förslaget innebär följande:
-

en gemensam lokalvårdsorganisation inrättas på fastighetsavdelningen
från och med 1 januari 2022, i enlighet med kommunstyrelsens beslut
den 14 oktober 2014 § 139,

-

merkostnader som uppstår i samband med inrättandet tas ur befintlig
budgetram för lokalvården,

-

förslag på gemensam vaktmästeriorganisation arbetas fram i ledning av
tekniska förvaltningen och att,

-

premissen ”Effektiviseringar ska inte ske genom uppsägningar” från
kommunstyrelsens beslut den 14 augusti 2018 §125 ersätts med
premissen ”Effektiviseringar ska i huvudsak ske genom ökad samverkan,
gemensamma arbetsmetoder, förbättrad arbetsmiljö och kunnig
arbetsledning”.

Kommunstyrelsen skickar förslaget om gemensam organisation för lokalvård till
tekniska nämnden för beaktande vid implementeringen av en gemensam
organisation för lokalvård.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2014 att inrätta en städorganisation
inom tekniska förvaltningen. Städenheten ska enligt beslutet placeras under eller
i nära samverkan med fastighetsavdelningen. Till grund för kommunstyrelsens
beslut finns en städutredning från den 13 februari 2014. I kommunstyrelsens
beslut från den 14 oktober 2014 framgår att städorganisationen ska inrättas i
enlighet med städutredningens intentioner.
Den 14 augusti 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda
hur en gemensam organisation för lokalvård och vaktmästeri kan utformas.
Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen redovisar utredningsarbetets slutsatser i
tjänsteskrivelsen från den 29 december 2020. För att uppnå största möjliga
effektivitet för kommunen föreslås att den framtida lokalvårdsorganisationen
ingår i fastighetsavdelningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens
förslag till hur en gemensam organisation för lokalvård kan utformas.
Förslaget innebär följande:
- en gemensam lokalvårdsorganisation inrättas på fastighetsavdelningen
från och med 1 januari 2022, i enlighet med kommunstyrelsen beslut den
14 oktober 2014 § 139,
-

merkostnader som uppstår i samband med inrättandet tas ur befintlig
budgetram för lokalvården,

-

förslag på gemensam vaktmästeriorganisation arbetas fram i ledning av
tekniska förvaltningen,

-

och att premissen ”Effektiviseringar ska inte ske genom uppsägningar”
från kommunstyrelsens beslut den 14 augusti 2018 §125 ersätts med
premissen ”Effektiviseringar ska i huvudsak ske genom ökad samverkan,
gemensamma arbetsmetoder, förbättrad arbetsmiljö och kunnig
arbetsledning”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att
skicka förslaget om gemensam organisation för lokalvård till tekniska nämnden
för beaktande vid implementeringen av en gemensam organisation för lokalvård.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-29
Utredning, städorganisation från 2014, 2014-02-13
Kommunstyrelsens beslut, 2014-10-14 § 139
Lokalvårds- och vaktmästeriorganisation, presenterad på presidieträff maj 2018,
2020-06-10
Kompletterande utredning om hur en gemensam organisation för lokalvård och
vaktmästeri kan utformas 2020, 2020-01-08
Riskbedömningar Central lokalvård – enhetsnivå, 2020-06-10
Gemensam organisation för lokalvård – förenklad nulägesbild av ekonomi och
personal, 2020-11-19
Yrkanden

Justerandes sign

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet
med Lars-Ove Johanssons yrkande 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
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S
Bengtsson Håkan, Ledamot S

JA
x
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

Omröstningen har utfallit med 14 JA-röster och en NEJ-röst. Kommunstyrelsen
har efter omröstning beslutat i enlighet med Lars-Ove Johanssons yrkande.
Skickas till
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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KS § 20

KS2021/0038

100

Behovsanalys om ombyggnation av kommunhuset
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner behovsanalysen och beställer en förstudie om
ombyggnad av reception och entré i kommunhuset från tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram en behovsanalys utifrån att turistbyrån ska
kunna flyttas till kommunhuset genom en ombyggnation.
Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i behovsanalysen från den 22 januari
2021. Turistbyrån behöver ändamålsenliga lokaler i centralt läge. Samtidigt
finns önskemål om att kommunens entré ska moderniseras och ge ett mer
välkomnande intryck.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna behovsanalysen och att beställa en
förstudie om ombyggnad av reception och entré i kommunhuset från tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 13
Behovsanalys gällande ombyggnad av reception och entré i kommunhuset,
2021-01-22
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) och Magnus Gunnarsson (M) 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 och Magnus Gunnarssons yrkande och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons och Magnus Gunnarssons yrkande.
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Skickas till
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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KS § 21

KS2021/0034

040

Tilläggsanslag för investeringar från 2020 till 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsmedel på 178 041 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen över
begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till tilläggsanslag för
investeringar från 2020 till 2021.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 1
februari 2021. Begäran om tilläggsanslag till 2021 har inkommit på sammanlagt
178 041 tkr. Tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden och
kommunledningsförvaltningen har begärt överföring av lägre belopp än
avvikelsen. I begäran från nämnderna ingår vissa omflyttningar mellan olika
investeringsprojekt. Omförflyttningarna avser flytt av budget för skateboardpark
från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden och flytt av budget för
snabba utvecklingsmedel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att investeringsmedel på 178 041 tkr
överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i
sammanställningen över begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning
av rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 15
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-01
Sammanställning över begärda tilläggsanslag, 2021-02-01
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 § 22

KS2021/0025

041

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsberättelse för
kommunstyrelsen 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse
för kommunstyrelsen 2020. I förslaget skriver kommunledningsförvaltningen
om flera av de större projekt och arbetsmoment som genomförts under 2020.
HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen har varit aktiva i kommunens
krisledningsarbete kopplat till coronapandemin. Kommunikationsavdelningen
har även arbetat aktivt med att ta fram ett förslag till en ny visuell identitet för
Ljungby kommun.
Ekonomiavdelningen har bland annat infört ett nytt inköpssystem för hela
kommunen. Genom inköpssystemet Marknadsplats kan beställare avropa
exempelvis livsmedel, läromedel och kontorsmaterial.
Utvecklingsavdelningen har bland annat deltagit i flera projekt kopplade till
hållbar miljö, vatten och utveckling av stadens centrum.
Service- och IT-avdelningen har bland annat fortsatt arbeta med övergången till
Windows 10 och Office 365.
Näringslivsavdelningen har bland annat ansökt om och beviljats medel för ett
projekt via Europeiska socialfonden. Projektet heter Fasetten – för arbete och
studier.
Kansliavdelningen har bland annat påbörjat implementeringen av kommunens
nya dokument- och ärendehanteringssystem. Kansliavdelningen har även
deltagit i kommunens krisledningsarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelse för
kommunstyrelsen 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 16
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-27
Budgetavvikelser, 2021-02-02
Förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen, 2021-02-02
Justerandes sign
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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 § 23

KS2020/0384

212

Yttrande om Halmstad kommuns översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Halmstad kommun i enlighet med förslag
daterat 2 februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Halmstads kommun har tagit fram ett förslag till kommunomfattande
översiktsplan. Förslaget beskriver bland annat hur kommunens mark- och
vattenområden ska användas.
I översiktsplanens inledande avsnitt Framtidsbild 2050 har fyra
visionsberättelser målats upp dit kommunen vill nå. För att nå dessa
visionsberättelser finns geografiska strategier för hur kommunens mark och
vatten ska planeras. Markanvändningskartan utgår från dessa. I det geografiska
förslaget är den bärande principen att kommunen växer utmed fem stråk.
Stråken följer de stora vägarna och kopplar samman kommunen med omvärlden.
Mellan stråken finns gröna kilar där jordbruksmark, skog och naturvärden
prioriteras.
Kommunens orter har delats in i centralort, servicesamhällen och bostadsorter.
Det är främst staden och orterna i stråken som föreslås växa. Ett servicesamhälle
har pekats ut i vartdera stråk. Dessa växer mycket kraftigt med både bostäder
och service. Som servicesamhälle föreslås Trönninge, Simlångsdalen,
Oskarström, Getinge och Haverdal-Harplinge.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Halmstad kommun i enlighet
med arbetsutskottets förslag daterat 2 februari 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 19
Arbetsutskottets förslag till yttrande, 2021-02-02
Förslag till ny översiktsplan – Framtidsplan 2050
Näringslivsanalys av upptagningsområden för Ljungby station, 2017-06-30
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Halmstads kommun
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KS § 24

KS2020/0405
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Yttrande om Halmstad kommuns plan för transportsystem
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Halmstad kommun i enlighet med förslag
daterat 2 februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Halmstad kommun har i anslutning till arbetet med ny översiktsplan tagit fram
förslag på plan för transportsystemet. Planen ska ge svar och inriktningar för hur
transportsystemet i Halmstad kommun ska utvecklas mot 2050. Planen består av
två delar, en strategisk del och en plandel. I den strategiska delen framgår
identifierade utmaningar och hur de ska. I plandelen framgår
planeringsinriktningar per transportslag samt rekommendationer om åtgärder
och fortsatt utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Halmstad kommun i enlighet
med arbetsutskottets förslag daterat 2 februari 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 18
Arbetsutskottets förslag till yttrande, 2021-02-02
Plan för transportsystem, 2020-11-03
Näringslivsanalys av upptagningsområden för Ljungby station, 2017-06-30
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.
Skickas till
Halmstads kommun
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Projektplan för åtgärder vid ån Lagan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta fram en projektplan för utveckling av ån Lagan
och att:
-

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta
fram en projektplan med förslag till prioritering av fortsatta åtgärder med
utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i Ljungby centrum” daterad 28
september 2020 och beräkning av nödvändiga personella och
ekonomiska resurser,

-

föreslå tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, kultur och
fritidsnämnden att ge sina respektive förvaltningar i uppdrag att delta i
arbetet med att ta fram en projektplan med förslag till prioritering av
fortsatta åtgärder med utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i Ljungby
centrum” daterad 28 september 2020 och beräkning av nödvändiga
personella och ekonomiska resurser och att,

-

utse kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i tekniska nämnden,
miljö- och byggnämnden och i kultur och fritidsnämnden till politisk
styrgrupp för det fortsatta arbetet med utvecklingen av ån Lagan.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har en förstudie för ån Lagan
tagits fram. Syftet med förstudien har varit att synliggöra hur kommunen på ett
enhetligt och hållbart sätt kan utveckla det aktuella området utifrån bland annat
kommunens fokusområden. Förstudien har tagits fram av en extern konsult.
Nästa steg i arbetet är att kommunen gör egna bedömningar utifrån konsultens
förslag.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med miljö- och
byggförvaltningen tagit fram förslag till hur det fortsatta arbetet kan
genomföras. Förvaltningarna föreslår att en politisk styrgrupp och en
tjänstemannastyrgrupp inrättas. Den politiska styrgruppen föreslås vara
kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidierna i tekniska nämnden, miljö- och
byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att ta fram en projektplan för utveckling av ån Lagan
och att:
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- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram
en projektplan med förslag till prioritering av fortsatta åtgärder med
utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i Ljungby centrum” daterad 28 september
2020 och beräkning av nödvändiga personella och ekonomiska resurser.
- föreslå tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, kultur och fritidsnämnden
att ge sina respektive förvaltningar i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram
en projektplan med förslag till prioritering av fortsatta åtgärder med
utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i Ljungby centrum” daterad 28 september
2020 och beräkning av nödvändiga personella och ekonomiska resurser.
- utse kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i tekniska nämnden, miljöoch byggnämnden och i kultur och fritidsnämnden till politisk styrgrupp för det
fortsatta arbetet med utvecklingen av ån Lagan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 20
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-18
Förstudie ån Lagan i Ljungby centrum, 2020-09-28
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.
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för
familjerättsliga för att tillåta digitala sammanträden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i
reglementet för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor:
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.”
Sammanfattning av ärendet
Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner har en gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor där Älmhults kommun är värdkommun. Den 14
september 2020 föreslår Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor att
ett tillägg ska göras i reglementet som möjliggör distansdeltagande i nämnden.
Enligt kommunallagens regler måste samtliga av de samverkande kommunerna
godkänna förslaget. Kommunfullmäktige i Älmhult och kommunfullmäktige i
Markaryd har godkänt förslaget.
I tjänsteskrivelsen från den 9 februari 2021 föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i reglementet för gemensamma
nämnden för familjerättsliga frågor:
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.”
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Beslutsunderlag
Älmhults kommuns beslut, 2020-10-26 § 139
Markaryds kommuns beslut, 2020-11-30 § 132
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors förslag till beslut, 2020-0914 § 22
Reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, 2018-11-12
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-09
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och om någon är emot.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2021-02-16

37(42)

Kommunstyrelsen

KS § 27
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Medborgarinitiativ om fyrverkerier
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
medborgarinitiativet om fyrverkerier.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare har lämnat ett medborgarinitiativ om fyrverkerier.
Kommuninvånaren föreslår att kommunen beslutar att tidsbegränsa möjligheten
att skjuta fyrverkerier.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 februari 2021 att
kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utreda medborgarinitiativet om fyrverkerier.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 22
Medborgarinitiativ om fyrverkerier, 2020-12-21
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.
Skickas till
Förslagsställaren
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KS § 28

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
2. Information med anledning av angrepp på kommunens nätverk.
Kommunledningsförvaltningen informerar om de angrepp som genomförts på
kommunens nätverk.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med resterande förvaltningar
utvärderat händelsen. I utvärderingen har förvaltningarna kartlagt hur
kommunens verksamhet påverkades av händelsen och hur kommunens
beredskap kan förbättras.
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KS § 29

Kommunstyrelsen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Företagsbesök på Avalon Innovation
Jan Lorentzson berättar om företagsbesök på Avalon Innovation. Avalon
Innovation är ett IT-företag med omkring 170 anställda i Sverige.
2. Företagsbesök på Idé- och resurscentrum
Anne Karlsson berättar om företagsbesök på Idé- och resurscentrum.
Idé- och resurscentrum arbetar bland annat med kompetensutveckling
och näringslivsutveckling. Idé- och resurscentrum är även
internetleverantör genom Ljungby Bredband.
3. Företagsbesök på Etteplan
Magnus Gunnarsson och Kerstin Wiréhn berättar om företagsbesök på
Etteplan. Etteplan är ett teknikbolag som bland annat erbjuder
mjukvarulösningar till företag inom tillverkningsindustrin.
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KS § 30

Kommunledningsförvaltningen rapporterar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen berättar om arbetet med att genomföra en digital
introduktion för nya medarbetare. En film har tagits fram där kommunen
marknadsförs som arbetsgivare. I filmen deltar bland annat kommunstyrelsens
ordförande Magnus Gunnarsson.
Kommunledningsförvaltningen arbetar med arbetsmarknadsprojektet Fasetten.
Till projektet har en projektledare rekryterats.
Tillsammans med kommunens andra förvaltningar deltar
kommunledningsförvaltningen i en dansutmaning. Kommunens medarbetare
uppmuntras delta i dansutmaningen. Dansutmaningen har spelats in och kommer
publiceras publikt framöver.
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KS § 31

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

Jennie
Vidal
Jennie
Vidal

Magnus
Johansson
Magnus
Johansson

Hänvisning

Beslutsdatum

2.17

2020-02-03

2.3

2021-02-09

2.3

2021-01-12

2.17

2021-01-07

Ärende

Beslut om attesträtt
inom förvaltningen
Beslut om attesträtt
inom förvaltningen
(enbart ITavdelningen)
Uttag från
kapitalförvaltningen
Uttag från
kapitalförvaltningen

Beslutsunderlag
Beslut om attesträtt inom förvaltningen, 2021-01-07
Beslut om attesträtt inom förvaltningen (enbart IT-avdelningen), 2020-02-03
Uttag från kapitalförvaltningen, 2021-02-09
Uttag från kapitalförvaltningen, 2021-01-12
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KS § 32

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående meddelanden har redovisats till kommunstyrelsen den 16 februari
2021:
-

Justerandes sign

Ljungbybostäder, sammanträdesprotokoll och sammanträdeshandlingar,
2020-12-16
Tekniska nämnden, beslut om hyres- och arrenderabatt, 2021-01-11 §6
Tekniska nämnden, beslut om bevarande av skyddsrum, 2021-01-11 §4
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor,
sammanträdesprotokoll, 2021-01-18

