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Kallelse 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid 

Inledning 

Ärenden 

Restaurangen i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby
måndagen den 26 oktober 2020, klockan 17.30-

Vid förhinder kontakta Eva-Marie Noren Holgersson som kallar ersättare.
Telefon 03 72-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se 

Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Matija Rafaj, Frederik Svärd, ersättare: Dick
Andersson 
Justeringen hålls måndagen den 2 november kl 16.00

1. Information om arbetsmiljöansvar.

2. Information om Södra Ljunga.

3. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

4. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5. Enkla frågor.

6. Inlärnnande av motioner och interpellationer.

7. Svar på motion om heldagspraktik inom hemtjänsten för
socialnämndens ledamöter. 

8. Svar på motion om upphandling av utrustning till Bollstad
avloppsanläggning. 

9. Svar på interpellation om ej godkända avloppsanläggningar som berörs
av överföringsledningen Ljungby-Bollstad. 

10. Svar på interpellation om överföringsledning Ljungby-Bollstad.

11. Svar på interpellation om schemaläggning på kommunens
äldreboenden. 

12. Svar på interpellation om lärarlöner.

13. Beslut om skattesats för år 2021.

14. Revidering av Reglemente för socialnämnden.

15. Revidering av Policy för arbetsmiljö.

16. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021.

mailto:eva-marie.noren-holgersson@liungby.se


17. Fyllnadsval - ersättare i miljö- och byggnämnden (SD).

18. Valärende - Said Zade (V)

19. Redovisning av obesvarade motioner.

20. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

21. Meddelanden.

Ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)
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Enkla frågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågorna 1 och 8 är besvarade. 

Frågorna 2-7 samt 9-10 besvaras under nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Tomas Nielsen (S) har ställt en enkel fråga till miljö- och byggnämndens
ordförande om arbetsbelastningen för de anställda på miljö- och
byggförvaltningen.

2. Lotte Åhlander (S) har ställt en enkel fråga till barn- och
utbildningsnärnndens ordförande om språkförskolan.

3. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en enkel fråga till tekniska
nämndens ordförande om uppdateringen av skyddsföreskrifter för
dricksvattentäkter.

4. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande
om uppdateringen av Ljungby kommuns grafiska profil.

5. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande
om verksamhetsplan och handlingsplan för kommunens arbete med
näringslivsutveckling.

6. Christian Johansson (V) har ställt en fråga om bortforsling av träd som
ramlat ner i Lagaån.

7. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande
arbetet med äldreomsorgssatsningen.

8. Lotte Åhlander (S) har ställt en fråga till demokratiberedningens
ordförande om arbetet i demokratiberedningen.

Justerandes sign 

.tM fe/M 
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9. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande 
om Återbruket.

10. Lise-Lotte Åhlander (S) har ställt en fråga till Brottsförebyggande Rådets 
ordförande om drogsituationen i Ljungby kommun.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att frågorna 1 och 8 kan anses 
besvarade och finner att de gör så.

Justerandes sign
4;La Om./
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K0MMUNLEDNLN5GF0RVALTNINGEN 
Dnr'Zcnd/Cyi'tf

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till bam-och utbildningsnämndens ordf. 
Marcus Walldén (m)

I Ljungby kommun har vi en språkförskola som tar emot barn med en försenad eller avvikande tal- 
och språk utveckling.

Region Kronobergs politiker, som har bekostat resorna för dessa barnen, har nu valt att inte bekosta 
taxiresorna mer.

1. Tycker du, Marcus Walldén, att samverkan mellan de borgerliga i regionen och i 

Ljungby kommunen har fungerat i denna fråga?

2. Hur kommer det sig att du/vi inte har bevakat språkförskolan?

Angelstad 9/6-2020

Lotte Åhlander (S)
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Ank 2020 -08- 2 0

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till Magnus Gunnarsson (m) gällande 
Ljungby kommuns logga

Ljungby kommun grafiska profil ska uppdateras och kommunen ber nu om allmänhetens hjälp för att 
göra detta.

Min fråga är:

l.Vem har gett det uppdraget till kommunikationsavdelningen, vad är syftet och på vilket sätt tillför 
det ett mervärde för kommunens invånare och skattebetalare och till vilken kostnad?

Ljungby 2020-08-19

Anne Karlsson

(s)
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN 
Dnr /f/

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till Magnus Gunnarsson (m)

Fullmäktige har antagit en policy för näringslivsutveckling i Ljungby kommun. Policyn antogs 
20171218 i kommunfullmäktige. Denna policy gäller från den 1 januari 2018 med revidering senast 
20220101. Det är bra att en policy arbetats fram och kommunen arbetar efter den.

Det verkar som att det finns brister i dokumentstrukturen då det inte på nätet står att finna varken 
verksamhetsplan eller handlingsplan för näringslivsarbetet från kommunens sida. Därför undrar jag:

1. Finns det någon aktuell verksamhetsplan för kommunens arbete med näringslivsutveckling?
2. Finns det någon aktuell handlingsplan för näringslivsutveckling i kommunen?
3. När, och av vem är dessa i såfall upprättade och antagna?

Lagan 20200819 

Anne Karlsson

(s)
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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till Lars-Ove Johansson ordf. i tekniska nämnden 

om skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och Ljungby kommun förser många miljoner människor runt 
om i södra Sverige med dricksvatten. Det är av mycket stor vikt att vi som kommun tar vårt ansvar 
och ser till att dricksvattentäkterna har fullgott skydd och uppdaterade föreskrifter.

Mina frågor till dig Lars-Ove är:

1. Hur går det med uppdateringen av skyddsföreskrifterna för dricksvattentäkterna?

2. När förväntas den tas i bruk?

Angelstad 200820

Caroline Holmqvist Henrysson

(s)



Noréi^jolgerssonJEvaJVIarie

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Johansson Christian 
den 13 september 2020 18:31 
Norén Holgersson Eva-Marie 
Enkel fråga

Lagaån är på sina ställen både svår och farlig att färdas i på grund av alla träd som ramlat i, som har fastnat och på 
andra vis spärrar framfarten i ån.

Mina frågor är.
Vem har ansvar för träden i vattnet ?
Kan kommunen driva på för att arbetet med att ta bort träden blir samordnat och påskyndat.

Ljungby 16 augusti 2020 ------------------- ------ -------------
Christian Johansson 
Vänsterpartiet

Skickat från min iPad Ank 2020 -09- 1 4
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNWGEr;
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr AhfOfO /032/ 73ö

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till socialnämndens ordförande Bo Ederström (m)

Under våren har mycket fokus legat på äldreomsorgen och de villkor som råder för både 
omsorgstagare och vårdpersonal. De utmaningar som belysts är dock inga nyheter - behovet 
av ökad bemanning, ökad andel tillsvidareanställda och möjligheter för medarbetarna att 
kontinuerligt genomföra en kompetensutveckling har funnits länge.

Regeringen tillsammans med sina samarbetspartier har nu gjort en överenskommelse om 
satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen. Syftet är att höja kompetensen och 
samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen.

Nu finns möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde under en 
tillsvidareanställning med lön på heltid där staten finansierar kommunens kostnad under den 
tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier. Denna satsning pågår 2020- 
2021.

Med anledning av detta önskar jag svar på följande frågor:

1. Hur går arbetet med äldreomsorgssatsningen i Ljungby kommun?
2. Hur ser du på personaltätheten inom äldreomsorgen i Ljungby kommun?
3. Hur anser du att vi ska göra arbetet inom vård och omsorg mer attraktivt?

Ljungby 2020-09-08

Anne Karlsson
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till Magnus Gunnarsson (m) om drogsituationen i Ljungby kommun

Jag ställer frågan till dig Magnus i egenskap av din roll som ordförande i BRÅL.

Ljungby kommun har med all säkerhet en coronaskuld som ger sig tillkänna bl.a med ökat missbruk 
av droger bland kommunens ungdomar, ofta långt ner i åldrarna.

Jag finner detta oacceptabelt! Vi måste med kraft stävja detta.

Därför vill jag ställa några frågor:

1. Hur ser du att kommunen ska arbeta med frågor som rör missbruk?
2. Har vi resurser till att ta hand om ungdomar som missbrukar?
3. Skall och kan civilsamhället bli delaktiga, ex.vis med nattvandring och andra insatser?

Ljungby 20200923

Lotte Åhlander

(s)
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga till Lars Ove Johansson ( c) tekniska nämndens ordförande om Återbruket

Vid sammanträdet i juni berättade du för denna församling att Återbruket skulle starta i mitten av 

september.

Denna tidpunkt har nu passerat utan att det finns något Återbruk på plats.

1. Vad händer?

2. När kommer Återbruket att starta ?

3. Hur ser arbetet ut mellan nämnderna?

Ljungby 20200923

Anne Karlsson

(s)



LJUNG-BY KOfV:MUN KOMMUNSTYRELSEN
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KOMMUNLEONINSGFÖRVAL TNINGEN
Dnr h-fo20/o.35c., 3YtJ

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion om dricksvattenfontän 

Sedan 2010 har det funnits 8 dricksvattenfontäner med vanligt vatten i Paris. 2017 utökade man 

med 12 stycken och i dessa kan man välja om man vill ha vanligt vatten eller kolsyrat. Detta för att få 

Parisarna att dricka mer vatten. Vattnet är gratis och vid fontänerna finns det försäljnings-skåp där 

man kan köpa vattenflaskor med Parisloggan på. 

Ljungbyborna är duktiga på att dricka vatten men inte på att ta med sig vatten överallt. Vi har även 

många turister som handlar väldigt mycket vatten helt i onödan då vi har både bra och gott vatten i 

Ljungby. 

Ett av Ljungby kommuns fokusområden är vatten och då tycker vi att detta är en spännande, rolig 

och mycket bra ide, dock med Ljungbys logga på flaskorna. 

Vi yrkar därför: 

1. Att motionen utreds snarast och att en vattenfontän med kolsyrat och stilla vatten sätts upp i

Ljungby centrum.

2. Att ett skåp med "Ljungby-vattenflaskor" installeras intill, för försäljning.

3. Om detta fungerar väl, att vattenfontäner även sätts upp på våra serviceorter.

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 2020-10-13 

Pia Johansson 

(s) 

Håkan Bengtsson 

(s)
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KS §139 KS2020/0159 700

Svar på motion om heldagspraktik inom hemtjänsten för 
socialnämdens ledamöter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
med hänvisning till socialnämndens upprättade Handlingsplan för 
verksamhetsgenomgång och enhetsbesök.

Sammanfattning av ärendet

I en motion från den 14 april 2020 föreslår Roland Johansson och Jonna Nielsen 
(ALT) att ledamöter i socialnämnden ska ha en heldagspraktik inom 
hemtjänsten. Förslagsställarna motiverar sitt förslag med att heldagspraktik 
skulle ge en större insikt i det ansvarsfulla arbete som hemtjänsten utför.

Socialförvaltningens skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 4 
september 2020. Socialnämnden har upprättat en handlingsplan för 
verksamhetsgenomgång och enhetsbesök som beskriver på vilket satt nämndens 
ledamöter ska skaffa sig insyn och kunskap om de olika verksamheterna som 
ingår i nämndens ansvarsområde. I handlingsplanen framgår att 
verksamhetsgenomgång och enhetsbesök ska genomföras av kontaktpolitiker 
utsedda av nämnden. Syftet med verksamhetsbesöken och enhetsbesöken är att 
följa uppmåluppfyllelse och kvalitet, ge kontaktpolitikema insyn och kunskap 
om verksamheten och att skapa en vi-känsla inom socialförvaltningens 
verksamhet.

Den 26 augusti 2020 föreslår socialnämnden att motionen ska avslås med 
hänvisning till befintlig handlingsplan för verksamhetsgenomgång och 
enhetsbesök.

Beslutsunderlag

Socialnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 49 
Tjänsteskri velse från socialförvaltningen, 2020-09-04 
Motion från Roland Johansson och Jonna Nielsen, 2020-04-14 
Handlingsplan för verksamhetsgenomgång och enhetsbesök, 2019-02-20

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag till beslut.



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

6(31)
SS

Kommunstyrelsen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med socialnämndens 
förslag till beslut.

Justerandes sign
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KOMMUNLEDN:NSGFÖRVALTNINGEN 
Dnr /t61o.Po/0/59. 7-00 

Alternativet föreslår att ledamöter i socialnämnden ska ha en heldags praktik inom hemtjänsten. Vi 

var för en del år sen ute på en heldags praktik och skulle sen rapportera hur det hade gått. Vi var 

med på ett helt kvällspass och rapporterade om arbetsuppgifterna för varje person. 

Det gav oss en väldigt bra insikt i och med vi fick vara med på hela arbetspasset och fick hjälpa till. 

Det räcker inte att vara med bara ett par timer. 

Återinför detta så att politikerna får bättre insikt i det ansvarsfulla jobb som hemtjänsten utför för 

våra äldre. 

Roland Johansson 

Alternativet 
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Socialnämnden LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 ”09- 0 4

SN § 49 KOMMUNLED; SGFÖRVALTNINGEN
Dr\r2(£<J/ölfa900

Svar på motion angående att ledamöter i socialnämnden 
ska ha en heldags praktik i hemtjänsten

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till befintlig handlingsplan för verksam hetsgenomgång och enhetsbesök.

Sammanfattning av ärendet

Roland Johansson (ALT) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att 
ledamöterna i socialnämnden ska ha en heldags praktik inom hemtjänsten.

Socialförvaltningen föreslår avslag på motionen med hänvisning till befintlig 
handlingsplan som beskriver hur verksamhetsgenomgång och enhetsbesök ska 
genomföras av kontaktpolitikema i nämnden.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-25 och föreslår att 
socialnämnden avslår motionen.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att 
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-07 inklusive Alternativets 
motion och arbetsutskottets protokoll 2020-08-25, § 72.

;/
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Socialförvaltn ingen 

Stab

Harriet Kristensson

0372-789678

Harriet. kristensson@lj ungby. se

Svar på motion angående att ledamöter i Socialnämnden ska ha en 
heldags praktik i hemtjänsten.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
befintlig handlingsplan för verksamhetsgenomgång och enhetsbesök.

Sammanfattning av ärendet

Alternativet via Roland Johansson har inkommit med en motion där förslaget är att 
Socialnämndens ledamöter ska ha en heldags praktik i hemtjänsten. Genom att införa det 
menar motionären att politikerna skulle fa en bättre insikt i det ansvarsfulla jobb som 
hemtjänsten utför.

Socialnämnden har 2019-02-20 upprättat en handlingsplan som bl a beskriver på vilket sätt 
nämndens ledamöter ska skaffa sig insyn och kunskap om de olika verksamheterna som 
ingår i nämndens ansvarsområde.

”Verksamhetsgenomgång samt enhetsbesök inom förvaltningens alla olika verksamheter 
görs av kontaktpolitiker, utsedda av nämnden. Detta är en del utav den internkontroll som 
genomförs inom socialnämndens verksamhetsområde.

Syftet med verksamhetsgenomgång samt enhetsbesök är:

• följa upp måluppfyllelse och kvalitet
• ge kontaktpolitikerna insyn och öka kunskaperna om verksamheten
• skapa en vi-känsla inom verksamheten

Kontaktpolitikerna, som är utsedda och valda av nämnden, har till uppgift att vara en länk 
mellan nämnden, verksamheten, den enskilde, närstående och intresseorganisationer.

Uppdraget att vara kontaktpolitiker innebär att man i kontakterna representerar nämnden 
och dess beslut oavsett partitillhörighet eller uppfattning i en enskild fråga.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 Ljungby Storgatan 6, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670
E-POST VVEBBPLATS BANKGIRO
socialnamnden@ljungby.se www.ljungby.se 156-0879

mailto:socialnamnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se
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Varje verksamhetsområde, äldreomsorg, omsorgen för funktionsnedsatta sam t individ- och 
familjeomsorg, ska under mandatperiodens första år bjuda in utsedda kontaktpolitiker till 
verksamhetsgenomgång. Vid detta tillfälle får kontaktpolitikerna en genomgång av 
verksamhetsområdet och därefter väljer kontaktpolitikerna ut vilka olika enheter inom det 
aktuella verksamhetsområdet som de vill besöka. ”

Som kontaktpolitiker erhålls arvode för verksamhetsgenomgångar och enhetsbesök i enlighet 
med Ljungby kommuns ”Arvodesreglemente för förtroendevalda”

Förvaltningens bedömning och överväganden

Socialnämnden har 2019-02-20 tagit beslut om en handlingsplan som beskriver hur 
verksamhetsgenomgång samt enhetsbesök ska genomföras av kontaktpolitikema i nämnden.

Greger Larsson Harriet Kristensson

Förvaltningschef Socialt ansvarig samordnare
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Kommunstyrelsen 

KS § 142 KS2020/0181 351 

Svar på motion om upphandling av utrustning till Bollstad 
avloppsanläggning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
med hänvisning till framdriften av projektet överföringsledning för vatten och 
avlopp. 

Reservationer 

Jan Lorentzson (SD), Krister Salomonsson (SD) och Roland Johanson (ALT) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 27 april 2020 föreslår Tommy Göransson (MP) att 
kommunen tar in offerter från företag som kan leverera reningsutrustning till 
Bollstad med högsta miljöklassning som innebär minsta möjliga utsläpp i sjön 
Bolmen. Efter att detta genomförts så föreslår Tommy Göransson att kommunen 
upphandlar och monterar reningsutrustning. När väl reningsutrustningen varit i 
drift i ett år så föreslår Tommy Göransson att en utvärdering genomförs. 

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse som inkom till 
komrnunledningsförvaltningen den 16 september 2020. Alternativa lösningar för 
reningsverksamhet har utretts i flera omgångar. I utredningarna redovisas olika 
tekniska lösningar och kostnader for rening av avloppsvatten. Den lösningen 
som tekniska förvaltningen idag tillämpar är en annan än den som Tommy 
Göransson föreslår i sin motion från den 27 april 2020. Den lösning som 
tekniska förvaltningen valt bedöms som den mest hållbara med ekonomi och 
miljö i hänseende. 

Lösningen som tekniska förvaltningen tillämpar utgör en del av projektet 
överföringsledning för vatten och avlopp. Arbetet med att verkställa besluten om 
överföringsledning för vatten och avlopp genomförs tillsammans med flera 
andra förvaltningar. Trafikverket deltar också i arbetet genom den planerade 
gång- och cykel väg som genomförs i projektet. Arbetet har kommit långt fram i 
processen där förvaltningen bland annat arrangerat informationsträffar där 
berörda fått ta del av information om projektet. Ett andra samrådsförfarande 
påbörjades sommaren 2020. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 8 september 2020. Tekniska 
nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
framdriften av projektet överföringsledning för vatten och avlopp. 

Just/4gn 
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KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-09-08 § 79 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-16 
Motion från Tommy Göransson, 2020-04-27

Yrkanden

Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till tekniska 
nämnden.

Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Roland Johansson (ALT) och 
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ann-Charlotte Wiesel (M), Lars-Ove Johansson (C) Marcus Walldén (M) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår 
motionen.

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens avser att besluta i ärendet idag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet i 
enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.

Votering begärs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat 1

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att 
kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag och om att rösta NEJ för att 
återremittera ärendet i enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S X

Kowalski Paul, Ledamot S x

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD x

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Voteringen har utfallit med nio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från voteringen. Kommunstyrelsen har efter votering beslutat att 
kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag.

Beslutsordning 2

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ann- 
Charlotte Wiesels med fleras yrkande.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 
Wiesels med fleras yrkande.

Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 
Wiesels med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat 2

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Ann-Charlotte Wiesels med fleras yrkande och om att rösta NEJ för beslut i 
enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.
LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S X

Kowalski Paul, Ledamot S x

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD x

Johansson Roland, Ledamot ALT x

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

Justerandes sign
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Motion till kommunfullmäktige

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade i januari 2016 in en gemensam 
motion angående alternativ till överföringsledning för avlopp Ljungby - Bollstad.

Punkt 1 i motionen löd: Kommunen låter ta in offerter från företag som kan leverera 
minireningsverk (till Bollstad) som uppfyller kraven för att kunna släppa ut avloppsvatten i 
recipienten Bolmen för skyndsam montering och utvärdering.

Motionen behandlades i kommunfullmäktige i augusti 2016 och punkt 1 avslogs:

I underlaget från tekniska nämnden föreslogs på punkt 1: Avslag. Beräknat tidsåtgång och 
utvärdering beräknas till flera år. Att förändra en befintlig avloppsrenings anläggning kräver 
anmälan till tillsynsmyndigheten. Om ärendet bedöms godkänt av tillsynsmyndigheten ska en 
offentlig upphandling göras. Därefter montering och minst ett års drift för att se hur 
reningsresultatet blir. När detta är gjort kan utvärdering göras.

Det har nu gått drygt fyra år sedan motionen lämnades in och avslogs med motiveringen att 
det skulle ta flera år att utvärdera.
Under dessa drygt fyra år sedan motionen lämnades in har följande hänt:

1. De småskaliga reningsanläggningar som finns på marknaden var bra redan för fyra år 
sedan men har fått bättre miljöprestanda så att det inte blir några utsläpp i recipienten 
om reningsanläggning med högsta miljöklass används och därefter infiltration.

2. Förslag till ny VA-lagstiftning finns sedan maj 2018 och kommer troligen beslutas i 
riksdagen september 2020. Denna lagstiftning ändrar förutsättningarna för tidigare 
beslut. Den nya lagstiftningen är bl.a. ett resultat av att kommunerna i det svåra 
ekonomiska läget som de befann sig i tidigare ansåg att nuvarande lagstiftning måste 
ändras.

3. Corona har kommit våren 2020 som helt ändrar allt när det gäller Ljungby Kommuns 
ekonomiska förutsättningar att genomföra storskaliga projekt och kommer tvinga 
kommunen att prioritera vilka investeringar som måste genomföras.

4. Enligt tidplanen för överföringsledning till Bollstad så kommer det dröja ett antal år 
(om projektet genomförs) innan Bollstads avloppsvatten kommer till Ljungby där det 
renas och då släpps ut i Lagan innehållande de restprodukter som finns kvar efter 
rening för vidare transport via ån Lagan och nedströms liggande sjöar till slutliga 
recipienten Laholmsbukten.

Miljöpartiet yrkar:
Att kommunen låter ta in offerter från företag som kan leverera reningsutrustning till Bollstad 
med högsta miljöklassning som innebär minsta möjliga utsläpp i sjön Bolmen. Därefter 
upphandling och montage av utrustning för utvärdering av denna.



2020-04-27

För Miljöpartiet i Ljungby 

Tommy Göransson
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Upphandling av utrustning till reningsverk i Bollstad
Svar på motion

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till framdriften av projektet övcrföringslcdning tor vatten och 
avlopp.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har i april 2020 lämnat in en motion om offertinhämtning och 
upphandling av reningsutrustning till Bollstad avloppsanläggning. Miljöpartiet 
redogör i sin motion tor en tidigare motion från 2016 och sättet denna 
besvarades på. Dessutom redogörs i motionen för vad som hänt sedan dess i fyra 
sammanfattande punkter.

Punkt 1 handlar om miljöprestanda för sinåskaliga reningsanläggningar. 
Tekniska förvaltningen kan inte bedöma reningrad eller miljöprestanda i den 
sinåskaliga reningsanläggning miljöpartiet förordar i sin motion.
Punkt 2 handlar om förslag till ny VA-lagstiftning. Tekniska förvaltningen 
förhåller sig till gällande lagstiftning tills ny lagstiftning eventuellt träder i kraft. 
Punkt 3 resonerar om kommunens förmåga till storskaliga investeringar, med 
särskild tanke på de ekonomiska konsekvenser Corona-pandemin kan ge. 
Tekniska förvaltningen rättar sig efter kommunfullmäktiges budgetbeslut (både 
drift och investering). Att fortsätta investera inom offentlig sektor kan vara ett 
kraftfullt sätt att motverka effekterna av Coronapandemin genom att hålla 
människor i sysselsättning. Det är dock upp till kommunfullmäktige att 
avgöra i vilken omfattning investeringar ska göras.
Punkt 4: Miljöpartiet redogör för sin uppfattning utav hantering av 
avloppsvatten i anläggningen i Bollstad.

Miljöpartiet yrkar att kommunen låter ta in offerter från företag som kan 
leverera reningsutrustning till Bollstad med högsta miljöklassning som innebär 
minsta möjliga utsläpp i sjön Bolmen. Därefter upphandling och montage av 
utrustning (or utvärdering av denna.

Tekniska förvaltningen arbetar tillsammans med andra förvaltningar för att 
verkställa kommunfullmäktiges beslut om en överföringsledning för vatten och 
avlopp mellan Ljungby och Bolmens östra strand. Arbetet sker till viss del i 
samarbete med Trafikverket, eftersom cn GC-väg kommer att anläggas ovanpå 
ledningen. Arbetet har kommit långt fram i processen, många hembesök har 
genomförts hos boende utmed sträckningen, såväl som telefonsamtal och 
informationsträffar. Det andra samrådsförfarandet pågår sommaren 2020.

JuscciiinCci sijLi-.
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Tekniska nämnden

Alternativa lösningar har utretts i olika omgångar, senast av Envidan Purcnova. 
Utredningen redovisar olika tekniska lösningar och kostnader for rening av 
avloppsvatten. Den (or miljön hästa och mest kostnadseffektiva lösningen för 
Ljungby kommun är den valda. Denna lösning är den som kommunen arbetar 
med. Trafik verket är också tydliga med cykelvägen, att den bara byggs om VA- 
ledningar anläggs och att detta sker i samma projekt. Envidan Purcnova- 
utredningen finns tillgänglig forden som vill fördjupa sig ytterligare.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska 
nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
framdriften av projektet övcrföringsledning tor vatten och avlopp.

Yrkanden
Gunilla Åström (M), Benny Johansson (M). Gun Lindell (S), Ann-Charlott 
Henrysson (S), Lars-Ove Johansson (C) och Anita Wandcroy (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till svar på motionen.
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorenlzson (SD) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden frågar tekniska nämnden om beslut kan fattas i enlighet med 
Gunilla Åström (M) med fleras yrkande eller Krister Salomonsson (SD) med 
fleras yrkande och finner att beslut fattas i enlighet med Gunilla Åströms (M) 
yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs enligt följande:
Ja-röst för bifall till Gunilla Åström med fleras yrkande.
Nej-röst för bilall Lill Krister Salomonsson med fleras yrkande.

Lars-Ove Johansson (C) Ja
Gunilla Åström (M) Ja
Lars Nordqvist (M) Ja
Benny Johansson (M) Ja
Lennart Olsson (KD) Ja
Gun Lindell (S) Ja
Ann-Charlott Henrysson (S) Ja
Anita Wanderoy (S) Ja
Lars-Åke Långh, (S) Ja
Krister Salomonsson (SD) Nej
Jan Lorentzon (SD) Nej

9 ja-röster och 2 nej-röster. Tekniska nämnden föreslår därmed att 
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till framdriften av 
projektet övcrföringsledning for vatten och avlopp.

JustiT.in(ks sign
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Upphandling av utrustning till reningsverk i Bollstad
Svar på motion

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
ffamdriften av projektet överföringsledning för vatten och avlopp.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om offertinhämtning och upphandling av 
reningsutrustning till Bollstad avloppsanläggning. Miljöpartiet redogör i sin motion för en 
tidigare motion från 2016 och sättet denna besvarades på. Dessutom redogörs i motionen för 
vad som hänt sedan dess i fyra sammanfattande punkter.

Punkt 1 handlar om miljöprestanda för småskaliga reningsanläggningar. Tekniska 
förvaltningen kan inte bedöma reningrad eller miljöprestanda i den småskaliga 
reningsanläggning miljöpartiet förordar i sin motion.
Punkt 2 handlar om förslag till ny VA-lagstiftning. Tekniska förvaltningen förhåller sig till 
gällande lagstiftning tills ny lagstiftning eventuellt träder i kraft.
Punkt 3 resonerar om kommunens förmåga till storskaliga investeringar, med särskild tanke 
på de ekonomiska konsekvenser Corona-pandemin kan ge. Tekniska förvaltningen rättar sig 
efter kommunfullmäktiges budgetbeslut (både drift och investering). Att fortsätta investera 
inom offentlig sektor kan vara ett kraftfullt sätt att motverka effekterna av Coronapandemin 
genom att hålla människor i sysselsättning. Det är dock upp till kommunfullmäktige att 
avgöra i vilken omfattning investeringar ska göras.
Punkt 4: Miljöpartiet redogör för sin uppfattning utav hantering av avloppsvatten i 
anläggningen i Bollstad.

Miljöpartiet yrkar att kommunen låter ta in offerter från företag som kan leverera 
reningsutrustning till Bollstad med högsta miljöklassning som innebär minsta möjliga 
utsläpp i sjön Bolmen. Därefter upphandling och montage av utrustning för utvärdering av 
denna.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Tekniska förvaltningen arbetar tillsammans med andra förvaltningar för att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut om en överföringsledning för vatten och avlopp mellan Ljungby 
och Bolmens östra strand. Arbetet sker till viss del i samarbete med Trafikverket, eftersom 
en GC-väg kommer att anläggas ovanpå ledningen. Arbetet har kommit långt fram i 
processen, många hembesök har genomförts hos boende utmed sträckningen, såväl som 
telefonsamtal och informationsträffar. Det andra samråds förfarandet pågår sommaren 2020.

Alternativa lösningar har utretts i olika omgångar, senast av Envidan Purenova. Utredningen 
redovisar olika tekniska lösningar och kostnader för rening av avloppsvatten. Den för miljön 
bästa och mest kostnadseffekti va lösningen för Ljungby kommun är den valda. Denna 
lösning är den som kommunen arbetar med. Trafikverket är också väldigt tydliga med 
cykelvägen, att den bara byggs om VA-ledningar anläggs och att detta sker i samma projekt. 
Envidan P ureno va-utredningen finns tillgänglig för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Teknisk chef
Pia Davidsson
VA- och renhållningschef
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
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Interpellation till miljö och byggnämndens ordförande Kent Danielsson ang. ej godkända 
avloppsanläggningar som berörs av överföringsledningar för vatten och avlopp Ljungby
Bollstad. 

Jag har vid olika tillfällen (senast 25 september 2017) frågat efter hur många enskilda 
fastigheter utmed överföringsledningama för vatten och avlopp Ljungby- Bollstad (jag 
förkortar nedan ÖL) som inte har godkända avlopp. 
Svaret jag fick då var: Någon sammanställning gjord senare än 2014 finns inte. Den 
sammanställningen är enligt min uppfattning bristfällig som beslutsunderlag för ÖL. 

Frågor: 
1. Hur många enskilda fastigheter som berörs av ÖL från Tannåker till Hovdinge saknar i

dag godkända avlopp?
2. Hur många av dessa fastigheter som saknar godkända avlopp ingår i de beslutade

verksamhetsområdena för VA Bolmens östra strand?
3. Hur många kommunala och samfällda (gemensamma) anläggningar som ingår i de

beslutade verksamhetsområdena för VA Bolrnens östra strand är i dag icke godkända?

2020-09-23 

För Miljöpartiet i Ljungby 

Tommy Göransson 
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Kommunfullmäktige

KF § 112

Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.

Interpellationema besvaras under nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Följande motioner har lämnats in till dagens sammanträde:

1. Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion att en utredning görs för hur 
belysningen i området vid Ljungsjön kan ordnas och till vilken kostnad, 
för att därmed få ett beslutsunderlag.

2. Anne Karlsson (S) och Matija Rafaj (S) skriver i en motion om en 
ffiluftsplan för Ljungby kommun.

3. Kerstin Wiréhn (V) vill att kommunen ska bygga fler fastigheter i trä i 
första hand eller trä i kombination med betong i andra hand och yrkar 
därför i en motion att Ljungby kommun beslutar att göra det, samt att 
Ljungbybo städer får ett sådant direktiv.

4. Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion att Ljungby kommun ska verka för 
att erbjuda tillsvidareanställning till de ungdomar som nu har tillfälliga 
anställningar inom äldreomsorgen och som uppfyller gymnasielagens 
krav för permanenta uppehållstillstånd och därmed säkerställer att de inte 
utvisas. Anställningar ska erbjudas på ett sätt som gör att hänsyn tas till 
LAS och gällande kollektivavtal.

5. Krister Salomonsson (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att revidera policyn för offentlig konst till 0,5 % av totalbudget 
och att införa ett maxbelopp på 2 miljoner kronor för konstnärlig 
utsmyckning i vaije projekt där budget överstiger 400 miljoner kronor.

6. Melena Jönsson (SD) yrkar i en motion att Ljungby kommun ska sätta 
upp kameror vid alla kommunala skolor för att förebygga skadegörelser.

Justerandes sign
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7. Melena Jönsson (SD) har också skrivit en motion i vilken hon yrkar att 
Ljungby kommun ska infora en resursskola även för låg- och 
mellanstadiet för de elever som ej fungerar i den stora klassen.

Följande interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde:

1. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande med 12 frågor om överföringsledningen mellan 
Ljungby och Bollstad.

2. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till miljö- och 
byggnämndens ordförande om ej godkända avloppsanläggningar som 
berörs av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Ljungby 
och Bollstad.

Beslutsunderlag

Motionerna

Interpellationema

Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att överlämna motionerna till
kommunstyrelsen för beredning och finner att de beslutar så.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
is / ■
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KOMMUNLEDNINSGf ÖRVALTNINGEN
Dnr A'JYo.20 /02>'/(). 303

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående överföringsledningar 

för vatten och avlopp Ljungby-Bollstad 

Den senaste beräkningen från tekniska förvaltningen som jag sett när det gäller kostnaden för 

överföringsledningarna Ljungby-Bollstad är från 2014/2015. Jag förkortar överföringsledningarna 

Ljungby-Bollstad med ÖL nedan. 

Kostnaden beräknades då till 160 miljoner kronor och då ingick inte kostnaden för cykelvägen. 

Frågor: 

1. Har tekniska förvaltningen gjort någon uppdaterad beräkning av
investeringskostnaden för ÖL?

2. Om så är fallet vad visar denna uppdaterade beräkning att ÖL kostar?
3. Vad förväntas investeringskostnaden för cykelvägen Hovdinge -Tannåker bli totalt

och för Ljungby kommuns del?
4. Hur många enskilda fastigheter har i dag tecknat kontrakt att de kommer att ansluta sig

till kommunalt avlopp resp. kommunalt vatten utmed ÖL?
5. Hur många gemensarnhetsanläggningar har i dag tecknat kontrakt att de kommer att

ansluta sig till kommunalt avlopp resp. kommunalt vatten ÖL?
6. Vad blir totala intäkten i anslutningsavgifter för de som i dag har kontrakterat att

ansluta sig till ÖL?
7. Vad kalkyleras totala intäkterna för anslutningarna bli från fastigheter som ansluter till

ÖL?
8. Finns det en aktuell kalkyl där kapitalkostnaden för investeringen, årliga drift och

underhållskostnader för ledningar, pumpstationer och LTA-anläggningar för ÖL,
kostnad för att producera och leverera vatten och kostnad för att rena avloppsvatten på
Ljungby avloppsreningsverk mm? Om det finns vill jag se denna kalkyl.

9. Vad förväntas årliga intäkter bli från de fastigheter som förväntas ansluta sig till ÖL?
10. Hur kommer VA-taxan att påverkas av denna investering och de ökade driftkostnader

som den medför.
11. Finns det överkapacitet i Ljungby avloppsreningsverk och vattenverk inkl. vattentäkter

som klarar den ökade volymen med ÖL och i så fall hur mycket överkapacitet?
12. Finns det beräkningar hur mycket utsläpp av miljöbelastande ämnen ökar från

Ljungbys avloppsreningsverk till Lagan och vidare till Laholmsbukten p.g.a. ökade
volymer från ÖL?

2020-09-23 

För Miljöpartiet i Ljungby 

Tommy Göransson 



Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ank 2020 -02- 2 0 

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN 

Dnr tfs .Po;olo O ?/, o )',2

Interpellation till Bo Ederström (M) om schemaläggning på kommunens 
äldreboenden 

Schemaläggning 

En schemaläggningsgrupp har tillsatts för att sammanställa personalscheman, något som 
personalen tidigare har gjort själva helt utan ersättning. Detta har säkerställt att de anställda 
får en rimlig arbetsbörda, då inte alla schemaläggare vet hur det är att arbeta inom vården, att 
arbeta natt och/eller att arbeta på obekväma arbetstider. Vissa jobbar nu fyra av sex helger 
eller upp till fem nätter i rad, vilket inte alla orkar. 

I dagsläget uppger en anställd på ett av kommunens äldreboenden att hon lägger "ungefär 
40 minuter var tolfte vecka" på schemaläggning för sig och sina kolleger samt att "det kostar 
kommunen noll kronor". 

Detta föranleder följande frågor som jag inte fick svar på i min förra interpellation: 

• Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya schemaläggningsgrupp?

• Gjordes det några omfördelningar av tjänsterna inom vården för att finansiera
schemaläggningsgruppen?

Ljungby 2020-02-20 

Saga Sunniva Bergh, 
Vänsterpartiet 



Svar Interpellation 2020-02-20 ”Schemaläggning på kommunens 
äldreboenden”
Frågeställare Saga Sunniva Bergh, Vänsterpartiet

1. Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya 
schemaläggningsgrupp ?
Under hösten 2020 kommer uppföljning och utvärdering göras utifrån 
projektet. Därför kan vi inte föregripa frågan om det blir besparingar eller om det 

blir en dyrare verksamhet. Däremot kan vi redan idag se att förvaltningen får en 
mindre sårbarhet och en större flexibilitet samt större möjlighet att behandla alla 
medarbetarna lika kopplat till arbetsbelastning. Vi ser också att det är viktigt att ha ett 
förvaltningsövergripande perspektiv när "Heltidsresan som norm" införs under 
kommande år.

2. Gjordes det några omfördelningar av tjänsterna inom vården för att finansiera 
schemaläggningsgrupp en ?

Den omfördelning som gjordes var att vi koncentrerade uppgifterna till färre personer 
vilket innebär att ett antal personer istället i större omfattning får andra arbetsuppgifter. 
Detta innebär att några personer tappade sina arbetsuppgifter och andra personer har fått 
mer uppgifter kopplat till schemaläggning. I övrigt kommer bemanningen där det centrala 
projektet TES och SAG ingår genomgå förändringar under 2020 för att på så sätt ta ett 
ännu större ansvar kring personalfrågor, rekrytering och mer komplicerade 
arbetsuppgifter som exempelvis ansvar för Track-patienter och Vils-patienter. 
Bemanningen sammanförs också från två bemanningar till en bemanning där samtliga 
centrala delar med bemanning, rekrytering, SAG, TES och övergripande ärenden i 
verkställigheten samlas.

Ljungby 2020-03-24

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -03- 2 h
K0MMUNLEDNINSGFÖRVALTNIN6EN
Dnr fajlÖM/ffl?/, gas.

Bo Ederström(M) 
ordförande socialnämnden



Interpellation till Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -0V 2 4

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /T* vs)?* /*'*'' a OO

20200420

Lönestatistiken för lärare i Ljungby kommun visar att lönerna ligger lägre än 
i grannkommunerna och den statistiken har vi sett flera år.

Vi undrar:

Är detta resultatet av en genomtänkt strategi?

Vilka konsekvenser får detta för verksamheten i skolan?

Vad görs för att behålla lärarna med erfarenhet som missgynnas idag av 
den förda lönepolitiken?

Finns det någon plan för att förändra lönesättningen till nästa 
löneförhandling?

Kerstin Wiréhn 
Vänsterpartiet



TXT. LJUNGBY 
KOMMUN 2020-05-20

Barn- och utbildningsnämnden 
Marcus Walldén Kommunfullmäktige

Ank 2020 -05- 2 0
kommunledninsgförvaltningen
Dnr /CöJOSo/r/J?/) y00

Interpellation till Marcus Walldén gällande lönestatistik.

Lönestatistiken för lärare i Ljungby kornmun visar att lönerna ligger lägre än i 
grannkommunerna och den statistiken har vi sett flera år.

1: Vi undrar: Är detta resultatet av en genomtänkt strategi?
Om man håller sig till fakta hämtat från HR ang. statistik så visar den på att barn 
och utbildningsförvaltningen både ligger något högre bland vissa personalkategorier 
men även lägre. Resultatet det senaste åren är att vi går i en positiv riktning.

2: Vilka konsekvenser far detta för verksamheten i skolan?
Om man har en otydlig och snedför delad löneutveckling så kan den innebära 
negativa konsekvenser, bl. a. kompetensbrist, otrygg organisation, stor 
personalomsättning, minskade elevresultat mm. Därför är det viktigt att ha en 
långsiktig plan vilket vi är på god väg emot för att satsa på nödvändiga individ- 
/funktion-Zpersonalkategorier, arbetet sker i samverkan med personalföreträdare.

3: Vad görs för att behålla lärarna med erfarenhet som missgynnas idag av den förda 
lönepolitiken?
Det handlar inte om en specifik förd lönepolitik där det kan förekomma att inte alltid 
personal med erfarenhet upplever att de gynnas lönemässigt. Det finns en mängd 
orsaker, bl. a. hur arbetsmarknaden ser ut. En tydlig individbedömning och 
kompetensutveckling är några exempel till möjlig löneutveckling, t. ex. förstelärare.

4: Finns det någon plan för att förändra lönesättningen till nästa löneförhandling?
Att utveckla och anpassa den plan som vi idag jobbar med, planen är en långsiktig 
strategi.

/Marcus Walldén, (M) Ordförande B UN Ljungby kommun.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 Ljungby Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670
E-POST
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Kommunstyrelsen

KS § 146 KS2020/0327 040

Beslut om skattesats för år 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 
21:07 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag 
om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast under 
november månad fastställa skattesatsen.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 att skattesatsen skulle 
vara 21:07 under 2020.

Kommuniedningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
18 september 2020. Budgetarbetet för 2021 pågår och det är oklart om beslutad 
budget kommer att innehålla någon förändring av skattesatsen. En skattekrona 
motsvarar 60,8 miljoner kronor.

Den 29 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen 21:07 
kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till besluts, 2020-09-29 § 120 
Kommuni edningsförvaltningens tjänsteskri velse 2020-09-18

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magn us. g.j ohans son@lj ungby. se

TJANSTESKRIVELSE 
2020-09-18

KS2020/0327.040

Kommunfullmäktige

Skattesats för 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21:07 
kronor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag om 
skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige skall sedan senast under november månad 
fastställa skattesatsen.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 att skattesatsen skulle vara 21:07 
kronor under 2020.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Budgetarbetet för 2021 pågår och det är oklart om beslutad budget kommer att innehålla 
någon förändring av skattesatsen. En skattekrona motsvarar 60,8 mkr.

Jämförelse med närliggande kommuner:

Skattesats till kommun, (%) Alvesta _____ 21,42

Gislaved __ 21,99

Halmstad ____ 20,98

Hylte 21,45

Ljungby 21,07

Markaryd 21,31

Värnamo 21,52

Växjö 20,19

Almhult 20,96

POSTADRESS
341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS
Olofs gatan 9

TELEFON ORG NR
0372-78 90 00 vx 212000-0670

PLUSGIRO
302 50-5

E-POST
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Skattesats, totalt, (%) Alvesta

Gislaved

Halmstad

33,42

33,75

32,38

Hylte 32,85

Ljungby 33,07

Markaiyd 33,31

Värnamo ____ 33,28

Växjö 32,19

Älmhult 32,96

Jennie Vidal Magnus Johansson
Kommundirektör Ekonomichef



Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

7(31)
XXX LJUNGBY 

KOMMUN

Kommunstyrelsen

KS § 140 KS2020/0313 003

Revidering av Reglemente för socialnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort 
formuleringen ”Nämnden ansvarar för insatser enl. LSS för personer 18 år och 
äldre” och lägga till formuleringen ”Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)” i Reglemente för 
socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Den 26 augusti 2020 föreslår socialnämnden flera ändringar i Reglemente för 
socialnämnden. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
lägga till en skrivelse om att socialnämnden ansvarar för insatser enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden föreslår 
även att kommunfullmäktige beslutar att lägga till skrivelser om att ordföranden 
far fatta beslut i brådskande ärenden och om att ordföranden ska företräda 
nämnden och utöva tillsyn över socialförvaltningens verksamhet. Vidare förslås 
att ordföranden ska fatta beslut i särskilt lagreglerade frågor.

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
6 oktober 2020. Ändringar gällande nämndens verksamhetsområde, så som att 
nämnden har ett ansvar inom LSS, bör enligt kommunledningsförvaltningen 
inkluderas i nämndens reglemente och därmed ändras av kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att socialnämnden självmant kan 
besluta i delar om ordförandens roll och uppdrag inom nämndens verksamhet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar at 
föreslå att kommunfullmäktige tar bort formuleringen ”Nämnden ansvarar för 
insatser enl. LSS för personer 18 år och äldre” och lägger till formuleringen 
”Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS)” i Reglemente för socialnämnden.

Beslutsunderlag

Socialnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 52 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-04 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-06

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-10-13

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunlednings förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

8(31)

Justerandes sign
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KOMMUN

Socialnämnden

SN § 52 Ank 2020 -09" 0
orvaltningen

2ö2 cr/o^!jj2^l
Revidering av nämndens reglemente —

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra socialnämndens 
reglemente under rubriken ”Nämndens verksamhet” § 1 andra stycket på 
följande sätt:

”Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).”

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att i socialnämndens reglemente 
lägga till följande text i § 5 under rubriken ”Ordförande”:

Det åligger ordföranden att mellan nämndens sammanträden företräda nämnden 
och att i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta reglemente ha tillsyn 
över dess verksamhet.

Ordföranden äger i enlighet med KL 6:39 rätt att besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.

Ordförande ska fatta beslut i särskilt lagreglerade frågor.

Vid förhinder för ordförande träder i första hand förste vice ordförande och i 
andra hand andre vice ordförande in som ersättare.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens reglemente är i behov av revidering avseende nämndens 
verksamhet samt ordning för brådskande ärenden.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-12 och föreslår att 
socialnämnden beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsordning
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Socialnämnden

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att 
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-20 samt arbetsutskottets 
protokoll 2020-08-12, §63.

Justerandes sign
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TJANSTESKRIVELSE 
2020-08-20

Socialförvaltningen

Stab

Ljiljana Bublik
Socialn

0372-789625
Ank 2020 -09" 0
KOMMUNU SGFÖRVALTNINGEN

Dnr'Ztf )3n. ____

ljiljana. bnblik@ljungby.se

Revidering av reglemente för socialnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra socialnämndens reglemente 
under rubriken ”Nämndens verksamhet” § 1 andra stycket på följande sätt:

”Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).”

Detta med anledning av att LSS-verksamheten i Ljungby kommun är samlad under 
socialnämndens ansvar.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att i socialnämndens reglemente lägga till 
följande text i § 5 under rubriken ”Ordförande”:

Det åligger ordföranden att mellan nämndens sammanträden företräda nämnden och att i 
övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta reglemente ha tillsyn över dess 
verksamhet.

Ordföranden äger i enlighet med KL 6:39 rätt att besluta i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens 
nästkommande sammanträde.

Ordförande ska fatta beslut i särskilt lagreglerade frågor.

Vid förhinder för ordförande träder i första hand förste vice ordförande och i andra hand 
andre vice ordförande in som ersättare.

Sammanfattning av ärendet

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
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Socialnämndens reglemente är i behov av revidering avseende nämndens verksamhet 
samt ordning för brådskande ärenden.

Förvaltningens beredning

Bredningen har skett genom socialnämndens ordförande, socialchef och 
förvaltningssekreterare.

(Underskrift av förvaltningschef) (Underskrift av tjänsteperson)

Greger Larsson, socialchef Ljiljana Bublik, förvaltningssekreterare
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2020-10-06 

Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen 

Bruce Byrskog 

0372-789109 

bruce.byrskog@ljungby.se 

KS2020/0313 .003 

Kommunstyrelsen 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort formuleringen 
"Nämnden ansvarar för insatser enl. LSS för personer 18 år och äldre" och lägga till 
formuleringen "Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS)" i Reglemente för socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 augusti 2020 föreslår socialnämnden två ändringar i Reglemente för socialnämnden. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga till en skrivelse om att 
socialnämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Socialnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att 
lägga till skrivelser om att ordföranden får fatta beslut i brådskande ärenden och om att 
ordföranden ska företräda nämnden och utöva tillsyn över socialförvaltningens verksamhet. 
Vidare förslås att ordföranden ska fatta beslut i särskilt lagreglerade frågor. 

Ändringar gällande nämndens verksamhetsområde, så som att nämnden har ett ansvar inom 
LSS, bör med fördel inkluderas i nämndens reglemente och därmed ändras av 
kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att socialnämnden 
självmant kan besluta i delar om ordförandens roll och uppdrag inom nämndens verksamhet. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen anta reglementen om nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. En skrivelse om nämndens ansvar över insatser inom LSS bör 
därför inkluderas i nämndens reglemente. 

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot, att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Enligt kommunallagen är detta ett beslut som åligger nämnden och inte 
kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningens rekommendation är därför att 
socialnämnden självmant beslutar om vad som ska gälla för brådskande ärenden inom 
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nämndens verksamhet. Bestämmelser om nämndens förhållningssätt gällande brådskande 
ärenden inkluderas med fördel i nämndens delegationsordning.
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar samma tillvägagångssätt för resterande delar 
av socialnämndens förslag gällande ordförandens roll. Besluten bör fattas självmant av 
nämnden eftersom uppgifterna genomförs på delegation av nämnden.

Kommunledningsförvaltningens sammantagna bedömning är att delarna i socialnämndens 
förslag gällande nämndens verksamhet inom LSS bör inkluderas i nämndens reglemente. 
Delar gällande ordförandens roll inom den egna nämnden bör däremot fastställas självmant 
av nämnden. Med bakgrund i detta resonemang föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen följer socialnämndens förslag gällande ändring i nämndens reglemente 
avseende nämndens ansvar över LSS. Övriga delar i socialnämndens förslag bör däremot 
behandlas självmant av socialnämnden.

Förvaltningens beredning

Det juridiska resonemanget har tagits fram i samråd med kommunjurist.

Jennie Vidal Bruce Byrskog Rambelo

Kommundirektör Kommunsekreterare

Beslutsunderlag

Socialnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 52
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 141 KS2019/0421 022 

Revidering av Policy för arbetsmiljö 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
revidering av Policy för arbetsmiljö. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av Policy 
för arbetsmiljö. Den huvudsakliga ändringen handlar om att ändra 
formuleringen om arbetsgivarens ansvar när en medarbetare är sjukskriven. 
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens personalutskott den 3 september 
2020. 

Policy för arbetsmiljö har tagits fram för att vägleda Ljungby kommuns chefer 
och anställda till att skapa en god arbetsmiljö. I policyn anges bland annat att "I 
den mån en medarbetare behöver vara sjukskriven har arbetsgivaren ett ansvar 
för att medarbetaren återfår sin arbetsförmåga". Detta avser den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen som ingår i arbetsgivarens ansvar utifrån 
arbetsmiljölagen. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av 
medicinsk, arbetslivsinriktad, yrkeslivsinriktad och social art. Arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar avser endast den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på och i nära anslutning 
till arbetsplatsen och syftar till att den arbetstagare som är drabbad av en skada 
eller sjukdom så långt som möjligt ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och 
återgå i arbete. Ansvaret omfattar alla sjukfall och skador, även de där 
arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaro, exempelvis vid 
färdolycksfall till eller från arbetet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag innebär att det i policyn ska framgå att 
arbetsgivaren har ett ansvar för en arbetslivsinriktad rehabilitering med åtgärder, 
som ska hjälpa medarbetaren så långt som möjligt behålla eller återfå sin 
arbetsförmåga. I samband med att en sådan formulering läggs till i policyn så tas 
även formuleringen " "I den mån en medarbetare behöver vara sjukskriven har 
arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetaren återfår sin arbetsförmåga" bort från 
policyn. Den 3 september 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i Policy för 
arbetsmiljö. 
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-09-03 § 37 
Tjänsteskrivelse från kommuniedningsförvaltningen, 2020-09-21 
Förslag till revidering av Policy för arbetsmiljö, 2020-09-03

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av Policy för 
arbetsmiljö.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ann- 
Charlotte Wiesels yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 
Wiesels yrkande.

Justerandes sign
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Kommimledningsförvaltningen 

HR-av delningen 

Lena Plomén 
0372-789132 

lena.plomen@ljungby.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-09-21

Ks2019/0421.022

Uppdatering av Policy för arbetsmiljö

Förvaltningens förslag till beslut

Kommuniedningsförvaltningen föreslår en uppdatering av Policy för arbetsmiljö med 
tydliggörande av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Sammanfattning av ärendet

Policy för arbetsmiljö har tagits fram för att vägleda Ljungby kommuns chefer och anställda 
till att skapa en god arbetsmiljö. I policyn anges ”1 den mån en medarbetare behöver vara 
sjukskriven har arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetaren återfår sin arbetsförmåga”. 
Detta avser den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som ingår i arbetsgivarens ansvar utifrån 
Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, arbetslivsinriktad, 
yrkeslivsinriktad och social art. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar avser endast den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på och i nära anslutning till 
arbetsplatsen och syftar till att den arbetstagare som är drabbad av en skada eller sjukdom så 
långt som möjligt ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och återgå i arbete. Ansvaret 
omfattar alla sjukfall och skador, även de där arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till 
sjukfrånvaron, exempelvis vid fardolycksfall till eller från arbetet.
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Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommunledningsförvaltningen har bedömt att:

”1 den mån en medarbetare behöver vara sjukskriven har arbetsgivaren ett ansvar för att 
medarbetaren återfår sin arbetsförmåga.”

ersätts med

”1 den mån en medarbetare behöver vara sjukskriven har arbetsgivaren ett ansvar för en 
arbetslivsinriktad rehabilitering med åtgärder, som ska hjälpa medarbetaren så långt som 
möjligt behålla eller återfå sin arbetsförmåga.”

Syftet med den nya formuleringen är att tydliggöra vad som avses med arbetsgivarens 
ansvar.

Beslutsunderlag

Policy för arbetsmiljö

Lise-Lotte Bergström
HR-chef

Lena Plomén
HR-strateg
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Arbetsmiljöpolicy - Ljungby kommun
Policyn har tagits fram för att vägleda Ljungby kommuns chefer och anställda till att skapa en 
god arbetsmiljö. Ljungby kommun anser att i en god arbetsmiljö känner medarbetarna 
arbetsglädje och deras resurser tas tillvara och utvecklas.

Arbetsmiljö verksamheten bedrivs enligt de krav som anges i arbetsmiljölagstiftningen och det 
systematiska arbetsmiljö arbetet är integrerat i alla verksamheter. Arbetsgivaren gör 
regelbundna undersökningar och riskbedömningar av fysiska, psykiska och sociala 
arbetsförhållande genom exempelvis arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, skyddsronder samt 
via företagshälsovården.

Ljungby kommun arbetar enligt samverkansavtal FAS 05. Målet är ett samverkanssystem som 
ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö där inflytande, 
delaktighet och utveckling är en rättighet och ett ansvar för samtliga medarbetare. 
Arbetsgivaren väger alltid in arbetsmiljöaspekter i beslutsfattande.

Ingen medarbetare ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet. Genom 
förebyggande åtgärder och en aktiv anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet ska 
sjukfrånvaro och arbetsskador minimeras. I-den-mån en medarbetare behöver vara sjukskriven 
han-arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetaren återfår sin arbetsförmåga.
I den mån en medarbetare behöver vara sjukskriven har arbetsgivaren ett ansvar för en
arbetslivsinriktad rehabilitering med åtgärder, som ska hjälpa medarbetaren så långt som
möjligt behålla eller återfå sin arbetsförmåga.

Arbetsgivaren har ett väl fungerande samarbete med företagshälsovården, som har 
expertkunskap inom arbetsmiljöområdet.

2 av 2
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Kommunstyrelsen

KS §147 KS2020/0331 006

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda 
följande måndagar år 2021:

25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 
25 oktober, 29 november samt 20 december.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med kommunfullmäktiges 
presidium upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 
2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 september 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande måndagar år 
2021:
25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 
25 oktober, 29 november samt 20 december.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till besluts, 2020-09-29 § 124 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-18

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

KF § 79 Ks2020/0063 102

Valärende - ersättare i barn- och utbildningsnämnden
(SD)

Beslut

Kommunfullmäktige utser Jesper Jolheden (SD) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige godkände den 30 mars 2020 Tommy Andersens (SD) 
avsägelse från uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt 
ersättare i miljö- och byggnämnden. Valen av nya ersättare sköts fram till 
kommande sammanträde.

Valberedningen föreslår efter kommunikation med Sverigedemokraterna att 
Jesper Jolheden (SD) utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Valet av ersättare i miljö- och byggnämnden skjuts åter fram till nästkommande 
sammanträde.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2020-03-30 § 55

Justerandes sign
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NorénJHolgersson^Eva-Mane

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

masoda saidzade < > 
den 8 oktober 2020 09:49 
Norén Holgersson Eva-Marie 
avsägelse

hej Ea-Marie!

jag heter Masoda Said Zade och jag avsäger min plats som ersättare i Kultur-och fritidsnämnden på grund 
av flytt till annan ort

Med vänlig hälsning 
Masoda Said Zade

Sent from Outlook

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -10- o 8
KOMMUNLEDNINSG FÖRVALTNINGEN 
Dnr X&2oSo/ö2>S2./r>2
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Kotnm unledn ingsförvaltningen 

Kansliavdelningen Kommunfullmäktige
Eva-Marie Norén Holgersson 

0372-789116

eva-marie. noren-holgersson@ljungby. se

Redovisning av obesvarade motioner, oktober 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 
inte har besvarats inom ett år.

Kommuniedningsförvaltningen rapporterar att tre motioner inte har besvarats inom ett år:

1. Motion om utdrag ur belastningsregistret - Motionen lämnades in i juni 2019. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet i april 2020.

2. Motion om att införa gratis wifi i centrum och vissa kommunala lokaler och 
anläggningar - Motionen lämnades in i augusti 2019.

3. Motion om att avgiftsbelägga användning av kommunens laddstolpar - 
Motionen lämnades in i september 2019.

Eva-Marie Norén Holgersson 

Kommunsekreterare

POSTADRESS
341 83 Ljungby
E-POST
kommuns tyrelsen@lj ungby. se

BESÖKSADRESS
Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby

TELEFON
0372-78 90 00 vx

ORG NR
212000-0670

VVEBBPLATS
www.ljungby.se

BANKGIRO
156-0879

http://www.ljungby.se

	00 - Dagordning
	05 - Enkla frågor
	06 - Inlämnande av motioner och interpellationer
	07 - Svar på motion om praktik inom hemtjänsten, Ks förslag till beslut
	Motion
	SN yttrande
	SF tjänsteskrivelse

	08 - Svar på motion om utrustning till avloppsanläggning, ks förslag till beslut
	Motion
	TN yttrande
	TF tjänsteskrivelse

	09 - Svar på interpellation om ej godkända avloppsanläggningar
	10 - Svar på interpellation om överföringsledning
	11 - Svar på interpellation om schemaläggning på äldreboenden
	12 - Svar på interpellation om lärarlöner
	13 - Skattesats 2021, ks förslag till beslut
	KLF tjänsteskrivelse

	14 - Revidering av reglemente för socialnämnden, ks förslag
	SN förslag
	SF tjänsteskrivelse
	KLF tjänsteskrivelse

	15 - Policy för arbetsmiljö, ks förslag
	KLF tjänsteskrivelse
	Förslag till rev policy

	16 - Sammanträdesdagar för kf 2021, ks förslag
	17 - Fyllnadsval ersättare i MoBN (SD)
	18 - Valärende - Said Zade (V)
	19 - Obevsrade motioner



