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Krisledningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 25 februari 2020 klockan 08.00 – 08.30 

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande  

Lars-Ove Johansson (C) 

Anne Karlsson (S)  

Paul Kowalski (S)  

Jan Lorentzson (SD) 

Övriga 
deltagande 

Jonas Jönsson, kommundirektör  

Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare 

Carina Karlund, säkerhetssamordnare 

Carl Håkansson, räddningschef  

Tobias Wagner, klimat- och utredningsingenjör  

Justerare Anne Karlsson 

Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 27 februari Klockan 13.00, kansliavdelningen  

Paragrafer  1   

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson 

  

Justerare Anne Karlsson 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Krisledningsnämnden  

Sammanträdesdatum 25 februari 2020  

Tillkännagivandet 
publicerat 27 februari 2020  

Överklagningstid 27 februari –20 mars 2020  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 23 mars 2020   

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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Ärendelista 

Beslut om åtgärder som kan få betydande ekonomiska konsekvenser med 

anledning av extraordinär händelse och räddningstjänstinsats kopplad till höga 

flöden .................................................................................................................... 4 
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KLN § 1  KS2020/0078 016   

Beslut om åtgärder som kan få betydande ekonomiska 
konsekvenser med anledning av extraordinär händelse 
och räddningstjänstinsats kopplad till höga flöden  

Beslut 

Kostnader som gäller extraordinär händelse och beslutad räddningstjänstinsats 

på grund av höga flöden i Ljungby kommun ska föras på särskilt projektnummer 

så att kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

På grund av kraftiga regn under längre tid har flödena i vattendragen i Ljungby 

kommun ökat de senaste veckorna. Under söndagen den 23 februari 2020 höjde 

SMHI sin varningsklass för Bolmån, söder om Kösen, till klass 3 vilket är den 

högsta varningsklassen som utfärdas för denna typ av händelser. Under lördagen 

den 22 februari 2020 fattade räddningschefen beslut om att inleda 

räddningstjänstinsats för ån Lagan, Skålån samt Bolmån.  

I tjänsteskrivelsen från den 24 februari 2020 skriver 

kommunledningsförvaltningen att vattenståndet i ån Lagan, Bolmån och 

kommunens sjöar är högt. De närmaste dagarna väntas mer nederbörd vilket kan 

komma att störa viktiga samhällsfunktioner.   

De åtgärder som genomförs för att skydda viktiga samhällsfunktioner kan 

komma att bli ekonomiskt betydande. Kommunledningsförvaltningen anser 

därför att det är viktigt att kostnaderna redovisas särskilt så att kommunen i 

efterhand kan fördela kostnaderna på ett skäligt sätt. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därav att krisledningsnämnden beslutar 

att kostnader som gäller extraordinär händelse och beslutad 

räddningstjänstinsats på grund av höga flöden i ån Lagan ska föras på särskilt 

projektnummer så att kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-24 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att kostnader 

som gäller extraordinär händelse och beslutad räddningstjänstinsats på grund av 

höga flöden i Ljungby kommun ska föras på särskilt projektnummer så att 

kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen.  
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Skickas till 

Tekniska nämnden 

Socialnämnden  

Kultur- och fritidsnämnden  

Miljö- och byggnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden  

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige  

 


