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Kommunfullmäktige 

Plats och tid 

Inledning 

Ärenden 

Ledamöter deltar digitalt enligt information bifogad kallelsen, 
presidiet tjänstgör i Mätiasalen, Storgatan, Ljungby 
måndagen den 23 november 2020, klockan 14.00-

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

Ordföranden hälsar välkommen. 
Test av teknik 

Förslag till justerare: Carina Bengtsson och Christian Johansson, 
ersättare: Frederik Svärd 
Justeringen hålls måndagen den 30 november kl. 16.00 

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

2. Inlämnande av motioner och interpellationer.

3. Svar på interpellation om ledningsfömyelse inom vatten och avlopp.

4. Svar på motion om att utreda Ideellt offentligt partnerskap tillsammans
med Lokal 16.

5. Antagande av nytt intemhyressystem.

6. Utökade föreningsbidrag med anledning av smittspridningen av
coronaviruset.

7. Kapitalisering av Kommuninvest.

8. Godkännande av årsredovisning för ko1mnunalförbundet Sydarkivera
2019.

9. Antagande av Biblioteksplan 2021-2023.

l 0. Ansökan om att överta tillsynsverksamhet från länsstyrelsen gällande
tillståndspliktiga B-verksamheter. 

11. Budget 2021 med plan för 2022-2025.

12. Plats för kommunfullmäktige sammanträden 2021.

13. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

14. Valärende - J Jolheden (SD)

15. Valärende - J Nilsson (M)

16. Meddelanden.

Ordförande 
Ann-Charlotte Wiesel (M) 
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Ank 2020 -11- 1 3 

KOMMUNLEDNINSGFÖRVAI.TNINGEN 
Dnr �S 2020/0?_;qt-gOO

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion om mötesplats för motorburna ungdomar 

En "EPA" eller A-traktor, som är den korrekta benämningen, är en ombyggd bil 
som spärrats så att den går i max 30 kilometer i timmen och får köras av personer som har 
traktor- eller mopedkort och har fyllt 15 år. Antalet A-traktor har ökat markant i hela landet 
och Ljungby kornmun är inget undantag. Ungdomar med Epa-traktorer har idag inte ett fast 
ställe som dom rar vara på. I andra kommuner har man upplåtit plats för dom att vara på och 
även dragit nytta av dom på olika sätt, något som vi anser borde göras även här i Ljungby 
kommun. Det är en grupp som idag allmänt bemöts på ett negativt sätt och som vi 
socialdemokrater vill ändra synen på. 

Därför yrkar vi; 
- Att vi gör en
omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner har arbetat med denna grupp och
se om vi kan göra något liknande i vår kommun.
- Att diskussion förs med
ungdomarna för att se om intresse finns att tillsammans med kommunen hitta en
mötesplats för dom.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 2020-11-09 

Matija Rafaj 

(S) 

Pia Johansson 

(S)
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Ank 2020 -11- I 3

KO M M U N LE D NIN SG FÖ R VA LTN i ZZ'l 
Dnr 14 3020/(3^,^11

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult
Att planera och bygga ny infrastruktur är långa och kostsamma projekt, men lönar sig alltid 
över tid. Sverigeförhandlingen har pekat ut den tilltänkta höghastighetsbanan genom Ljungby 
kommun. Ljungby kommer inte i skrivande stund att få tågstopp i Ljungby, men en god 
infrastruktur till både stambanan i Älmhult och närheten till Värnamo är viktig för att snabbt 
fa tillgång till spårbunden trafik.

Ytterligare anledning att lyfta vägfrågan Ljungby-Älmhult är att människor behöver kortare 
restid mellan orterna. Ljungby och Älmhult är två av Kronobergs starka 
arbetsmarknadsområden i regionen. Säkerheten på den befintliga dragningen osäker, den är 
smal och saknar viltstängsel.Nyttan måste vara avgörande för vägen. Ostridigt behöver vägen 
ses över.

Ett tredje skäl är att ambulanstransporter ofta snabbt behöver nå Ljungby lasarett.

Det finns utredningar gjorda av Trafikverket redan 1998 innefattande olika alternativ för att 
förbättra resandet och det är dags att vi tillsammans med Älmhult tar initiativ för att få 
igenom satsningar på sträckan. Det fanns i utredningen flera olika alternativ till förbättringar 
och även förslag på nya dragningar av vägen, bla. S.Ljunga/Pjätteryd, Älmhult, Hamneda/
Pj ätteryd/Älmhult.

Diskussioner kring kommunens översiktsplan och den sträcka som är utpekad där behöver tas 
upp samt samordning med Älmhults kommun.

Med anledning av detta yrkar vi:

• Att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur kommunen ska agera för att vägen 
mellan Ljungby och Älmhult ska förbättras kopplat till resenärsnytta.

• Att samtal med Älmhults kommun och region Kronoberg inleds både på politisk och 
tjänstepersonsnivå med mål att finna samsyn i frågan.

• Att nödvändiga ändringsbeslut i strategidokument lyfts i kommunfullmäktige.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Lagan 2020-11-06

Anne Karlsson Tomas Nielsen Magnus Carlsson
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Ank 2020 -11- 1 3

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNIuGJIM
Dnr-^c

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Utlys klimatnödläge i Ljungby kommun

För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs 
genomgripande krisåtgärder och stor medvetenhet.
I spåren av nuvarande pandemi har vi fått kunskap om hur samhället kan mobilisera och att fokus på 
en fråga gör oss så mycket starkare och bättre. För att klara klimatutmaningarna måste vi alltså ha 
allt fokus på dem.
I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala uppvärmningen, som nu ligger 
runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader. Det börjar bli bråttom och mer måste göras.
Flera länder och kommuner, även i Sverige, har utlyst klimatnödläge.
Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta:

att skyndsamt utlysa ett klimatnödläge
att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska 
arbete.

Angelstad 20201109

Caroline Holmqvist Henrysson (S) Tomas Nielsen (S)
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Ank 2020 -10- 2 3 

KOMMUNLEDNINSGFÖRVAL TNINGEN 

Dnr s.PoflO 03C 8. 30 3 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående 

ledningsförnyelse inom vatten och avlopp. 

I VA-planen från 2014 som har antagits av kommunstyrelsen står att kostnaden 

för ledningsförnyelse är 16 miljoner kronor/år för att byta ut dåliga och gamla 

VA-ledningar i en rimlig takt. Ledningslängden var då 201 km. 

1. Hur mycket har investerats i ledningsfömyelse de senaste 10 åren i
kronor/år redovisat årsvis.

2. Hur många meter har förnyats per år de senaste 10 åren räknats som

schaktmeter redovisat årsvis.

2020-10-23 

För Miljöpartiet i Ljungby 

Tommy Göransson 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 160 KS2020/04 77 860 

Svar på motion om att utreda Ideellt offentligt partnerskap 
tillsammans med Lokal 16 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 6 december 2019 lämnade Anne Karlsson (S) och Matija Rafaj (S) in en 
motion i vilken de föreslår att en utredning görs för att undersöka om 
kommunen kan genomföra Ideburet offentligt partnerskap (IOP) med Lokal 16. 
Om IOP är möjligt med Lokal 16 föreslår Anne Karlsson och Matija Rafaj att 
kommunen undertecknar ett avtal med Lokal 16 om IOP. 

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
28 oktober 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen har länge arbetat med skrivna 
överenskommelser, som följts upp kontinuerligt, med kulturföreningar i 
Ljungby kommun. Dessa avtal har namnet Långsiktigt kulturstöd. Cirka 20 
stycken kulturföreningar har idag ett sådant avtal med Ljungby kommun. 
A vtalslängden är synkad med Ljungby kommuns verksamhetsplan för kultur 
och i avtalet för det Långsiktiga kulturstödet har även föreningen formulerat 
uppdrag som de tänker ta sig an under avtalstiden. Frågan om vad ett IOP-avtal 
skulle innebära för skillnad mot ett långsiktigt kulturstöd vill föreningen själva 
överväga och skaffa sig mer kunskap om. Föreningen och kultur- och 
fri tidsförvaltningen ser med fördel på att behålla det långsiktiga kulturstödet 
under 2021 och 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 14 oktober 2020 att kommunstyrelsen 
avslår motionen om att utreda IOP-avtal mellan Ljungby kommun och Teater 
16. 

Bes I utsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2020-10-14 § 80 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-28 
Motion om IOP, 2019-12-06 

Yrkanden 

Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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17(68)

Kommunstyrelsen

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande och om någon är emot.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.

Justerandes sign
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2020-10-14

Kultur- och fritidsnämnden Ank 2020 -io- 22

KFN § 80 2019/KOF0104 800

Motion - IOP med Teater 16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen om att 
utreda IOP-avtal mellan Ljungby kommun och Teater 16.

Sammanfattning av ärendet
2019-12-06 lämnar socialdemokraterna in en motion till Kommunfullmäktige 
som yrkar på att en utredning ska göras för att undersöka om det är möjligt att 
genomföra ett ideellt offentligt partnerskap (IOP) med Lokal 16 (Teater 16). 
Kommunfullmäktige har därefter ombett kultur- och fritidsnämnden att yttra sig.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och fritidsförvaltningen har länge arbetat med skrivna 
överenskommelser, som följts upp kontinuerligt, med kulturföreningar i 
Ljungby kommun. Dessa avtal har namnet Långsiktigt kulturstöd. Cirka 20 
stycken kulturföreningar har idag ett sådant avtal med Ljungby kommun. 
Avtalslängden är synkad med Ljungby kommuns verksamhetsplan för kultur 
och i avtalet för det Långsiktiga kulturstödet har även föreningen formulerat 
uppdrag som de tänker ta sig an under avtalstiden.

Frågan om vad ett IOP-avtal skulle innebära för skillnad mot ett långsiktigt 
kulturstöd vill föreningen själva överväga och skaffa sig mer kunskap om. 
Föreningen och förvaltningen ser med fördel på att behålla det långsiktiga 
kulturstödet under 2021 och 2022.

Sista februari 2023 är pengarna slut från Allmänna arvsfondens stöd till Teater 
16:s projekt för Podd-teater. Föreningen och förvaltningen föreslår därför 
tillsammans att det Långsiktiga kulturstödet behålls tills vidare för att sedan 
eventuellt bytas ut till ett IOP, om föreningen och kommunen ser det som ett 
bättre alternativ.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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2020-09-14 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Emelie Olsson Kultur- och ,u:.u:i.a.s��eleflr-:--:-:-�--:-::--:-:-:::-:1 

0372-78923! L\.IUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN

e111el ie.s.olsson@ljungby.se 
Ank 2020 -10- 2 B 

Svar på motion om IOP med Teater16 

Förvaltningens förslag till beslut 

l<OMMUNL�IJN NSGFCJF\VALTNINGEN 
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Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen om att utreda 
IOP-avtal mellan Ljungby kommun och Teater16. 

Sammanfattning av ärendet 
2019-12-06 lämnar socialdemokraterna in en motion till Kommunfullmäktige som yrkar 
på att en utredning ska göras för att undersöka om det är möjligt att genomföra ett 
ideellt offentligt partnerskap (IOP) med Lokal 16 (Teater16). Kommunfullmäktige har 
därefter ombett kultur- och fritidsnämnden att yttra sig. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Kultur- och fritidsförvaltningen har länge arbetat med skrivna överenskommelser, som 
följts upp kontinuerligt, med kultmforeningar i Ljungby kommun. Dessa avtal har 
namnet Långsiktigt kulturstöd. Cirka 20 stycken kulturföreningar har idag ett sådant 
avtal med Ljungby kommun. Avtalslängden är synkad med Ljungby kommuns 
verksamhetsplan för kultur och i avtalet för det långsiktiga kultur.stödet har även 
föreningen formulerat uppdrag som de tänker ta sig an under avtalstiden. 

Frågan om vad ett fOP-avtal skulle innebära för skillnad mot ett långsiktig kulturstöd 
vill föreningen själva överväga och skaffa sig mer kunskap om. Föreningen och 
förvaltningen ser med fördel på att behålla det Långsiktiga kulturstödet under 2021 och 
2022. 

Sista februari 2023 är pengarna slut från Allmänna arvsfondens stöd till Teater I 6:s 
projekt för Podd-teater. Föreningen och förvaltningen föreslår därför tillsammans att det 
långsiktiga kulturstödet behålls tills vidare för att sedan eventuellt bytas ut till ett IOP, 
om föreningen och kommunen ser det som ett bättre alternativ. 
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Förvaltningens beredning
2020-09-08 på Lokal 16 hölls ett möte med kommunens kultur- och fritidschef, 
kulturstrateg och föreningens representanter Jonas Jansson, Åsa Elmgren och 
ordförande Michael Johansson. På mötet diskuterades frågan om IOP skulle kunna vara 
något ny fonn för Teater 16.

Emelie Olsson 
Kulturstrateg

Beslutsunderlag
Motion från socialdemokraterna
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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -12- u 6
KOMMUNLEDNINSC " VALTNIlvuEN
Dnr 20(C mlHO\

Till Kommunfullmäktige Ljungby kommun

Motion om IOP (ideéllt offentligt 
partnerskap) med Lokal 16

Kulturhuset Lokal 16, av unga och för unga har under tre års tid byggts upp i Ljungby.

Lokal 16 kommer att få ett minskat stöd ifrån kommunen än vad som ansökts om, enligt beslutad av 
det borgerliga styrets budget för år 2020.

Minskad ram till Lokal 16 kan komma att innebära att verksamheten inte kan bedrivas och vara det 
kulturhus som nu skapats.

Socialdemokraterna i Ljungby är angelägna att verksamheten skall bedrivas även framöver och vi vill 
därför att det utreds om IOP är en lämplig form av samarbete kommun- lokal 16.

Vi yrkar:

Att en utredning görs för att undersöka om IOP - kommun och Lokal 16 är möjlig 

Att om ovanstående svar är ja: att teckna avtal med Lokal 16 om IOP.

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 20191111

Anne Karlsson Matija Rafaj

(s)(s)
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Kommunstyrelsen 

KS § 157 

Sammanträdesprotokoll 
2020-11-10 

KS2020/0334 

Antagande av nytt internhyressystem 

Förslag till beslut 

10(68) 

280 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
Regler för internhyressystemet 2021 daterat 27 oktober 2020. 

Regler för internhyressystemet 2021 börjar att gälla den l januari 2021. Därmed 
upphör Regler för internhyra, antagen av kommunfullmäktige den 30 augusti 
2007. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till ett nytt internhyressystem. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2020 och föreslog då att 
kommunfullmäktige beslutar att anta principerna för internhyressystemet, att 
kommunfullmäktige beslutar att genomförandet ska ske stegvis och att 
ekonomichefen ska få i uppdrag att utarbeta en plan för finansiering av hållbara 
internhyresnivåer för befintligt bestånd. På grund av oklarheter gällande bland 
annat detaljer i internhyressystemet har tekniska förvaltningen tagit fram ett 
förslag till styrdokument, Regler för internhyressystemet 2021. Förslaget utgår 
från kommunstyrelsens förslag till beslut från den 2 juni 2020. Genom att anta 
det nya styrdokumentet, Regler för internhyressystemet 2021, inrättas det nya 
internhyressystemet medan det gamla styrdokumentet Regler för internhyra 
upphör att gälla. 

I tekniska förvaltningens förslag till Regler för internhyressystemet framgår 
detaljer om ansvarsfördelningen mellan nämnder och fastighetsavdelningen, 
avtalstider, och hyreshöjningar. Enligt förslaget ska internhyrorna bygga på 
självkostnadsprincipen där hyresnivåerna ger förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar fastighetsförvaltning. De generella hyreshöjningar som är nödvändiga 
för att detta ska vara möjligt är omfattande då hyresnivåerna för objekt äldre än 
ett par år ofta ligger långt under de nivåer som erfordras för att säkerställa 
byggnadernas funktion och värde. För att korrigera detta problem utan 
dramatiska hyreshöjningar för hyresgästerna behöver stegvisa hyreshöjningar 
ske. Hur stora och hur många steg som krävs avgörs utifrån kommunens årliga 
budgetbeslut. Utöver de stegvisa hyreshöjningarna krävs även årliga 
hyresjusteringar av alla hyresobjekt för att kompensera allmänna 
kostnadsökningar för fastighetsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 oktober 2020. I 
tekniska förvaltningens förslag framgår att internhyran avseende 
fastighetsförvaltningen ska höjas med två procent årligen. Arbetsutskottet 



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokol!
2020-11-10

11(68)

Kommunstyrelsen

beslutade att i sitt förslag till Regler för intemhyressystemet 2021 ändra så att 
den årliga höjningen av internhyra avseende fastighetsförvaltning ska höjas 
enligt prisindexet Prisindex för kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår att arbetsutskottets förslag till Regler för 
intemhyressystemet 2021 daterat 27 oktober 2020 antas. Därmed upphör Regler 
för intemhyra, antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober 2007.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 130 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-10-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Regler för intemhyressystemet 
2021,2020-10-27

Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) och Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Regler 
för intemhyressystemet 2021 ska börja gälla den 1 januari 2021.1 övrigt beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons med fleras yrkande och om någon är emot.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons med fleras yrkande.

Justerandes sign
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TK2019/0197.280

Tekniska förvaltningen 

Fastighetsavdelningen 

Tom Grnndell 

0372-78 93 24

1(D

Till kommunfullmäktige

tom.grimdell@ljnngby.se
Ank 2020 -10- 2 2

—■ 'r,"[\]GEN

Förslag till nytt internhyressystem L---- —7----------

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till nytt 
internhyressystem genom godkännande av dokumentet Regler för intemhyressystemet
2021.

Sammanfattning av ärendet
Under lång tid har Ljungby kommun haft ett ökande problem med sitt internhyressystem. 
Det allvarligaste problemet är att intemhyroma som finansierar fastighetsavdelningens 
verksamhet inte ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning i enlighet 
med kommunens handlingsplan för lokalförsörjning. Detta beror framför allt på att det 
tidigare föreskrivna självkostnadsbaserade intemhyressystemet aldrig gavs några 
förutsättningar att fungera eller upprätthållas. De förändringar som föreslås i dokumentet 
Regler för intemhyressystemet 2021 syftar i huvudsak till att korrigera dessa brister. Det 
kan därför ifrågasättas om förslaget alls är ett nytt internhyressystem eftersom 
självkostnadsprincipen alltjämt ska ligga till grund för systemet. Utöver de korrigeringar 
som föreslås och föreskrivs i denna skrift beskrivs den hyresmodell som råder i kommunen, 
grundläggande principerna bakom denna modell, regler för avtalsomfång och avtalstider, 
principer för ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst samt regler för 
intemhyressättning och dess uppräkning samt vad som ingår i intemhyran. Därtill finns 
regler för vissa särskilda fastighetsobjekt samt regler för externa upplåtelser.

Sonja Edén Tom Gmndell

Teknisk chef Fastighetschef
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Direktiv för Ljungby kommuns internhyressystem

Internhyresmodellen

Nedan bild visar övergripande hur Ljungby kommuns internhyressystem fungerar. Modellen är 
med små variationer den modell som tillämpas inom staten och de allra flesta kommuner i 
Sverige. Fördelen med denna modell är att den ger förutsättningarna för en professionell 
fastighetsförvaltning samtidigt som den ger både incitament och möjlighet för både hyresvärd 
och hyresgäst att effektivisera sina verksamheter vilket gynnar den gemensamma 
huvudmannen. Om det finns någon nackdel med modellen så är det risken för onödiga och 
ökande interna transaktionskostnader mellan nyttjare och fastighetsorganisation. Denna risk 
bedöms dock vara liten för en kommun i Ljungbys storlek men den ska naturligtvis bevakas.

Grundläggande principer för internhyresmodellen

Lokalförsörjning
Lokalförsörjning sker i samverkan mellan hyresgäst och hyresvärd utifrån behov och direktiv 
men fastighetsavdelningen ansvarar för verkställandet oavsett om vi talar om anskaffning, 
anpassning, uthyrning, förvaltning eller avveckling. Hyresgästerna äger inte rätt att teckna 
hyresavtal med externa hyresvärdar för annat än tillfälliga lokalbehov för en konferens eller 
liknande. Kommunens strategiska lokalförsörjning sker i enlighet med kommunens policy för 
hållbar utveckling och verksamhetsplanen för lokalförsörjning. I enlighet med styrdokumenten 
upprätthålls även en handlingsplan för lokalförsörjning som utgör ett västenligt underlag för 
kommunens investeringsplan.

Lokal effektivi sering
Lokaleffektivisering sker i samverkan och utifrån direktiv men hyresgästerna ansvarar för sin 
resursanvändning. Alla parter ska sträva efter att välja de lösningar som är bäst för kommunen 
som helhet och sträva efter att lokalresurserna utnyttjas optimalt.

Internhyresavtalen

Avtalsomfång
Avtal somfånget omfattar normalt hela byggnader, ibland flera samlade byggnader, med 
tillhörande tomtmark. Avtalsomfanget ska alltid som utgöra en avskiljbar eller uthymingsbar
del.



Avtalstider, förlängningsperioder och uppsägningstider
Vid om- ny- och tillbyggnation tecknas nya intemhyresavtal med en avtalstid om 20 år. I 
samband med reinvesteringar tecknas nya intemhyresavtal med en avtalstid om 10 år. Övriga 
avtal har en avtalstid om 1 år. Samtliga avtal förlängs med 1 år i sänder om uppsägning inte 
sker från antingen hyresvärd eller hyresgäst. Uppsägningstiden inför avtalsperiodens slut är 9 
månader för alla intemhyresavtal.

Ansvarsfördelningen
En rationell fördelning av ansvar för kommunen som helhet ska tryggas genom en ny 
gränsdragningslista mellan hyresvärd och hyresgäst så att ansvaret för tillsyn, skötsel, 
mediaförsörjning, fel avhjälpande underhåll, planerat underhåll, reinvestering och investering 
tydliggörs för ökad effektivitet och reducerade transaktionskostnader. Nya gränsdragningar 
skiljer på ansvaret för att ombesörja respektive bekosta de olika situationerna och åtgärderna i 
verksamhetsfastighetema, där grundregeln är att den part som har bäst förutsättningar att 
påverka utfallet står för kostnaden och den part med bäst förutsättningar att ombesöija åtgärden 
ska hantera den. Generellt innebär detta ett utökat ansvar för fastighetsavdelningen att leverera 
verksamhetsstöd vilket möjliggör en effektivisering i verksamhetsstödet men viktigare är att 
det ger hyresgästerna en utökad möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Den enskilt 
största förändringen är att fastighetsavdelningen fortsättningsvis ska ombesöija och bekosta 
mediaförsöijningen till fastigheterna. Denna förändring genomförs redan för alla nya objekt 
och ska införas succesivt för de äldre verksamhetsfastighetema i den takt detta är möjligt.
Större förändringar i ansvarsfördelningen kompenseras genom förändring av hyresersättningen. 
Nedan bild visar i stort vilka delar av fastighetsavdelningens verksamheter som ingår i 
interhyran, vilka delar där nya intemavtal ska tecknas samt de delar som inte ingår i 
intemhyran.

Tillsyn och skötsel 
Mediaförsörjning 
Felavhjälpande underhåll 
Planerat underhåll 
Reinvesteringar 
Investeringar 
Införhyrningar 
Administration 
Årlig hyreshöjning 
Verksamhetsservice 
Avveckling

Drift

Underhåll exkl. 
inv. skadegörelse

Kapital

Hyra + övriga förpliktelser 

Administrativ förvaltning 

Hyresreglering 
Intern fakturering 
Rivningsbudget

Ingår i intemhyran för objektet.
Nya avtal tecknas dock i samband 
med investering och reinvestering.

Ingår inte i internhyran och får 
inte ske på bekostnad av 
fastighetsförvaltningen.

Ersättningen
Intemhyroma ska bygga på självkostnadsprincipen där hyresnivåerna ger förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning i enlighet med handlingsplanen för lokalförsörjning.
De generella hyreshöjningar som är nödvändiga för att detta ska vara möjligt är omfattande då 
hyresnivåerna för objekt äldre än ett par år ofta ligger långt under de nivåer som erfordras för 
att säkerställa byggnadernas funktion och värde. För att korrigera detta problem utan 
dramatiska hyreshöjningar för hyresgästerna behöver stegvisa hyreshöjningar ske. Hur stora 
och hur många steg som krävs avgörs utifrån kommunens årliga budgetbeslut. Utöver de 
stegvisa hyreshöjningarna krävs även årliga hyresjusteringar av alla hyresobjekt för att 
kompensera allmänna kostnadsökningar för fastighetsförvaltningen. Den del av hyran som 
avser fastighetsförvaltning ska därför höjas årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) för att kompensera allmänna kostnadshöjningar. Trots att intemhyroma justeras enligt 
PKV kan hyresnivåer komma att behöva justeras om de verkliga kostnadsförändringarna



avviker alltför mycket från detta index. Samma behov av översyn finns naturligtvis även i 
övrigt eftersom intemhyroma ytterst bygger på självkostnadsprincipen. För nya byggnader 
sätts intemhyran så att förutsättningar finns för en långsiktig hållbar fastighetsförvaltning redan 
från start. Nya normalbyggnader har därför en hyressättning som utgått från en schablon om 
500 kr/kvm för fastighetsförvaltningen fram till nästa reinvestering eller investering då ett nytt 
intemhyresavtal ska tecknas. Schablonen om 500 kr ligger fast under år 2020 för att räknas upp 
enligt prisindex för kommunal verksamhet från och med år 2021. Den andra delen av ett 
objekts intemhyra består av kapitalkostnaden, d.v.s. den årliga kostnaden för avskrivning och 
ränta. Nedan bild visar hyresberäkningen för de nyare verksamhetsfastighetema.

Tillsyn och skötsel 100 kr/kvm
Mediaförsörjning 150 kr/kvm
Felavhjälpande underhåll 50 kr/kvm
Planerat underhåll 150 kr/kvm
Övrigt och administration 50 kr/kvm

SUMMA Fastighetsförvaltning: 500 kr/kvm

Kapitalkostnad, ranta avskrivningar X kr

SUMMA Internhyra: 500 kr/kvm + X kr

Årlig höjning enligt prisindex för kommunal verksamhet fr.o.m. 2021 på den del av internhyran som avser 
fastighetsförvaltning.

Nya verksamheter tilldelas en budget för planerat underhåll trots att de är nya för att kunna 
bidra till underhållet av äldre fastigheter som kräver mer planerat underhåll än de bidrar med 
under ett år. Detta krävs eftersom medel inte kan fonderas av fastighetsavdelningen såsom ett 
bolag har möjlighet till. Hyres sättningarna måste därför ge förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar fastighetsförvaltning i enlighet med kommunens handlingsplan för lokalförsörjning där 
varje förvaltning över tid står sina egna lokalkostnader.

Särskilda fastighetsobjekt

Lokalbanken
Lokalbanken utgörs av verksamhetsfastigheter som bedöms behövas inom en snar framtid 
men som under en begränsad tid inte behövs för någon förvaltning. Dessa objekt placeras i 
väntan på användning och finansieras genom intemhyra utifrån en särskilt tilldelad budget för 
tekniska förvaltningen. Genom placering i lokalbanken påverkas inte ersättningen till externa 
utförare utifrån hyreskostnaden för objektet, detta eftersom hyreskostnaden inte bekostas av 
den förvaltning som är ansvarig för tillgången av verksamheten.

Bidragsfastigheter
Bidragsfastigheter utgörs av byggnader som kommunen valt att bevara av andra skäl än 
lokalbehov där intäkter saknas eller är otillräckliga för att bära kostnaderna för bevarandet. 
Dessa objekt finansieras genom intemhyra från tekniska förvaltningen.

Reglerings- och saneringsfastigheter
Reglerings- och saneringsfastigheter utgörs av ofinansierade eller otillräckligt finansierade 
byggnader i exploateringsområden och i den kommunala markreserven. Dessa objekt 
finansieras genom intemhyra från exploateringsavdelningen.



Awecklingsfastigheter
Awecklingsfastigheter utgörs av ofinansierade eller otillräckligt finansierade försäljnings- 
och rivningsobjekt. Dessa objekt finansieras av exploateringsavdelningen respektive 
fastighetsavdelningen. Syftet med denna fördelning är att skapa ett ekonomiskt incitament för 
att fullborda försäljning eller rivning enligt beslut.

Externa upplåtelser
Upplåtelser av mark och lokaler till alla övriga ska ske på marknadsmässiga villkor. Om 
ersättningen inte kan fastställas marknadsmässig grund ska den fastställas efter vad som kan 
anses skäligt. Hänsyn bör därvid ta hänsyn tas till sådana faktorer som fastighetens särskilda 
karaktär samt dess ekonomiska och tekniska livslängd. Denna regel krävs utifrån lagkrav om 
likabehandlingsprincipen och konkurrenslagstiftning. Intemhyroma ska inte påverkas vare sig 
positivt eller negativt av externa hyresintäkter.
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 161 KS2020/0346 

Utökade föreningsbidrag med anledning av 
smittspridningen av coronaviruset 

Förslag till beslut 

100 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur
och fritidsnämnden 1 500 000 kronor till utökade föreningsbidrag för uteblivna 
a1nngemang, driftkostnader och omställningar föranledda av smittspridningen 
av coronaviruset under perioden april 2020 till november 2020. 

Finansiering sker genom kommunens eget kapital. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 september beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge ett fortsatt 
utredningsuppdrag gällande föreningsbidrag. Kommunledningsförvaltningen har 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen 
tagit fram flera förslag på hur Ljungby kommun kan ge stöd till de föreningar 
som drabbats av den stundande pandemin. 

Kommunen har genomfört flera åtgärder under året. Kommunen har bland annat 
sänkt hyror under perioden april till juni. De åtgärder som har genomförts har 
varit tillfälliga lösningar för hanteringen av en situation som vi idag inser 
kommer vara långvarig. 

Kornmunledningsförvaltningens förslag består av tre föreningsbidrag och 
presenteras i tjänsteskrivelsen från den 6 oktober 2020. 
Kommunledningsförvaltningens förslag består av ett bidrag för uteblivna 
arrangemang, ett omställningsbidrag för anpassning föranledd av 
smittspridningen av coronaviruset och ett bidrag för driftkostnader. Syftet med 
bidraget för uteblivna arrangemang är att stödja det ideella föreningslivet som på 
grund av inställda arrangemang drabbas hårt av intäktsbortfall. Syftet med 
omställningsbidraget är att stödja föreningar som genomfört kostsamma åtgärder 
för att kunna bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte bidrar till ökad 
smittspridning i samhället. Syftet med bidraget för driftkostnader är att 
säkerställa det fortsatta föreningslivet i kommunen genom att ge föreningar stöd 
för löpande driftkostnader. 

För att möjliggöra en strukturerad handläggning föreslår 
kommunledningsförvaltningen att bidragen begränsas till perioden april 2020 till 
november 2020. Kultur- och fri tidsförvaltningen har uppmärksammat att tid 
behöver avsättas för en handläggningsperiod. För att handläggningen ska kunna 
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Kommunstyrelsen

genomföras på ett strukturerat sätt så behöver bidraget vara begränsat till en 
specifik period som med fördel avslutas innan handläggningsperioden påbörjas.

Från kommunens sida arbetar kultur- och fritidsnämnden nännast de drabbade 
föreningarna. På denna grund bedömer kommunledningsförvaltningen att 
kultur- och fritidsnämnden är bäst lämpad för att avgöra vilka kriterier bidragen 
bör utgå ifrån och vilka beloppsnivåer som de olika bidragen ska avse. Efter 
beslut bör därför dessa detaljer hänskjutas till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 oktober 2020 att kultur- och 
fritidsnämnden tilldelas 1.5 miljoner kronor till utökade föreningsbidrag för 
uteblivna arrangemang, driftkostnader, och omställningar föranledda av 
smittspridningen av coronaviruset under perioden april 2020 till november 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 134 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-06

Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske genom kommunens eget 
kapital. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande och om någon är emot.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.

i\
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Kommimledningsförvaltningen

Kansliav delningen

Bruce Byrskog

0372-789109

bruce. byrskog@ljungby. se

TJANSTESKRIVELSE 

2020-10-06

KS2020/0346.100

Kommunstyrelsen

Återrapportering av uppdrag om utökade föreningsbidrag

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och 
fritidsnämnden 1.5 miljoner kronor till utökade föreningsbidrag för uteblivna arrangemang, 
driftkostnader och omställningar föranledda av smittspridningen av coronaviruset under 
perioden april 2020 till november 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den 29 september beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge ett fortsatt 
utredningsuppdrag gällande föreningsbidrag.

Kommunen har genomfört flera åtgärder under året, kommunen har bland annat sänkt hyror 
under perioden april till juni. De åtgärder som har genomförts har varit tillfälliga lösningar 
för hanteringen av en situation som vi idag inser kommer vara långvarig.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. Arrangemang med färre 
deltagare far genomföras, men måste utföras på ett sätt som minimerar risken för 
smittspridning. Idrott, träning och andra föreningssammankomster fortsätter, men 
föreningarnas aktiviteter har fatt anpassas för att minimera smittspridning. Förbudet har 
också påverkat många föreningars ekonomi, då både intäkter från olika arrangemang och 
från sponsorer uteblivit.

Föreningslivet har stor betydelse för kommunen och dess invånare. Föreningarna är ofta en 
viktig part i utvecklingen av individens fritid och hälsa och har även stor betydelse för 
integrationen i samhället. Att föreningar i kommunen kan fortsätta bedriva verksamhet är 
mycket viktigt ur flera aspekter, bland annat social samhörighet, hälsa, integration, kunskap 
med mera. Föreningarnas fortsatta närvaro är även en viktig del i arbete mot visionen - I 
Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035.
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Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen tagit fram flera förslag på hur Ljungby kommun kan ge stöd till de 
föreningar som drabbats av den stundande pandemin.

Förvaltningens bedömning och överväganden
En enkätundersökning har genomförts med syfte att kartlägga föreningarnas behov under 
pandemin. Förvaltningarna har även undersökt hur andra kommuner agerat. Utifrån detta 
material har förvaltningarna sedan tagit fram tre förslag till åtgärder som till viss del utgår 
från hur föreningarna beskriver sina behov, hur andra kommuner agerat och utifrån de 
möjligheter och begränsningar kommunen har gällande att ge stöd.

Bidrag till ideella föreningar för uteblivna arrangemang
Syftet med bidraget är att stödja det ideella föreningslivet som på grund av inställda 
arrangemang drabbas hårt av intäktsbortfall. Bidraget kan ges till föreningar vars 
arrangemang ställs in på grund av restriktioner, rekommendationer och regler gällande 
coronaviruset under perioden april 2020 till november 2020.

Omställningsbidrag för anpassning föranledd av smittspridningen av coronaviruset 
Många föreningar har varit tvungna att vidta åtgärder för att kunna bedriva sin verksamhet 
även under den pågående pandemin. Syftet med detta bidrag är att stödja föreningar som 
genomfört kostsamma åtgärder för att kunna bedriva sin verksamhet på ett sätt som inte 
bidrar till ökad smittspridning i samhället. Bidraget avser perioden april 2020 till november 
2020.

Bidrag för driftkostnader till ideella föreningar
Syftet med bidraget är att säkerställa det fortsatta föreningslivet i kommunen genom att ge 
föreningar stöd för löpande driftkostnader. Bidraget bör framförallt ta höjd för löpande 
driftkostnader som är grundläggande för föreningens funktionalitet men även för direkta 
intäktsbortfall föranledda av restriktioner, rekommendationer och regler gällande 
coronaviruset under perioden april 2020 till november 2020.

För att möjliggöra en strukturerad handläggning föreslår kommunledningsförvaltningen att 
bidragen initialt begränsas till perioden april 2020 till november 2020. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har uppmärksammat att tid behöver avsättas för en handläggningsperiod. 
För att handläggningen ska kunna genomföras på ett strukturerat sätt så behöver bidraget 
vara begränsat till en specifik period som med fördel avslutas innan handläggningsperioden 
påbörjas.

Från kommunens sida arbetar kultur- och fritidsnämnden närmast de drabbade föreningarna. 
På denna grund bedömer kommunledningsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden är 
bäst lämpad för att avgöra vilka kriterier bidragen bör utgå ifrån och vilka beloppsnivåer som 
de olika bidragen ska avse. Efter beslut bör därför dessa detaljer hänskjutas till kultur- och 
fritidsnämnden.
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Den extra ändringsbudgeten som regeringen presenterade i september innehöll ett utökat stöd 
om en miljard kronor till idrotten samt utökat stöd till barn- och ungdomsorganisationer, 
samlingslokaler för föreningslivet och trossamfund. Flera av de statliga stöden avräknas mot 
eventuella kommunala eller regionala stöd och bidrag. Riksidrottsförbundet är en av flera 
aktörer som fått i uppdrag att fördela ut de utökade statliga stöden. Den enskilda föreningens 
stöd från riksidrottsförbundet kommer bli lägre om föreningen samtidigt fått ett bidrag från 
kommunen. Förvaltningarna ser att dessa regler begränsar den effekt som kommunens bidrag 
avser att generera. Förvaltningarna ser samtidigt att det finns flera föreningar som inte har 
möjlighet att ta del av de statliga stöden och att det dänned finns flera föreningar som 
kommer dra stor nytta av ett utökat bidrag från kommunen.

Förvaltningens beredning
Förslaget har tagits fram tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen. I dialog har förvaltningarna påbörjat planeringen om hur bidragen i 
förlängningen kan handläggas och om vilka kriterier som kan utformas.

Finansiering
Stödåtgärdernas samlade kostnad beräknas till 1.5 miljoner kronor.

Kommunen har inte budgeterat för utökade föreningsbidrag. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att finansieringen ska ske genom ett tilläggsanslag från kommunfullmäktige.

Kommundirektör Ekonomichef

ce Byn&og Rambelo

Kommunsekreterare
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KS § 162 KS2020/0358 040

Kapitalisering av Kommuninvest

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby 
kommun ska inbetala ett insatsbelopp om 4 600 000 kr till Kommuninvest 
ekonomisk förening samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalningen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen 
bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021-2024, upp till ett belopp motsvarande 1 300 kr per 
invånare.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen 
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektom i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet 
upprätthålls av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner.

I november 2010 upptog föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 
en miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen.
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen. Ljungby kommuns förlagslån till föreningen uppgick den 
31 augusti 2020 till 4 600 tkr.

Genom regeländringar far det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat 
i att det befintliga förlagslånet har sagts upp och återbetalats till föreningen. Till 
följd härav har även förlagslånen från medlemmarna till föreningen sagts upp av 
föreningen. Förlagslånen har därför återbetalats till medlemmarna.

Justerandes sign
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till föreningen i form av en kapitalinsats. 
Ljungby kommuns återbetalade förlagslån på 4 600 tkr föreslås användas för att 
öka kapitaliseringen av Kommuninvest under 2020. Därutöver föreslås ökade 
insatser under åren 2021-2024.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i fonn av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha 
uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, 
där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren. Utifrån denna trappa 
ska kommunen öka sin kapitalinsats från 900 kronor per kommuninvånare 2020 
till 1 300 kronor per kommuninvånare 2024.

Den 27 oktober 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att Ljungby 
kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp 
om 4 600 000 kr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalningen. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas 
att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021 2024, upp till ett belopp motsvarande 1 300 kr per invånare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 133 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-15 
Skrivelse från Kommuninvest: ”Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk 
förening”, 2020-09-03

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.

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

Justerandes sign
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Ekonom iavdeln ingen 
Magnus Johansson 
0372-789153
magnus.g.johansson@ljungby.se

TJANSTESKRIVELSE 
2020-10-16

KS2020/0358.040

Kommunfullmäktige

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ska 
inbetala ett insatsbelopp om 4 600 000 kr till Kommuninvest ekonomisk förening samt 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen 
bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021-2024, upp till ett belopp motsvarande 1 300 kr per 
invånare.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk 
borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

I november 2010 upptog föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande en miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett 
separat förlagslån från föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen. Ljungby kommuns förlagslån till föreningen uppgick 2020-08-31 till 
4 600 tkr.

Vid Kommuninvests föreningsstämma 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 LJUNGBY Olofsgatan 9. Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670
E-POST
kommunstyrelsen@ljungby. se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

mailto:magnus.g.johansson@ljungby.se
http://www.ljungby.se
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insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Kommuninvest har ett 
kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Det återbetalade förlagslånet på 4 600 tkr föreslås användas för att öka kapitaliseringen av 
Kommuninvest under 2020. Därutöver föreslås ökade insatser under åren 2021-2024.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet har sagts upp 
och återbetalats till föreningen. Till följd härav har även förlagslånen från medlemmarna till 
föreningen sagts upp av föreningen. Förlagslånen har därför återbetalats till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
föreningen i form av en kapitalinsats.

För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor för regioner, 
vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/inv)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300

Medlemmarna ska således med start 2021 tillse att deras kapitalinsatser i föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp. Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i 
enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kr för regioner).

Aktuell insats för Ljungby kommun är 24 770 tkr. Inklusive förlagslån är nivån 29 370 
tkr. Om förlagslånet betalas in som insats behövs ingen ytterligare insats 2021. Under 
2022 behöver Ljungby kommun betala 904 tkr, 2023 3 657 tkr och under 2024 6 409 
tkr. Det innebär totalt sett en ökad insats med 10 970 tkr.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att Ljungby kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 4 600 000 kr samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021-2024, upp till ett belopp motsvarande 1 300 
kr per invånare.

Jennie Vidal
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommuninvest: ”Kapitaliseringen av Kommuninvest ekonomisk förening” 
Tjänsteskrivelse Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest ekonomisk förening, 2020-10-16
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Kommuninvest Ekonomisk förening 
Samtliga medlemmar 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

1 Bakgrund 

Vid föreningsstämrnan 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag. 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen. 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

mailto:rnamn.efternamn@kommuninvest.se
http://www.kommuninvest.se


Sida 2/4

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.

Insatskapital för kommuner År
1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

Insatskapital för regioner_______År
200 kr/invånare 2021
220 kr/invånare 2022
240 kr/invånare 2023
260 kr/invånare 2024

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital.
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• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingama.

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf

3 Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser.

30 september 2020 

20 november 2020

30 juni 2021 (senast) 

30 juni 2022 (senast) 

30 juni 2023 (senast) 

30 juni 2024 (senast)

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/F%c3%b6reningsst%c3%a4mmohandlingar-
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5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
for avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta.

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 - 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83.

Kommuninvest ekonomisk förening

Tomas Wemgren Ulf Bengtsson
Verkställande direktör Styrelsens sekreterare

mailto:ulf.bengtsson@kommuninvest.se
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Godkännande av årsredovisning för kommunalförbundet 
Sydarkivera 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning för 2019 samt beviljar 
ansvarsfrihet för Sydarkiveras förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2019. 

Reservationer 

Magnus Gunnarsson (M) och Paul Kowalski (S) anmäler jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades i januari 2015. Målsättningen med 
förbundet är att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för 
förbundsmedlemrnamas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en 
gemensam arkivorganisation som förvaltar digitala slutarkiv och hanterar 
digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmamas 
systemförvaltningsorganisationer. Sydarkivera erbjuder utbildning, råd och stöd 
när det gäller informationshantering och arkiv. Ljungby kommun är en av 
medlemskornmunerna i Sydarkivera. 

Sydarkivera har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret 2019 inklusive 
förvaltningsberättelse. Sydarkiveras förbundsfullrnäktige har godkänt 
årsredovisningen och skickat den till förbundsmedlemmama för beslut om 
godkännande och ställningstagande om förbundsstyrelsens ansvarsbefrielse. 
Sydarkiveras resultat för 2019 är 1.82 miljoner kronor vilket går att jämföra med 
2018 års resultat som var 2.7 miljoner kronor. Verksamhetskostnadema under 
2019 motsvarade 23. 7 miljoner kronor och avskrivningskostnaderna motsvarade 
227 000 kronor. Medlemsintäktema motsvarade 16.5 miljoner kronor och övriga 
intäkter motsvarade 9.2 miljoner kronor. 

Till årsredovisningen finns en granskning och revisionsrapport som tagits fram 
av Öhrling PricewaterCoopers AB (PwC). Granskningen visar att 
årsredovisningen innehåller upplysning om verksamhetens utfall, finansiering 
och ekonomiska ställning. Granskningen visar även att resultatet är förenligt 
med de finansiella mål som styrelsen fastställt i budgeten för 2019 och att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Den 27 oktober 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att Sydarkiveras 
årsredovisning för 2019 godkänns och att Sydarkiveras förbundsstyrelse för 
verksamhetsåret 2019 beviljas ansvarsfrihet. 
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 131 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-14 
Årsredovisning 2019 för Sydarkivera, 2020-08-14 
Granskningsrapport av Sydarkiveras årsredovisning, 2020-08-14 
Revisionsberättelse för Sydarkiveras årsredovisning, 2020-08-14 
Förbundsfullmäktiges beslut, 2020-06-12 § 1

Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande och om någon är emot.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.

Justerandes sign
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Komm unledningsförvaltningen

Ekonomiavd Kommunfullmäktige

Lisbeth Wikström Svensson

0372-789150

lisbeth. wikstromsvensson@ljungby. se

Sydarkiveras årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning för 2019 samt beviljar ansvarsfrihet för 
Sydarkiveras förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 10 medlemskommuner 
samt Region Blekinge. 2019 fanns 27 medlemmar anslutna. Ljungby kommun är en av 
medlemskommunema i Sydarkivera. Avgiften för Ljungby kommuns del var ca 771 000 
kronor för år 2019 och kostnadsförs på Arkivenheten.

Målsättningen med förbundet är att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för 
förbundsmedlemmamas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en gemensam 
arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala arkivleveranser 
tillsammans med förbundsmedlemmamas systemförvaltningsorganisationer. Sydarkivera 
erbjuder utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Förbundet 
har under 2019 aktivt arbetat vidare med medlemssamordningen. En viss omorganisation har 
skett under 2019, med indelning i stab och enheter, där stab leds av förbundschefen och 
respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet sker hos ledningsgruppen. Denna 
omorganisation tas i bruk 2020.

Sydarkivera har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2019 inklusive förvaltningsberättelse. 
Resultatet är 1 852 tkr för 2019 (2 711 tkr 2018). Verksamhetens kostnader 2019 är 23 715 
tkr, avskrivningskostnader 227 tkr, medlemsintäkter 16 505 tkr (varav Ljungbys del 4,7 %) 
samt övriga intäkter 9 296 tkr (exempel: anslutande tjänster som ej ingår i medlemsavgiften). 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har godkänt bokslutet och skickat det till 
förbundsmedlemmama för beslut om godkännande samt ansvarsbefrielse för 
förbundsstyrelsen.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Årsredovisningen har tagits fram av Sydarkivera. Granskning och revisionsrapport av 
årsredovisning har genomförts av Öhrling PricewaterCoopers AB (PwC) den 5 mars 2020. 
Granskningen visar att årsredovisningen innehåller upplysning om verksamhetens utfall, 
finansiering och ekonomiska ställning. Granskningen visar även att resultatet är förenligt 
med de finansiella mål som styrelsen fastställt i budget 2019 och PwC bedömer att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

I revisionsberättelsen från den 18 mars 2020 tillstyrker revisorerna att förbundsfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019.

Årsredovisningen fastställdes i förbundsfullmäktige 12 juni 2020 och överlämnades till de 
medlemmar som var medlemmar 2017 för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige 
enligt förbundsordningen.

Med utgångspunkt i ovanstående information och granskningar föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2019 
för kommunalförbundet Sydarkivera och beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i 
kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2019.

Lisbeth Wikström Svensson

Redovisningsekonom

Jennie Vidal

Kommundirektör

Beslutsunderlag
Sydarkiveras årsredovisning 2019 2020-02-24 
PWC:s Revisionsrapport av Sydarkivera 2020-03-05
Revisorerna i Kommunalförbundet Sydarkiveras Revisionsberättelse 2020-03-18 
Beslut i Sydarkiveras Förbundsfullmäktige 2020-06-12
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Kommunstyrelsen
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KS § 159 KS2020/0372 880

Antagande av Biblioteksplan 2021-2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
verksamhetsplanen Biblioteksplan för Ljungby kommun 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sina 
verksamheter inom biblioteksområdet. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat att anta verksamhetsplanen Biblioteksplan 
2021-2023.

I en tjänsteskrivelse från den 28 oktober skriver kultur- och fritidsförvaltningen 
om Biblioteksplanen 2021-2023. Biblioteksplanen har varit på remiss och 
yttranden har tagits in. Flera av kommunens förvaltningar har även deltagit 
arbetet med att ta fram planen.

I Biblioteksplan 2021-2023 framgår bland annat vilken organisationen bibliotek 
i Ljungby har, hur biblioteken i Ljungby arbetar och hur biblioteken i Ljungby 
kan utvecklas. I planen finns fyra utpekade utvecklingsområden som bedöms 
som särskilt viktiga för åren 2021-2023: biblioteket som mötesplats, det 
läsfrämjande arbetet, bamverksamhet och den digitala utvecklingen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-09-30 § 134 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2020-10-14 § 79 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-28 
Förslag till verksamhetsplan Biblioteksplan för Ljungby kommun 2021-2023, 
2020-10-22

Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anta verksamhetsplanen Biblioteksplan för Ljungby kommun 2021— 
2023.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 
Karlssons yrkande och om någon är emot.
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Kommunstyrelsen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne Karlssons 
yrkande.

Justerandessign
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Reviderad biblioteksplan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen 
biblioteksplan för Ljungby kommun 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek som kommunen är huvudman över anta 
en gemensam biblioteksplan. Denna plan omfattar åren 2021-2023 och ska 
revideras vid periodens slut. Planen beskriver folkbibliotekets och 
skolbibliotekens nuläge, samarbetet dem emellan, samt utvecklingsområden. 
Såväl enskilda som gemensamma.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förslaget till biblioteksplan har varit ute på remiss och yttranden har kommit in. 
Hänsyn har tagits till de synpunkter som kommit in, vissa har lett till justeringar 
i planen. Alla som lämnat yttrande kommer få svar av berörd förvaltning.

Finansiering
Inom ramen för befintlig budget.

Förvaltningens beredning
I samverkan mellan tjänstepersoner på förvaltningarna.

Beslutsunderlag

• Reviderad verksamhetsplan biblioteksplan för Ljungby kommun 2021 - 
2023.

• Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16, § 115.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-09.

Justerandet sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 79 2020/KOF0059- 580-
LJUNGBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Biblioteksplan 2021-2023 Ank 2020 10 2 2
K0MMUNLEDM1M8GFÖRVALTNINGENK0MMUNLEDNIW5Gi\uivnviui"(L.LL/isi!iVi3ui un V.nu i lyjiv
DnrQcSjOjOl^l. TföBeslut

Kultur- och fritidsnämnden antar verksamhetsplanen ”Biblioteksplan för 
Ljungby kornmun 2021-2023”.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek som kommunen är huvudman över anta 
en gemensam biblioteksplan. Denna plan omfattar åren 2021-2023 och ska 
revideras vid periodens slut. Planen beskriver folkbibliotekets och 
skolbibliotekens nuläge, samarbetet dem emellan, samt utvecklingsområden. 
Såväl enskilda som gemensamma.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förslaget till biblioteksplan har varit ute på remiss och yttranden har kommit in. 
Hänsyn har tagits till de synpunkter som kommit in, vissa har lett till justeringar 
i planen. Alla som lämnat yttrande kommer få svar av berörd förvaltning. 
Finansiering sker inom ramen för befintlig budget.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09.

Skickas till
K o m m un fu 11 mäk t ige.

Justenjndpi siun\
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Kul lur- och fritidsförvaltningen

Tf. Bibliotekschef Matilda Håkansdotter

0372-789201

matilda. hakansdotter@ljimgby. se

1 (2)

Dnr 2020/032^0-
LJUNGBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

I Ank 2020 -10- 2 8
1 KOMMUNI edninsgfgrvaltningen

Biblioteksplan

Förvaltningarnas förslag till beslut
Att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden antar Verksamhetsplan 
Biblioteksplan för Ljungby kommun 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek som kommunen är huvudman över anta en 
gemensam biblioteksplan. Denna plan omfattar åren 2021-2023 och ska revideras vid 
periodens slut. Planen beskriver folkbibliotekets och skolbibliotekens nuläge, samarbetet 
dem emellan, samt utvecklingsområden. Såväl enskilda som gemensamma.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förslaget till biblioteksplan har varit ute på remiss och yttranden har kommit in. Hänsyn har 
tagits till de synpunkter som kommit in, vissa har lett till justeringar i planen. Alla som 
lämnat yttrande kommer få svar av berörd förvaltning.

Finansiering
Inom ramen för befintlig budget.

Förvaltningens beredning
I samverkan mellan tjänstepersoner på förvaltningarna.
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Vad är en biblioteksplan?
Bibliotekslagen (Svensk författningssamling 2013:801) anger att alla Sveriges kommuner ska 
ha folkbibliotek och att kommunerna ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Dessa 
långsiktiga, strategiska planer beslutas av kommunfullmäktige.

17 § Kommuner och landsting ska anta b i hl io t eksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. (SFS 2013:801)

Biblioteksplanen bör beskriva hur verksamheten ser ut idag och vilka samarbeten som finns. 
Planen har dock ett framåtsyftande fokus och skall belysa bibliotekens roll i 
samhällsutvecklingen, bibliotekets uppdrag framöver, vad biblioteken ska göra och varför, och 
hur verksamheten ska utvecklas. En aktuell biblioteksplan är också en förutsättning för att 
kunna erhålla Kulturrådets bidrag för läsfrämjande insatser.

Innehållet i Ljungby kommuns biblioteksplan tar hänsyn till och utgår från:

• Bibliotekslagen (SFS 2013:801)

• Skollagen (2010:800 2 kap 36 §)

• Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest

• FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter

• FN :s barnkonvention

• Regional biblioteksplan för Region Blekinge och Kronoberg

• Institutet för språk och folkminnen och Sametinget (Nationella minoritetsspråk)

• Kommunfullmäktiges beslutade styrmodell för Ljungby kommun

• Ljungby kommuns vision “I Ljungby formar vi framtiden tillsammans”

• Lokala riktlinjer och planer (t ex Kulturplan, Läsfrämjandeplan)

Denna plan omfattar åren 2021 - 20^3 och antas av kultur- och fritidsnämnden, bam- 
och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Biblioteksplanen 
ersätter nuvarande plan och skall revideras vid periodens slut.

Allmänna förutsättningar
Kungliga biblioteket fick 2015 uppdraget att arbeta fram en nationell biblioteksstrategi, kallad 
”Demokratins skattkammare” för att stärka och utveckla hela det svenska biblioteksväsendet. I 
förslaget ses biblioteken som en självständig kraft i det demokratiska samhällsbygget, en femte 
statsmakt. Det yttersta målet med verksamheten är att stärka bildningen och därmed demokratin 
utifrån visionen Bibliotek för alla.
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Medlen för att uppnå detta är:

• Läsning: inspirera till läsupplevelser, öka allas läs- och språkförståelse och stärk 
litteraturens ställning.

• Samhällets öppna rum: använd biblioteken som samhällets öppna rum för bildning, 
upplevelser och samtal.

• Lärande: utveckla invånarnas möjligheter till livslångt lärande och fri åsiktsbildning 
genom en sammanhållen kedja av utbildningsbibliotek.

• Forskning: stärk biblioteken som en del av forskningens infrastruktur och möjliggör 
tillgång till vetenskapliga resultat från all offentligt finansierad forskning.

• Nationella digitala bibliotekstjänster: tillgängliggör så mycket information och litteratur 
som möjligt fritt och digitalt för alla.

• Gemensam infrastruktur: stöd och stimulera de publika biblioteken med effektiva och 
samverkande nationella och regionala biblioteksfunktioner och välutbildade 
bibliotekarier.

Utredarna menar att biblioteksväsendet behöver utvecklas, förnyas och förstärkas. Strategin är 
tänkt att ange en riktning för detta med perspektivet drygt tio år fram i tiden.

Ljungby folkbibliotekets organisation
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset 
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. (SFS 2013:801)

Huvudbiblioteket finns i centralorten Ljungby. Här arbetar bibliotekarier med specialansvar 
samt de administrativa handläggarna. Här finns också den utvecklingsgrupp som tar 
strategiska beslut kring verksamheterna. På huvudbiblioteket administreras den digitala 
delen av verksamheten som omfattar bibliotekssystemet Book-It, webbplats, Facebook och 
Instagram. Här finns även ett café och en fritidsbank.

På Laganfilialen är det öppet 12 timmar i veckan för allmänheten. Filialen är ett integrerat folk- 
och skolbibliotek och har sin lokal i Åbyskolan. Den ansvariga bibliotekarien arbetar 50% på 
folkbiblioteksdelen och är anställd av barn- och utbildningsförvaltningen på 25% för 
skolbiblioteksdelen.

På Lidhultfilialen arbetar en bibliotekarie 12 timmar i veckan. Folkbiblioteket är integrerat 
med ICA och följer mataffärens öppettider, vardagar kl. 9-19 och helger kl. 9-17. Detta 
innebär att biblioteket är mer öppet för invånarna.

På bokbussen arbetar en bibliotekarie och två biblioteksassistenter/ 
bokbusschaufförer. Bokbussen besöker 4 dagar i veckan förskolor, skolor, särskilda 
boendenoch landsbygden i Ljungby kommun från kl 8-19, totalt 146 stationer.
Övrig tid används för underhåll av buss samt arbete på huvudbibliotek.

4 av 14



LJUNGBY
KOMMUN

Folkbiblioteket nuläge - vad gör vi idag?

Barn- och ungdomsverksamhet

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. (SFS 2013:801)

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp på folkbiblioteket. Uppdraget är att nå barn 
och ungdomar på deras fria tid. På huvudbiblioteket finns en bibliotekarie med 
specialansvar för barn- och ungdomsverksamheten, samt annan personal som jobbar del av 
sin tid gentemot barn. Barn och ungdomslitteraturen är en betydande del av folkbibliotekets 
bestånd, det är även barn och ungdomslitteraturen som har flest utlån. Folkbiblioteket arbetar 
för att alla barn ska kunna läsa, därför görs särskilda satsningar på att lyfta till exempel 
talböcker, lättlästa böcker och böcker på andra språk än svenska. Lässtimulerande 
aktiviteter sker regelbundet, genom exempelvis sommarläsning, författarbesök och olika 
lovaktiviteter.

En del av arbetet mot målgruppen sker via pedagoger och skolbibliotekspersonal på förskolor 
och grundskolor i både kommunal och privat regi.

Samarbete sker med Sagobygden Berättamätet Kronoberg i form av sagostunder. 
Folkbiblioteket samverkar med kommunens kulturstrateg kring barnkultur, exempelvis 
barnteaterföreställningar. Det finns även ett samarbete med barnhälsovården, för att i tidigt 
skede nå föräldrar och skapa ett intresse kring läsning och barns språkutveckling. 
Folkbiblioteket i Ljungby deltar i en satsning som heter ”Språkstegen”. Den är ett samarbete 
mellan kommunerna i Blekinge och Kronoberg, och Region Kronoberg/Blekinge. 
Syftet är att stimulera språkutvecklingen hos barn mellan 0-3 år genom olika insatser. I 
nuläget sker samverkan mellan folkbiblioteken, barnhälsovården och logopedin. Under 
2019 inleddes ett samarbete med förskolan. Målet är samverkan mellan verksamheter som 
har i uppdrag att verka för små barns språkutveckling, oavsett huvudman.

Folkbibliotekets personal deltar kontinuerligt i utbildningar och nätverk kring barn- och 
ungdomsverksamhet.

Personer med särskilda behov
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer 
medfunktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar 
erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. (SFS 2013:801)

Biblioteket har en bibliotekarie med specialansvar för människor med särskilda behov. 
Målgrupper för denna verksamhet är äldre personer och personer med funktionsvariationer,
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men utveckling har skett mot nya målgrupper som läsovana och personer med annat modersmål 
än svenska vilket inneburit att studiebibliotekarien också är delaktig i arbetet med denna 
målgrupp. Käman i verksamheten är de anpassade medierna och därför är en viktig del av denna 
verksamhet inköp och gallring av anpassade medier, information om medierna samt att göra 
dem tillgängliga för brukarna.

Denna målgrupp kräver ofta tekniska hjälpmedel för att kunna läsa. Folkbibliotekets ambition 
är att vara uppdaterad med den senaste tekniken och kunskapen. ”Boken kommer” är en 
verksamhet som görs för personer som inte har möjlighet att ta sig till folkbiblioteket. 
Bibliotekspersonal kommer då hem med de böcker som önskas en gång i månaden. Den digitala 
utvecklingen har möjliggjort att biblioteket kan erbjuda ”Talboken kommer”. Talböcker skickas 
då till låntagarna via internet. Den enskilda talboksläsaren behöver själv inte vara IT-kunnig då 
tekniken är anpassad att fungera på enklaste vis.

Lokaler (och webbsidor) har anpassats för en bättre tillgänglighet för människor med särskilda 
behov. Samarbete sker internt i biblioteksorganisationen och med verksamheter i Ljungby 
kommun, men även med lokalsamhället, regionalt och nationellt.

Samarbeten med lokalsamhället och utdelning av lättlästa böcker på svenska har gjorts i arbetet 
med integration av nya svenskar.

Mångspråk
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 
genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska. (SFS 2013:801)

Studiebibliotekarien ansvarar för mångspråksverksamheten gentemot vuxna som i nuläget 
innebär ämnesbevakning och inköp, nätverkande, språkbevakning samt besök av SFI-klasser 
(Svenska för invandrare) och andra grupper samt deltagande i språkcafé på 
familjecentralen. För de mångspråkiga låntagarna köps litteratur på olika språk men även 
mycket språkkurser och ”lära sig svenska”-böcker. Ordböcker, grammatikböcker och 
körkortsböcker är mycket efterfrågat och köps i den mån det finns utbud. På huvudbiblioteket 
finns en ”Ny i Sverige”-hylla. Där finns de medier som är mest efterfrågade av de som 
är nya i Sverige och med svenskan, exempelvis körkortsböcker på olika språk och 
lättlästa romaner på svenska med bok och cd. Även viktiga faktaböcker på olika språk är 
samlade här, såsom vänta barn/gravid-böcker och vardagsjuridik. Barnbibliotekarien bevakar 
och köper barn- och ungdomslitteratur på de språk som är aktuella och efterfrågas 
i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar ekonomiskt till inköp av bam- 
och ungdomslitteratur på de språk som skolorna bedriver 
hemspråksundervisning i. Såväl barn som vuxna uppmuntras att aktivt tala och läsa sitt 
eget språk. Tillsammans är barnbibliotekarien och studiebibliotekarien aktiva i nätverket 
för mångspråk som finns i regionen.
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De deltar även i utbildningar kring mångspråk. Riktade insatser för barn görs 
exempelvis med sagostunder på olika språk.

Bibliotekets arbete med de nationella minoritetsspråken behöver utvecklas men ett visst utbud 
av litteratur finns. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romska och 
samiska.

Media
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. (SFS 2013:801)

Biblioteket tillhandahåller ett brett och aktuellt utbud av böcker, filmer, musik-cd, tidningar, 
tidskrifter, databaser, e-böcker, data- och tevespel. Under resterande del av denna 
biblioteksplan benämns samtliga under samlingsnamnet medier.

Biblioteket har en bibliotekarie med övergripande ansvar för medier. Det skall finnas medier 
för alla åldrar, medier på många olika språk samt specialmedier för låntagare med särskilda 
behov. Vid inköp tas också stor hänsyn till låntagarnas önskemål. När det gäller e-böcker och 
e-ljudböcker betalar folkbiblioteket inte för respektive e-bok förrän någon lånar den. 
Folkbiblioteket tillhandahåller också databaser med elektroniska tidningar och tidskrifter.

Det digitala biblioteket
På bibliotekets webbplats finns information om biblioteksverksamheten och tillgång till digitala 
tjänster 24 timmar om dygnet. På webbplatsen kan bibliotekets användare sköta 
biblioteksärenden på egen hand, önska inköp av nya böcker, ta del av information och få 
tillgång till olika e-resurser som exempelvis e-böcker och databaser. Det finns möjligheter 
att lyssna på webbplatsen med programmet Talande webb. Biblioteken i Kronoberg och 
Blekinge samverkar både kring text och bilder som används på webbplatsen samt har 
gemensamt under 2016 utvecklat en responsiv webbplats för att förbättra tillgängligheten. På 
biblioteket i Ljungby finns en bibliotekarie med specialansvar för IT.
Biblioteket marknadsför och informerar om utbud och tjänster även på sociala medier. 
Ljungbys folkbibliotek arbetar för att öka andelen digitalt delaktiga medborgare. Biblioteket 
medverkar i Digitalt först, ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal. Det 
finns datorer, surfplattor med relevanta appar och tv-spel att använda på huvudbiblioteket. 
Gratis wifi finns tillgängligt på biblioteken med möjlighet att skriva ut både från smarta 
telefoner, surfplattor och datorer.

På biblioteket finns Makerspace (rum för kreativt skapande) som bland annat erbjuder robotar 
av olika slag, VR-headset och green screen. Det anordnas Makerspace-aktiviteter ett antal 
gånger per år och utbudet finns tillgängligt för besökare vissa tider under veckan.

Programverksamhet
Biblioteket erbjuder en mycket varierad och bred programverksamhet. Såväl lokala som 
rikskända föreläsare och författare framträder på biblioteket. Verksamheten planeras av en
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evenemangsgrupp. Barn- och ungdomsprogrammet sker till stor del i samarbete med andra 
aktörer men innehåller även helt egna aktiviteter och utställningar vid till exempel höst- och 
sportlov. Sagostunder görs i samverkan med Sagobygden i Ljungby som håller i själva 
utförandet. En eftermiddag i veckan under terminstid är det högläsning på biblioteket i Ljungby. 
Det är en satsning inom ”Språkstegen” och genomförs av bibliotekspersonalen. Folkbiblioteket 
har ett väletablerat samarbete med kommunens kulturstrateg. Såväl privatpersoner (vuxna och 
barn) som skolklasser och förskolegrupper har möjlighet att visa upp sina alster i 
folkbibliotekets lokaler. En återkommande aktivitet är familj elördag som görs två gånger om 
året. Ljungby konstförening planerar och arbetar med de utställningar som visas i konsthallen. 
Varje år anordnas ett antal föreläsningar i samverkan med studieförbund, andra kommunala 
verksamheter, Region Kronoberg m.fl på huvudbiblioteket i Ljungby. I programverksamheten 
erbjuds även flertalet utställningar i bibliotekets lokaler. Workshops och temakvällar anordnas 
också. Olika aktiviteter för att öka den digitala delaktigheten anordnas på både huvudbiblioteket 
och filialerna. Utifrån verksamhet och tid på tjänsten görs viss programverksamhet på filialer.

Samarbeten och nätverk

14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. (SFS 2013:801)

För att kunna fullfölja bibliotekslagens intentioner samt optimera resurserna krävs samverkan. 
Biblioteket och dess personal samverkar med andra kommunala verksamheter, föreningslivet, 
studieförbunden och lokalsamhället. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 
(BiBK) ansvarar för de regionala biblioteksutvecklingsfrågoma. BiBK är en 
aktör inom kultursamverkansmodellema i Blekinge och Kronoberg och ska bidra till 
en dynamisk utveckling av bibliotek, kultur och lärande inom Blekinge och 
Kronoberg. Genom omvärldsbevakning, information, rådgivning, samordning, 
kompetensutveckling, utvecklingsinsatser och stöd till mediesamverkan stödjer och stärker 
BiBK folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. BiBK stödjer bibliotekens mediesamarbete 
genom att avsätta medel för inköp av medier och transporter mellan biblioteken samt 
samordning och subventionering av datatjänster.

Biblioteket deltar också i flera större nationella projekt som initierats av Kungliga biblioteket 
och Kulturrådet. Exempel på detta är Stärkta bibliotek, Digitalt först och Språkstegen.
Sedan många år har folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg ett organiserat lånesamarbete. 
Det finns riktlinjer och rutiner för lån mellan biblioteken. Detta samarbete gäller också 
folkbiblioteken i Kalmar län och 25 bibliotek binds samman i ett transportsystem med 
sändningar tre gånger i veckan. Sedan våren 2013 har folkbiblioteken i Kronoberg och Blekinge 
webbplatser med integrerade kataloger. BiBK administrerar en länsgemensam webbplats som 
underlättar fjärrlån i de två länen. Det fortsatta utvecklingsarbetet styrs av en styrgrupp 
bestående av länens bibliotekschefer medan arbetet samordnas av BiBK.
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Skolbiblioteksorganisation

Ljungby kommun har 13 grundskolor och en gymnasieskola. Totalt finns 4,75 heltidstjänster 
på skolbiblioteken i kommunen. Tjänsterna är fördelade på Astradskolan, Kungshögsskolan, 
Åbyskolan och Sumierbogymnasiet. Alla skolor skall enligt skollagen ha ett skolbibliotek som 
eleverna har tillgång till i den egna skolenhetens lokaler. Det gör det möjligt att kontinuerligt 
använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.

Skolbiblioteken skall omfatta böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 
andra medier. Biblioteket skall vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning. Beroende på skolans storlek är biblioteken olika stora men de krav 
som finns i lagstiftningen måste alla enheter leva upp till.

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor 
har enligt läroplanen ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får 
tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 
utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.
Skolbibliotek är en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till 
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift 
att stödja elevernas lärande.

Skolbiblioteken nuläge - vad gör vi i dag?
Efter regeringsbeslut i november 2019 ska en särskild utredare utreda och föreslå åtgärder för 
att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig 
tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka 
tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Utredaren ska också föreslå hur 
statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola. Uppdraget ska redovisas senast 
30 november 2020. Utredaren ska bl.a.

• föreslå hur det kan tydliggöras i skollagen (2010:800) vad en ändamålsenlig 
skolbiblioteksverksamhet ska omfatta,

• kartlägga hur samverkan mellan skolbibliotek, folkbibliotek och den regionala 
biblioteksverksamheten ser ut och vid behov lämna förslag på hur denna samverkan kan 
utvecklas och stärkas, i syfte att bidra till högre kvalitet och kostnadseffektivitet,

• analysera om och i så fall hur digitala resurser kan skapa fungerande lösningar i form av 
exempelvis skolbibliotekariestöd på distans,

• föreslå hur val av ändamålsenliga och tillgängliga läromedel av hög kvalitet kan underlättas

• lämna nödvändiga författningsförslag.
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På alla skolor skall det idag finnas en gemensam och ordnad resurs av medier och information 
som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska 
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Det finns stora skillnader mellan mindre 
skolor och större skolor när det gäller tillgänglighet, mediebestånd och IKT (Informations- 
och kommunikationsteknik). För att leva upp till kraven krävs framtida satsningar. Ett 
flertal skolbiblioteksansvariga har fått utbildning i Legimus som är ett digitalt bibliotek för 
tillgängliga medier. Legimus är myndigheten för tillgänglig media.

Samarbetet mellan folkbiblioteket och skolorna

Samarbetet mellan folkbiblioteket och skolorna i Ljungby kommun består idag av att bokbussen 
kör enligt turlista till förskolor och skolor och då finns det möjlighet för elever att låna 
böcker och för lärare att beställa boklådor med olika teman.
Samverkan består även av samarbete kring lokaler som Åbyskolan, ett visst mediebestånd och 
en del läsfrämjandeinsatser.

Förskoleklasser i Ljungby kommun får inbjudan till biblioteken och bokbussen. De har även 
möjlighet att besöka biblioteket regelbundet under läsåret. Pedagoger inom förskola och skola 
kan på efterfrågan få bokprat och visning av biblioteket i mån av tid. Folkbiblioteket ger på 
efterfrågan information på föräldramöten mot en avgift.
Folkbiblioteket, Sunnerbogymnasiet, Astradskolan och Kungshögskolan samt Åbyskolan 
samverkar ytterligare då de alla är anslutna och arbetar i biblioteksystem Book-IT. 
Folkbiblioteket administrerar bibliotekssystemet.
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Utvecklingsområden 2021-2023
I arbetet med att ta fram utvecklingsområden för folkbiblioteket i biblioteksplanen har 
en nulägesanalys och omvärldsbevakning gjorts. Till grund har också Bibliotekslagen, 
Kungliga Bibliotekets riktlinjer och rekommendationer Biblioteksplan 2.0, samt det 
föreliggande förslaget till en nationell biblioteksstrategi “Demokratins skattkammare”, legat 
för att hitta stöd i valet av utvecklingsområden och utformandet av biblioteksplanen.

Utifrån detta, samt med utgångspunkt i Ljungby kommuns visionsmål och kultur- 
och fritidsnämndens verksamhetsmål, har följande utvecklingsområden definierats som 
mest strategiskt viktiga för perioden 2021-2023:

• biblioteket som mötesplats
• det läsfrämjande arbetet
• barnverksamheten
• den digitala utvecklingen

Ljungby kommuns visionsmål
Bästa kommun att växa i 
Livslångt lärande för alla 
Vi skapar ett rikt liv

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål
Personalen i förvaltningens verksamheter ger service som innebär att minst 80 % av 
kunderna är nöjda.
Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra 
aktörer.

- Antalet bambokslån ska överstiga genomsnittet i landet.

Biblioteket som mötesplats

Folkbiblioteket ska -

• arbeta aktivt för att vara en välkomnande och inspirerande mötesplats genom att ta 
tillvara och utveckla personalens kompetens och samverka med externa aktörer kring 
utvecklingen av biblioteksrummet

• vara en lekfull, kreativ och aktiverande miljö för våra besökare genom att erbjuda 
Makerspace på alla våra enheter och i samarbete med andra verksamheter

• arbeta proaktivt och verka utanför sina egna lokaler för att möta nya målgrupper genom 
fler aktiviteter utanför biblioteket och ökad samverkan med andra aktörer
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• arbeta med fler varierade program genom att bredda vårt utbud av arrangemang kopplat 
till vårt uppdrag utifrån bibliotekslagen

• vara aktiva och synliga i sociala medier och i det digitala biblioteket genom att bredda 
bilden av biblioteket och skapa struktur kring arbetet med sociala medier

Det läsfrämjande arbetet
Folkbiblioteket ska -

• arbeta brett med berättelsen genom olika medier och format genom att utveckla arbetet 
med nya aktiviteter och samarbeten med berättelsen i fokus och stärka arbetet med och 
samarbetet kring Berättamätet och Sagobygden

• arbeta aktivt med prioriterade målgruppers språkutveckling och ökade läsförståelse 
genom att arbeta mer fokuserat med uppsökande verksamhet gentemot prioriterade 
grupper i ökad samverkan med andra relevanta aktörer samt öka kompetensen bland 
personalen kring språkutveckling och läsförståelse

Barnverksamheten
Folkbiblioteket ska -

• implementera Barnkonventionen i den dagliga verksamheten genom att genomföra 
utbildningsinsatser för all personal, anpassa och utveckla biblioteksrummet för bam 
efter deras behov, samt utveckla arbetet med barnfokusgrupper

• aktivt delta i arbetet kring Språkstegen genom fortbildning för berörd personal samt 
arbeta med bemötandet av små bam och deras föräldrar

• utveckla den generella kompetensen kring barnverksamheten i personalstyrkan genom 
att fler ska bli delaktiga i fredagarnas högläsningsmys samt öka kompetensen kring 
barnmedia via olika gemensamma aktiviteter

Den digitala utvecklingen
Folkbiblioteket ska -

• bidra till att minska den digitala klyftan genom att handleda i användandet av teknik för 
att underlätta för medborgarna att ta del av digitala samhällstjänster, e-böcker, appar 
med mera genom att inleda samarbeten med berörda myndigheter kring deras digitala 
tjänster, samt tillhandahålla teknisk utrustning för att skapa delaktighet i den digitala 
sfären med särskilt fokus på prioriterade målgrupper såsom personer med 
funktionsnedsättning

• stärka personalens kompetens och medvetenhet om digitala medier, bland annat inom 
ramen för den nationella satsningen Digitalt först, genom utbildningsinsatser för samtlig 
personal samt enskild omvärldsbevakning och kompetensutveckling som t ex Digitekets 
utbildningar som är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för de som jobbar 
på bibliotek.F 12 av 14
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• skapa mer digitalt innehåll och fler digitala aktiviteter som exempelvis föreläsningar, 
författarsamtal och boksamtal online samt utveckla och utöka sin närvaro på sociala 
medier

Skolbiblioteken

Övergripande mål — strategiskt område Kunskap

• Ljungby kommuns skolbibliotek ska verka för elevernas nyfikenhet och kreativitet, lust 
att läsa, lust till livslångt lärande och förmåga att söka och kritiskt värdera information.

• Prioriterade grupper är elever med funktionsnedsättning, elever med annat modersmål 
än svenska och de nationella minoriteterna.

Förvaltningsmål

• En skolbibliotekarie med ansvar för samordningen av skolbiblioteken i kommunen 
anställs. Särskild uppmärksamhet ägnas åt skolor som saknar personal i biblioteken. 
Klart 2021-01-01.

• Ett gemensamt system finns för att katalogisera böcker och media. Systemet ger även 
statistik på utlåningen. Klart 2021-01-01.

• Budget till skolbibliotek fördelas centralt. Klart 2021-01-01

Gemensamt utvecklingsområde

Övergripande mål - strategiskt område kunskap

• Folkbiblioteket och skolbiblioteken skall ha ett långsiktigt och strukturerat samarbete.

Förvaltningsmål

• En gemensam arbetsgrupp för samverkan mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken 
ska 2021 tydliggöra folkbibliotekets och skolbibliotekets olika uppdrag och roller. 
Representant från skolbibliotek är sammankallande. Representant från folkbiblioteket 
kallas vid behov.

• Arbetsgruppen organiserar varje termin en gemensam träff för ansvariga på
skolbiblioteken där frågor som berör biblioteksplan tas upp. Frågor som ska behandlas 
är de lokala handlingsplanerna för skolbiblioteken, mediebestånd och
läsfrämj andeinsatser, kulturrådsbidrag. Utvecklingsledaren för barn- och
utbildningsförvaltningen och chefen för folkbiblioteket följer upp arbetet och 
utvecklingen.
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Uppföljning och revidering
Kungliga biblioteket är den myndighet som tillsammans med de regionala 
biblioteksverksamheterna och kommunerna ska följa upp hur de biblioteksplaner som antagits 
har utformats och hur de används.

Biblioteksplanen gäller för perioden 2021-2023 då den ska revideras. Den ska årligen följas 
upp och målen ska redovisas enligt fullmäktiges styrmodell. Bibliotekschefen och bibliotekets 
utvecklingsgrupp tar fram arbetsdokument där målen för folkbiblioteket i biblioteksplanen 
bryts ned, kopplas till aktiviteter och görs mätbara.

Länkar till dokument som nämns i planen

Bibliotekslagen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801 sfs-2013-801 /?bet=2013:801

Bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket: ht tp ://w ww. kb. se/b ibl i o tek/

Institutet för språk och folkminnen:
http://mvw.sprakochlblkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoriietssprak.html

Målstyrning Ljungby kommun: https://www.liungbv.se/sv/politik-och-demokrati/vision-Qch-mal/

Mänskliga rättigheter: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga- 
rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/

Regional biblioteksplan:
https://www.biblioteksutveckling.se/download/18.41fe67afl70f389063d952/1584971509978/Biblio
teksplan%202019 2021.pdf

Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolbiblioteket-som-pedagogisk-
resurs/

Skollagen:httT?://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- 
forfattningssamling/skollag-2010800 sfs-2010-800

Unescos folk och skolbiblioteksmanifest: http://www.unesco.se/?infomat=unescos- 
folkbiblioteks-och-skolbiblioteksmanifest

Unicef: https://unicef.se/bamkonventionen

14 av 14

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
http://mvw.sprakochlblkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoriietssprak.html
https://www.liungbv.se/sv/politik-och-demokrati/vision-Qch-mal/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/
https://www.biblioteksutveckling.se/download/18.41fe67afl70f389063d952/1584971509978/Biblio
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
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KS § 154 KS2020/0374 400 

Ansökan om att överta tillsynsverksamhet från 
länsstyrelsen gällande tillståndspliktiga B-verksamheter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos 
länsstyrelsen i Kronobergs län om att från och med den 1 januari 2021 få överta 
tillsynen för samtliga miljöfarliga verksamheter med B-tillstånd enligt 
miljöprövningsförordningen, undantaget torvtäkter. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har sedan tidigare tillsynen för ett större antal 
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. För att utveckla och 
effektivisera tillsynen samt skapa en ökad helhetssyn över de tillståndspliktiga 
verksamheterna i kommunen föreslår miljö- och byggnämnden att 
kommunfullmäktige ansöker om överlåtelser av tillsyn för samtliga miljöfarliga 
verksamheter med B-tillstånd enligt miljöprövningsförordningen. Detta med 
undantag från de torvtäkter som är etablerade i kommunen. 

I tjänsteskrivelsen från den 29 oktober 2020 skriver miljö- och 
byggförvaltningen om ärendet. I dagsläget behöver nämnden ansöka om 
övertagande av tillsyn hos länsstyrelsen vid varje ny prövning av miljöfarliga 
verksamheter med B-tillstånd. Genom att överta tillsynen för B-verksamheter, 
enligt miljö- och byggnärnndens förslag, kommer nämndens arbete 
effektiviseras eftersom nämnden inte behöver ansöka om övertagande av tillsyn 
vid varje ny prövning av miljöfarlig verksamhet. 

Nämnden har idag tillsynen över ett större antal tillståndspliktiga verksamheter 
enligt miljöprövningsförordningen. I dagsläget är det oklart hur stor 
tidsåtgången blir i samband med övertagande av tillsyn. Prövningar av nya 
verksamheter är omfattande, vilket kommer ge nämnden möjlighet att i ett tidigt 
skede revidera tillsynsplanen för kommande år. Den årliga tillsynsplanen 
kommer anpassas efter de nya miljöfarliga verksamheter som väljer att etablera 
sig i Ljungby kommun. Tillsynen kommer finansieras genom fasta 
tillsynsavgifter. 

Den 15 oktober 2020 föreslår miljö- och byggnärnnden att kommunen ansöker 
hos länsstyrelsen i Kronobergs län om att från och med den 1 januari 2021 få 
överta tillsynen för samtliga miljöfarliga verksamheter med B-tillstånd enligt 
miljöprövningsförordningen, undantaget torvtäkter. 
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2020-10-15 § 140 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2020-10-29

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut och om någon är emot.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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LJUNGBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

MBN § 140 2020-I761
Ank 2020 -10- 2 2

DnrQ. Oj_C
KOMMUNLEDN EN

Övertagande av tillståndspliktiga B-verksamheter från 
länsstyrelsen

Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att ansöka hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om att från 
och med den 1 januari 2021 få överta tillsynen för samtliga miljöfarliga 
verksamheter med B-tillstånd enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251), 
undantaget torvtäkter.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har sedan tidigare tillsynen för ett större antal 
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. För att utveckla och 
effektivisera tillsynen samt skapa en ökad helhetssyn över de tillståndspliktiga 
verksamheterna i kommunen föreslår miljö- och byggförvaltningen att nämnden 
ansöker om överlåtelser av alla tillståndspliktiga verksamheter. Detta med 
undantag från de torvtäkterna som är etablerade i kommunen.

Länsstyrelsen har själva föreslagit till förvaltningen att ansökan ska omfatta alla 
kommunens tillståndspliktiga verksamheter undantaget torvtäkter.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 
förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Nämnden bör föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
begära m i ljötil lsynen från länsstyrelsen för samtliga tillståndspliktiga 
verksamheter undantaget torvtäkter från och med den 1 januari 2021.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag till beslut.
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Miljö- och byggnämnden

Motivering
Enligt miljötillsynstororclningen (SFS 2011:13) får en statlig operativ 
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa 
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.

Miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun har den kunskap och de resurser 
som krävs tor att bedriva tillsynen över de tillsynsobjekt som denna begäran 
avser. Detta effektiviserar arbetet då nämnden inte behöver ansöka om 
övertagande av tillsyn hos länsstyrelsen vid nya prövningar av miljöfarliga 
verksamheter. Nämnden ser positivt på att länsstyrelsen har föreslagit 
förvaltningen att ansöka om övertagande av tillståndspliktiga verksamheter. 
Detta medför att kunskapen och kompetensen ökar samt att de 
verksamhetsutövare som idag är etablerade inom kommunen har möjlighet till 
samma tillsynsmyndighet ifall de vill etablera nya tillståndspliktiga 
verksamheter.

Nämnden har idag tillsynen över ett större antal tillståndspliktiga verksamheter 
enligt miljöprövningsförordningen. I dagsläget är det oklart hur stor 
tidsåtgången blir i samband med övertagande av tillsyn. Prövningar av nya 
verksamheter är omfattande, vilket kommer ge nämnden möjlighet att i ett tidigt 
skede revidera tillsynsplanen for kommande år. Den årliga tillsynsplanen 
kommer anpassa efter de nya miljöfarliga verksamheter som väljer att etablera 
sig i Ljungby kommun. Tillsynen kommer finansieras genom fasta 
tillsynsavgifter.

Skickas till
Kommunstyrelsen

JuskTandos siun



m LJUNGBY
� KOMMUN

T J ÄNSTESKRIVELSE
2020-09-23 

Dnr MB-2020-1761 

1 (2) 

Miljö- och byggförvaltningen 

Miljöavdelningen Länsstyrelsen i <nt111�r&Gif!Y Ko MM u N
KOMMUNS

T

YRELSEN 

Ank 2020 •10- 2 9 

KOMpi\UNLED
,

NN GFQRVA� TNINGEN 
om' L02-0 037-1. lf Cb 

�------- ··--

Övertagande av tillståndspliktiga 8-verksamheter från 
länsstyrelsen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggförvaltingen förslår att miljö- och byggnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i
Kronobergs län om att från och med den 1 januari 2021 få överta: 

1. Samtliga miljöfarliga verksamheter med B-tillstånd enligt
Miljöprövningsförordningen ( 2013 :251 ), undantaget torvtäkter.

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har sedan tidigare tillsynen för ett större antal verksamheter som är
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. F ör att utveckla och effektivisera tillsynen samt skapa 
en ökad helhetssyn över de tillståndspliktiga verksamheterna i kommunen föreslår miljö- och
byggförvaltningen att ansöka om överlåtelser av alla tillståndspliktiga verksamheter. Detta 
med undantag från de torvtäkterna som är etablerade i kommunen. 

Länsstyrelsen har själva föreslagit till förvaltningen att ansökan ska omfatta alla kommunens
tillståndspliktiga verksamheter undantaget torvtäkter. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Nämnden bör föreslå fullmäktige att begära miljötillsynen från länsstyrelsen för samtliga
tillståndspliktiga verksamheter undantaget torvtäkter

Motivering 

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011: 13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet
överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige
begär det. Miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun har den kunskap och de resurser som
krävs för att bedriva tillsynen över de tillsynsobjekt enligt denna begäran. Detta 
effektiviserar arbetet då nämnden inte behöver ansöka om övertagande av tillsyn hos
länsstyrelsen vid nya prövningar av miljöfarliga verksamheter. Nämnden ser positivt på att
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länsstyrelsen har föreslagit förvaltningen att ansöka om övertagande av tillståndspliktiga 
verksamheter. Detta medför att kunskapen och kompetensen ökar samt att de 
verksamhetsutövare som idag är etablerade inom kommunen har möjlighet till samma 
tillsynsmyndighet ifall de vill etablera nya tillståndspliktiga verksamheter. Nämnden har idag 
tillsynen över ett större antal tillståndspliktiga verksamheter enligt 
miljöprövningsförordningen. I dagsläget är det oklart hur stor tidsåtgången blir i samband 
med övertagande av tillsyn. Prövningar av nya verksamheter är omfattande, vilket kommer 
ge nämnden möjlighet att i ett tidigt skede revidera tillsynsplanen för kommande år. Den 
årliga tillsynsplanen kommer anpassa efter de nya miljöfarliga verksamheter som väljer att 
etablera sig i Ljungby kommun. Tillsynen kommer finansieras genom fasta tillsynsavgifter.

Anna E Andersson 

Miljöchef

Adina Mårtensson 

Miljöinspektör
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KS § 163 KS2020/0376 041

Budget 2021 med plan för 2022-2025

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar alliansens förslag till budget för beslut av 
kommunfullmäktige med följande tillägg/ändringar:

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

Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har arbetat fram förslag till budget 2021 med plan för 2022- 
2025. Budgetberedningens budgetförslag presenterades under 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 oktober 2020. Den 27 
oktober 2020 beslutar arbetsutskottet att överlämna ärendet om budget för 2021 
till kommunstyrelsen men utan förslag till beslut.

Under kommunstyrelsen sammanträde den 10 november redovisas 
budgetberedningens budgetförslag igen. Alliansens budgetförslag och 
Sverigedemokraternas budgetförslag redovisas även under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2020-10-27 § 132
Budgetberedningens budgetförslag
Alliansens budgetförslag
Socialdemokraternas budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Synpunkter från fackförbundet Vision
Synpunkter från fackförbundet DIK
Synpunkter från fackförbundet SSR
Synpunkter från fackförbundet Kommunal

Yrkanden
Magnus Gunnarsson redovisar alliansens budgetförslag. Magnus Gunnarsson 
(M), Lars-Ove Johansson (C), Marcus Walldén (M) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att överlämna Alliansens budgetförslag för beslut av 
kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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Jan Lorentzson (SD) redovisar Sverigedemokraternas budgetförslag. Jan 
Lorentzson (SD) och Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att överlämna Sverigedemokraternas budgetförslag för beslut av 
kommunfullmäktige.

Anne Karlsson (S) lämnar följande yrkanden som bygger på 
budgetberedningens budgetförslag:

1. Genomförande av projektet Tidig upptäckt för barn och unga 
(400 000 kronor). (Beslutsordning 2)

2. Fri entré på utebaden, Kronoskogsbadet i Ljungby och Ringbadet i 
Lagan (135 000 kronor). (Beslutsordning 3)

3. Fri entré för pensionärer på utebaden, Kronoskogsbadet i Ljungby och 
Ringbadet i Lagan (107 000 kronor). (Beslutsordning 4)

4. Utökad tjänst inom miljö- och byggförvaltningen som innefattar att 
arbeta med äldre detaljplaner (350 000 kronor). (Beslutsordning 5)

5. Bibliotek i Ryssby men inte genom Idéburet offentligt partnerskap 
(233 000 kronor). (Beslutsordning 6)

6. Bidrag till kvinnojouren (200 000 kronor). (Beslutsordning 7)
7. Uppdrag om att verkställa projektet Rätt till heltid enligt avtalet som 

upprättades 2016 mellan arbetsgivare och fackförbundet Kommunal. I 
verkställandet förutsätts att delade turer slopas. Avtalet om heltid som 
norm skall vara klart i maj 2021. (Beslutsordning 8)

8. Bidrag till kulturhuset Lokal 16 (200 000 kronor). (Beslutsordning 9)
9. En vegetarisk måltid i veckan inom skolmåltidens ram (-400 000 

kronor). (Beslutsordning 10)
10. Fri entré till de kommunala badanläggningama för anställda (75 000 

kronor). (Beslutsordning 11)
11. Kommunen ska inte utreda alternativa driftformer för Ringbadet, utöver 

den som tillämpas dvs. Ringbadet ska kvarstå i kommunal regi. 
(Beslutsordning 12)

Kerstin Wiréhn (V) lämnar följande yrkanden som bygger på 
budgetberedningens budgetförslag:

1. Bidrag till Kvinnojouren (210 000 kronor). (Beslutsordning 13)
2. Bidrag till Lokal 16 (130 000 kronor). (Beslutsordning 14)
3. Ryssby Bibliotek ska bedrivas i kommunal regi (233 000 kronor), 

(yrkandet föll genom beslutsordning 4)
4. Delade turer tas bort (1 000 000 kronor). (Beslutsordning 15)
5. Förstärkning av pedagogiska resurser i grundskolan, för elever med 

särskilda behov (3 000 000 kronor). (Beslutsordning 16)
6. Mer klimatsmart mat (-400 000 kronor), (yrkandet föll genom 

beslutsordning 10)
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7. En besparing av politikerarvoden vilken verkställs genom exempelvis att 
ta bort förste vice ordförande i nämnder och styrelser, genom att 
personalutskottet upphör och genom att ta bort gruppledararvodena (- 
500 000 kronor). (Beslutsordning 17)

8. Ta bort investeringarna för överföringsledningen Ljungby-Bollstad. 
(Beslutsordning 18)

9. Reningsverk Bollstad (2 000 000 kronor). (Beslutsordning 19)
10. Ledningsfömyelser (10 000 000 kronor). (Beslutsordning 20)
11. Investering avseende paddock i Sickinge (410 000 kronor). 

(Beslutsordning 21)

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetyrkanden.

Roland Johansson (ALT) lämnar följande yrkanden som bygger på 
budgetberedningens budgetförslag:

1. Försäljning av byggnad på Holmsborg. (Beslutsordning 22)
2. Projektet överföringsleden avslutas och avvecklas (yrkandet föll genom 

beslutsordning 18)
3. Att inrätta en köttmåltid per dag i de kommunala skolorna.

Tommy Göransson (MP) lämnar följande yrkanden som bygger på 
budgetberedningens budgetförslag:

1. Ta bort investeringarna för överföringsledningen Ljungby-Bollstad och 
Bäck-Kånna under 2021-2025. (Beslutsordning 23)

2. Ledningsfömyelser (2021: 16 000 000 2022-2025: 26 000 000 kronor). 
(Beslutsordning 24)

3. Investering av ny anläggning till reningsverket i Bollstad 
(1 500 000 kronor). (Beslutsordning 25)

4. Investering av ny anläggning till reningsverket i Tannåker 
(2 000 000 kronor). (Beslutsordning 26)

Jan Lorentzson lämnar följande yrkanden, efter att alliansens budgetförslag 
utsetts som huvudförslag (beslutsordning 1), som bygger på 
Sverigedemokraternas budgetförslag:

1. Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt utreda 
möjligheten för samarbete och utökning av den föräldrakooperativa 
förskolan Vårblomman för att lösa problematiken med nedlagd förskola i 
Torpa. (Beslutsordning 27).

2. Uppstart av resursskola (6 000 000 kronor). (Beslutsordning 28)
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna 

till kameraövervakning vid våra skolor på grund av ökad otrygghet och 
skadegörelse. (Beslutsordning 29)
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Anne Karlsson lämnar följande yrkande, efter att alliansens budgetförslag utsetts 
som huvudförslag (beslutsordning 1):

1. Investering av nya omklädningsrum i Ljungby Arena (1 000 000 kronor). 
(Beslutsordning 30)

Beslutsordning gällande huvudförslag (1)
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen ska besluta om att utse ett 
huvudförslag och att beslutet kommer fattas via omröstning. När ett 
huvudförslag tagits fram kommer respektive yrkande, som inte fallit i den 
inledande omröstningen om huvudförslag eller under resterande 
beslutsordningar, att ställas mot huvudförslaget. Det finns två fullständiga 
budgetförslag att ta ställning till: Alliansens budgetförslag och 
Sverigedemokraternas budgetförslag.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen utsett alliansens 
budgetförslag till huvudförslag.

Omröstningsresultat (1)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att utse alliansens 
budgetförslag till huvudförslag och om att rösta NEJ för att utse 
Sverigedemokraternas budgetförslag till huvudförslag.

LEDAMOT 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
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med 11 JA-röster, tre NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat att 
utse alliansens budgetförslag till huvudförslag.

Justerandes sign
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Beslutsordning gällande yrkande om projektet Tidig upptäckt från 
Anne Karlsson (2)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresuitat (2)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.
LEDAMOT 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
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, 5 NEJ-röster medan två ledamöter 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i 
enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om gratis bad på Ringbadet och 
Kronoskogsbadet från Anne Karlsson (3)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat (3)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Arme Karlssons yrkande.

1 LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR I
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
Göransson Tommy, Tjänstgörande 
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster och sex NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om gratis bad för pensionärer 
från Anne Karlsson (4)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (4)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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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
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster och sex NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter votering beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om utökad tjänst för arbete med 
äldre detaljplaner från Anne Karlsson (5)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (5)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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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
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om drift av biblioteket i Ryssby 
från Anne Karlsson (6)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (6)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.
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LEDAMOT 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
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyren har efter omröstning 
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om utökade bidrag till 
kvinnojouren från Anne Karlsson (7)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (7)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.
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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, Ledamots x
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster, fem NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från omröstningen. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat 
i enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om uppdrag om avtalet Heltid 
som norm från Anne Karlsson (8)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (8)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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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
Göransson Tommy, tjänstgörande
Ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om utökade bidrag till Lokal 16 
Från Anne Karlsson (9)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (9)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign
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I 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
Göransson Tommy, Tjänstgörande 
ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V 

Lorentzson Jan, Ledamot SD

Salomonsson Krister, Ledamot SD x

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning 
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om utökade vegetariska måltider 
från Anne Karlsson (10)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (10)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-11-10

34(68)

Kommunstyrelsen

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
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fyra NEJ-röster medan tre 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning 
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om fri entré på kommunala 
badanläggningar för kommunanställda från Anne Karlsson (11)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande om att anställda även under 2021 ska få gratis inträde 
på kommunala badanläggningar (75 000 kronor)

Omröstningsresultat (11)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.

Justerandes si
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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
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med 12 NEJ-röster medan tre ledamöter valt att avstå 
från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.

Beslutsordning gällande yrkande om att inte utreda alternativa 
driftformer för Ringbadet i Lagan från Anne Karlsson (12)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (12)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.
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I 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
Göransson Tommy, tjänstgörande

X

ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V X

Lorentzson Jan, Ledamot SD X

Salomonsson Krister, Ledamot SD

Johansson Roland, Ledamot ALT

X

X

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om utökade bidrag för 
kvinnojouren från Kerstin Wiréhn (13)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande dänned avslagits.

Omröstningsresultat (13)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.
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LEDAMOT_________________________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

Kowalski Paul, Ledamot S x
Göransson Tommy, tjänstgörande
Ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om utökade bidrag till Lokal 16 
från Kerstin Wiréhn (14)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (14)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign
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M LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR i
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
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning 
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om att ta bort delade turer från 
Kerstin Wiréhn (15)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (15)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.
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I LEDAMOT JA NEJ
AVSTÅR 1

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
Göransson Tommy, tjänstgörande
Ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om förstärkt pedagogiskt stöd 
från Kerstin Wiréhn (16)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (16)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.
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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
Göransson Tommy, tjänstgörande
Ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning 
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om besparingar inom 
förtroendevaldas arvoden från Kerstin Wiréhn (17)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (17)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign.
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LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR l

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
Göransson Tommy, tjänstgörande 
Ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V X

Lorentzson Jan, Ledamot SD X

Salomonsson Krister, Ledamot SD I X
Johansson Roland, Ledamot ALT X

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster två NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i 
enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om att ta bort investeringar för 
överföringsledningen Ljungby-Bollstad från Kerstin Wiréhn (18)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (18)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-11-10

42(68)

Kommunstyrelsen

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
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om reningsverk i Bollstad från 
Kerstin Wiréhn (19)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (19)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

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
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, två NEJ-röster medan tre ledamöter 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i 
enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om ledningsförnyelser från 
Kerstin Wiréhn (20)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (20)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign ✓
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Kommunstyrelsen

Gunnarsson Magnus, Ordförande M 

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M

X

X

Sahlin Jan, Ledamot M 

Walldén Marcus, Ledamot M x

X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x

Petersson Matilda, Ledamot C 

Björkström Rut, Ledamot KD 

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S 

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

Wiréhn Kerstin, Ledamot V 

Lorentzson Jan, Ledamot SD 

Salomonsson Krister, Ledamot SD 

Johansson Roland, Ledamot ALT

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om investering av paddock i 
Sickinge från Kerstin Wiréhn (21)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (21)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ for beslut i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

9 LEDAMOT
JA NEJ AVSTÅR i

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
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tretton JA-röster, en NEJ-röst medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i 
enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om försäljning av Holmsborg från 
Roland Johansson (22)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Roland Johanssons yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (22)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Roland Johanssons yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

É| LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR I
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
Göransson Tommy, tjänstgörande

X

ersättare MP X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V X

Lorentzson Jan, Ledamot SD X
Salomonsson Krister, Ledamot SD

Johansson Roland, Ledamot ALT

X

X

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om investeringar för 
överföringsledning Bollstad-Ljungby och Kånna-Bäck från Tommy 
Göransson (23)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Tommy Göranssons yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (23)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Tommy Göranssons yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

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
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med alliansens 
budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om ledningsförnyelser från 
Tommy Göransson (24)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Tommy Göranssons yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (24)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Tommy Göranssons yrkande.



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-11-10

48(68)

Kommunstyrelsen

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
Göransson Tommy, Tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, två NEJ-röster medan tre ledamöter 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i 
enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om ny reningsanläggning i 
Bollstad från Tommy Göransson (25)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Tommy Göranssons yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (25)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Tommy Göranssons yrkande.

Justerandes
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Kommunstyrelsen

Gunnarsson Magnus, Ordförande M 

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M 

Sahlin Jan, Ledamot M 

Walldén Marcus, Ledamot M

X

X

X

X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD 

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S

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

Wiréhn Kerstin, Ledamot V 

Lorentzson Jan, Ledamot SD 

Salomonsson Krister, Ledamot SD

x

X

X

X

X

X

X

X

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Omröstningen har utfallit med tio J A-röster, två NEJ-röster medan tre ledamöter 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i 
enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om reningsanläggning i Tannåker 
från Tommy Göransson (26)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Tommy Göranssons yrkande därmed 
avslagits.

Omröstningsresultat (26)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Tommy Göranssons yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

I LEDAMOT JA NEJ
AVSTÅR 1

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, Ledamots X
Göransson Tommy, Tjänstgörande 
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, två NEJ-röster medan två ledamöter 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i 
enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om utredning om förskolan 
Vårblomman från Jan Lorentzson (27)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Jan Lorentzsons yrkande.

Omröstningsresultat (27)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med Jan 
Lorentzsons yrkande.

Justerandes sign
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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
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tretton NEJ-röster medan två ledamöter valt att 
avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet 
med Jan Lorentzsons yrkande.

Beslutsordning gällande yrkande om resursskola från Jan 
Lorentzson (28)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (28)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med Jan 
Lorentzsons yrkande.

Justerandes
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tEDAMOT 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
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med elva JA-röster, tre NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om kameraövervakning på skolor 
från Jan Lorentzson (29)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (29)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA for beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med Jan 
Lorentzsons yrkande.

Justerandes sign
sr.
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LEDAMOT _______________1A NB 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
Göransson Tommy, tjänstgörande
ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med fyra JA-röster, tre NEJ-röster medan åtta 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning 
beslutat i enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning gällande yrkande om investering av 
omklädningsrum i Ljungby Arena från Anne Karlsson (30)
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med alliansens budgetförslag och att Anne Karlssons yrkande därmed avslagits.

Omröstningsresultat (30)
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.

Justerandes si;
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Gunnarsson Magnus, Ordförande M x

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x

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

Göransson Tommy, Tjänstgörande ersättare MP 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

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med alliansens budgetförslag.

Beslutsordning 31 gällande överlämnande av budget till 
kommunfullmäktige

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan överlämna alliansens 
budgetförslag till beslut av kommunfullmäktige med tillägg/ändringar i enlighet 
med vad som beslutats under beslutsordning 1-30.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att överlämna alliansens 
budgetförslag till beslut av kommunfullmäktige med tillägg/ändringar i enlighet 
med vad som beslutats under beslutsordning 1-30.

Justerandes sign
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Värdegrund och tillitsbaserad styrning
Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är vår värdegrund. Vi är öppna betyder att vi är ärliga, håller vad 
vi lovar, är lyhörda, visar varandra respekt och att vi löser det tillsammans. Vi är framåt betyder att vi är 
modiga, kreativa, vi agerar, lär av erfarenheter och vår omvärld samt att vi tänker långsiktigt. Vi vill 
betyder att vi tar ansvar och ser till helheten, har service i fokus, utvecklar och tillvaratar kompetens samt 
vi krånglar inte till det. Värdegrunden ska vara en vägledning och ha tydlig koppling till vardagsarbetet, 
politiska uppdrag och genomsyra hela organisationen.

I Ljungby kommun präglas organisationen av helhetssyn och samverkan. Vi har kommuninvånarnas behov, 
kunskap och upplevelser i fokus. Genom tillitsbaserad styrning skapar vi en kultur med öppet klimat och 
ökat handlingsutrymme som skapar förutsättningar för tillitsfulla relationer där medarbetare trivs och vill, 
kan och vågar göra skillnad. Tillsammans lyckas vi!

Vår vision
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyming och verksamhetsstyming. Visionsstymingen är den 
politiska inriktningen som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstymingen hänger ihop med den och är det 
som vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Det 
vi gör i de olika verksamheterna ska leda mot visionen.

Visionsstymingsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 
2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala 
målen för hållbar utveckling. Det finns nyckeltal kopplade till de globala målen som visar hur arbetet mot 
visionsmålen går. Nyckeltalen finns sammanställda i Kolada och är framtagna av Rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA) i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och 
regioner. De utvalda nyckeltalen avser förhållanden som utgör reella utmaningar i kommunen. Några 
nyckeltal berör kommunens verksamheter för att ge möjlighet att följa organisationens bidrag till ett 
hållbart samhälle. Målsättningen har varit att välja ut nyckeltal om det som kommuner och regioner direkt 
kan påverka, dvs har rådighet över, och det som är svårare att påverka men viktigt att känna till och ta 
hänsyn till.

I Ljungby kommun följs nyckeltalen upp gemensamt i Forum för analys. Forum för analys har till uppgift 
att tillsammans och förvaltningsövergripande ta fram underlag för kommunens politiska nämnder att fatta 
långsiktiga beslut utifrån de tre visionsmålen och den övergripande visionen. Syftet med forum för analys 
är att analysera resultat och utveckla gemensamma satsningar som ger bästa möjliga resultat utifrån olika 
perspektiv. Arbetet sker i en process som följer budgetprocessen. Utbytet i Forum för analys ska ge en ökad 
gemensam kunskapsnivå, utveckla nya idéer och skapa stolthet i organisationen.

För vaije globalt mål finns en bedömning som bygger på en oviktad sammanvägning av de nyckeltal som 
är kopplade till varje mål. Nyckeltalen analyseras utifrån de registrerade talen som finns för perioden 2016- 
2019. En bedömning för vart och ett av visionsmålen är i sin tur gjord som en sammanvägning av 
bedömningarna för de globala målen. Bedömningen bygger på hur väl Ljungby kommuns nyckeltal står sig 
i jämfört med övriga kommuner i Sverige. Trender redovisas för vaije nyckeltal och mål baserat på 
utvecklingen under de senaste 3-4 åren.

Figuren nedan illustrerar modellen för visionsstyming.
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Vision
•en politisk viljeinriktning

Visionsmål
■kopplat till visionen

Globala mål 
■kopplat till visionsmål

Nyckeltal och analys 
-kopplat till globala mål

"I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035"
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VERKSAMHETSSTYRNING - konkretiserar viljeriktningen 
Används för att beskriva viktiga omraden för varje förvaltning tex 
verksamhetsplan, kvalitetssystem, lagkrav, förvaltningsspecifika mål, nyckeltal 
osv — Kopplas mot visionsmälen

I arbetet mot visionen har vi från och med år 2021 även fyra fokusområden:
• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.
• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
• Utveckla arbetet kring berättartraditionen och sagobygden.
• Företagande

Unga vuxna Vatten

l \
■ Muntligt :
: berättande ■

Företagande

Fokusområdena är utvalda från en omvärldsanalys som gjordes 2017. Omvärldsanalysen ligger till grund 
för kommunens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete. Samtliga tio rekommendationer från 
omvärldsanalysen används som underlag till visionsarbetet med särskild tyngd på de tre utvalda 
fokusområdena (unga vuxna, vatten och muntligt berättande). 2021 läggs ett fjärde fokusområde till, 
företagande.

Inriktningar
Forum for analys har utifrån kommunens visionsstymingsmodell under pilotåret tagit fram förslag på 
gemensamma inriktningar för kommunens utveckling under kommande år. Avsikten med inriktningarna är 
att de ska vara vägledande för förvaltningarnas arbete mot visionsmälen och befolkningsmålet, och kräver 
att förvaltningarna samverkar med varandra och externa aktörer.

Förslagen till inriktningar nedan avser kommande budgetår 2021. Inriktningarna kommer att revideras 
årligen i visionsstymingsprocessen. Det är dock viktigt att tänka på att inriktningarna i många fall leder till 
långsiktiga satsningar som kräver uthållighet för att ge önskad effekt. Inriktningarna för varje visionsmål 
kan sammanfattas enligt nedan.
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Visionsmål: Bästa kommun att växa i
Visionsmålet Bästa kommun att växa i beskriver att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, vara 
tillgängliga for alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald av kultur, föreningsliv och 
idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, som individ, gammal som ung, familj, foretag och som 
förening.
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Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på inkluderande och innovativa arbetsmiljöer samt 
hållbar infrastruktur och mobilitet för att kommunen ska bli den bästa att växa i.

Tillsammans

Inkluderande och Hallbar infrastruktur och id
innovativa arbetsmiljöer mobilitet

Visionsmålet Bästa kommun att växa i ska ta oss mot visionen om att bli fler invånare genom att vi 
utvecklar kommunen tillsammans. Vi behöver därför jobba mer gränsöverskridande, med olika aktörer - 
offentliga, privata och ideella - i olika satsningar och projekt som gör vår kommun attraktiv. Vi behöver 
vara innovativa och modiga, och uppmuntrande till kreativitet och nyskapande.

För att åstadkomma långsiktig förbättring på de sociala, ekologiska och ekonomiska områdena är 
utbildning en framgångsfaktor. Här handlar det om att höja kunskapsnivån, och genom detta även att 
varaktigt bryta strukturer och förändra kulturer. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet till 
innovativt tänkande och ett långsiktigt hållbart och rikt näringsliv. Vi behöver lägga fokus på att uppnå en 
inkluderande och breddad arbetsmarknad, som ger bättre förutsättningar för jämställdhet, kreativitet och 
god hälsa.

Vi behöver rikta in oss på omställning och hållbar mobilitet. Vår sociala mobilitet har påverkats stort under 
pågående pandemi, och flera omställningar har gjorts och kommer att få göras framöver. God infrastruktur 
och tillgången till utbildning och utbildad personal är viktiga förutsättning för en växande arbetsmarknad. 
Digitalisering är ett viktigt verktyg i omställningen. Vi behöver säkerställa att kreativa, innovativa och 
inkluderande miljöer bibehålls och förstärks genom stöttning av kultur, föreningsliv och idrott, där 
jämlikhet och jämställdhet är genomsyrande aspekter.

Vi behöver även insatser för hållbar mobilitet vad gäller minskad och bättre energianvändning från resor 
och transporter. Vi måste förändra vilka drivmedel som används, men även tänka nytt kring hur vi planerar 
och använder olika delar av vår infrastruktur. Utveckling av ny teknik kan vara en förutsättning för vissa 
åtgärder, men ofta finns redan användbar teknik och fungerande metoder. Då handlar mycket om modet att 
göra förändringar - att våga satsa, tillsammans!
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Visionsmål: Livslångt lärande för alla
Visionsmålet Livslångt lärande för alla betyder att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom 
pedagogiska läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha kompetens för 
framtiden och vi ska genom kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett livslångt 
lärande för alla.

k
LIVSLÅNGT 
LÄRANDE 
FÖR ALLA

Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på ökad delaktighet och barns trygghet samt 
likvärdiga och inkluderande lärandemiljöer för att nå ett livslångt lärande för alla.

___________________________________________k.
Tillsammans

V
Ökad delaktighet och I Likvärdiga, inkluderande 

barns trygghet I lärandemiljöer

Visionsmålet Livslångt lärande för alla ställer krav på möjligheter till utveckling av kompetenser och 
färdigheter för invånare i alla åldrar. För att öka attraktiviteten för Ljungby som hemkommun måste vi få 
fler att känna sig trygga och inkluderade i samhället.

Utbildning är en viktig grund för att skapa jämlika förutsättningar för livslångt lärande. Barn har olika 
förutsättningar, och det är viktigt att kunna och våga agera i tid för att förbättra möjligheterna för alla. 
Kompetens och metoder finns, men resurser behöver omfördelas för att kunskap ska kunna omsättas i 
handling. Våra barn och ungdomar är framtiden. Det krävs tidiga insatser i samordnade former för att 
förebygga utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet. I Ljungby och Kronoberg arbetar vi med fokus på 
”barnens bästa”.

Genom hela livet behövs trygga lärandemiljöer och mötesplatser för god livskvalitet och livslångt lärande. 
Med kraftfulla satsningar på trygghet och tillit ökar vi kunskapen och förståelsen för olika förutsättningar 
och belyser olika perspektiv. Satsningar på delaktighet leder till ökad jämlikhet.

God grundutbildning förbättrar förutsättningarna för vidareutbildning och livslångt lärande. Vi ska 
stimulera närings- och föreningsliv till olika insatser som en del i utvecklingen. För att lärandet ska fortgå 
för alla behövs miljöer där alla har möjlighet och känner sig bekväma att delta. Detta ger förutsättningar 
för större branschbredd, vilket i sin tur kan öka möjligheten att hitta attraktiva arbeten utanför de 
dominerande och traditionellt könssegregerade arbetsplatserna i kommunen. En medveten satsning på ett 
attraktivt utbildningsutbud på gymnasie- och högskolenivå skulle också kunna ge långsiktigt positiva 
konsekvenser för befolkningsutveckling.
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Visionsmål: Vi skapar ett rikt liv
Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en 
inkluderande framtid, rent vatten, frisk luft, samt attraktiva och välmående miljöer. Vi ska erbjuda goda 
levnadsvillkor for alla, skapa förutsättningar for ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med 
gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.

Ii

Mfå

Q GOOHilSAOCH
0 WUKfMUMK

-v*

c nmvmpiocM
U SMMIfOiUM

?
in EUUMKinui j 
10 flMlUKUU

11 HWOCMUUM
14 HSUKfS

XO

ic nosniwocH 
lu moos* 

HAKHIO

1

Inriktning under 2021
Ljungby kommun bör under året fokusera sina insatser på goda livsmiljöer med vatten i fokus samt god och 
jämlik hälsa för att skapa ett rikt liv idag och för framtiden.

___________________________________ k.
Tillsammans T

Goda livsmilioer I „ , .... ... . ...' , I God och lamlik halsamed vatten i fokus I

För att uppfylla visionsmålet Vi skapar ett rikt liv behöver vi levnadsmiljöer som berikar och möjliggör för 
välmående och utveckling. Det finns stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Det handlar bland 
mycket annat om att minska utsläpp från transporter, stärka den biologiska mångfalden samt säkerställa 
god vattenkvalitet och skydda våra dricksvattentäkter. I dessa utmaningar ska vi även se möjligheter att 
skapa tryggare och hälsosammare levnadsmiljöer. Det handlar om att säkerställa att sådana miljöer finns 
både idag och i framtiden.

Vi har stora utmaningar kopplat till god och jämlik hälsa, särskilt gällande psykisk ohälsa, där det finns 
tydliga skillnader mellan kvinnor och män, utbildningsnivå, men även mellan olika grupper i samhället. Vi 
behöver öka fokus på olika förebyggande aktiviteter.

Ett sätt att främja hälsa är att bättre tillgängliggöra natur- och friluftsområden för kommuninvånare och 
besökare, där vattnet är en av Ljungby kommuns största resurser. Vistelse i natur- och friluftsområden är 
hälsofrämjande genom bland annat att erbjuda motion, lärande, rekreation och återhämtning. Vi kan skapa 
synergieffekter genom att i dessa områden bevara och utveckla naturvärden och därmed stärka 
ekosystemen och den biologiska mångfalden. På så sätt underlättar vi för ett rikt liv även för kommande 
generationer.

6 av 23



LJUNGBY
KOMMUN

Kommunfullmäktige beslutar

Uppdrag
Kommunledningsforvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av nämndernas reglementen.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda alternativ driftform för Ringbadet.

I samband med rivning av gamla Hjortsbergskolan får tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten 
av att bevara befintligt skyddsrum.

Kommunledningsforvaltningen får i uppdrag att anställa en avtalscontroller och fördela kostnaden för 
anställningen till berörda förvaltningar.

Kommunledningsforvaltningen får i uppdrag att utreda kostnad samt ansvar gällande Ljungby som 
Sverigeledande vattenproducent av dricksvatten avseende krav och förmåga att bibehålla vattentäktens 
värde och miljömässiga mål och hållbarhet över tid.

Kommunledningsforvaltningen och Ljungby Energi AB får i uppdrag att tillsammans med andra aktörer 
arbeta för en etablering av tillverkning/ försäljning av vätgas.

Kommunledningsforvaltningen får i uppdrag att se över ersättning och reglemente för kommunens 
utvecklingsgrupper.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och redovisa möjligheten för etableringen av en 
internationell skola i Ljungby kommun.

Tekniska nämnden får i uppdrag att utvärdera möjligheten för en återvinningsanläggning i Lidhult. 
Utredningen ska vara klar senast 31 mars 2021.

Kommunledningsforvaltningen uppdras att under första kvartalet 2021 införa ett fjärde fokusområde: 
Företagande.

Övriga beslut
Utdelning ska göras med 1 650 tkr från Ljungbybostäder. Utdelningen ska användas för att finansiera 
kommunens satsning på fritidsbanken, Teater 16 och familjecentraler i Ljungby och Lagan.

Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige. Det är en viktig delstrategi för att möta välfärdens 
omfattande rekryteringsbehov. Heltidsarbete som norm är också en av de viktigaste jämställdhetsinsatsema 
vi kan genomföra lokalt.

1. Inom ramen för beslut om heltid som norm uppdras samtliga nämnder som har anställda inom 
Kommunals avtalsområde att återredovisa nämndens fastställda handlingsplan samt vidtagna åtgärder 
till kommunstyrelsen senast när årets första budgetuppföljning redovisas för 2021.

2. Kommunledningsforvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att centralisera 
bemanningsenhetema för att effektivisera resursanvändningen kopplat till heltid som norm i hela 
kommunkoncemen. Återrapportering skall ske till kommunstyrelsen senast när årets första 
budgetuppföljning redovisas för 2021.

Kostavdelningens över- eller underskott delas mellan förvaltningarna, hälften var. Vid underskott delas 
hela underskottet, 2/3 av överskott delas lika. Justeringar kan göras vid extraordinära kostnader.
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Om skatteprognos per december eller befolkningssiffrorna blir bättre än budgeterat ska detta avsättas till 
ökad driftbudget till barn- och utbildningsnämnden.

Ljungbybostäder får i uppdrag att bygga ny förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter på 
Harabergsområdet. Utgiften för byggnationen ska inrymmas i tidigare beslutad investeringsram. Tidigare 
fastställd tidplan ska gälla trots ändrad huvudman för projektet.

Bidragsansökan från Ljungbergmuseet för utökat bidrag avslås.

Budget

Budgetförutsättningar

Befolkningsprognos
Kommunledningsförvaltningen har med hjälp av Region Kronoberg tagit fram en befolkningsprognos som 
sträcker sig fram till 2034. Enligt prognosen beräknas Ljungbys befolkning att öka med 135 personer under 
2020. Den förväntade tillväxten består i ett invandringsöverskott på 256 invånare och ett negativt 
födelsenetto samt inrikes flyttnetto (-32 respektive -89 invånare). I prognosen för 2020 är det främst 
åldersgruppen 0-19 år som ökar. Då bland annat invandringsöverskottet inte verkar bli lika stort som 
beräknat pekar allt mot att antalet invånare år 2020 inte kommer nå upp till den prognostiserade 
befolkningsökningen på 135 personer.

År 2021 prognostiseras invånarantalet öka med 132 personer. Det är då antalet personer över 65 år som 
beräknas öka mest, främst åldersgruppen 80 år och äldre.

Kompensation för demografi
Nämnderna rambudget justeras för ökade respektive minskade kostnader kopplat till 
befolkningsförändringar i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2019 och 2020. För 2019 är 
invånarantalet definitivt och för 2020 finns en ny prognos. Totalt sett minskas budgeten med 2,7 mkr, varav 
barn- och utbildningsnämnden står för -4,4 mkr. Socialnämnden får 1,7 mkr.

Inflationskompensation
Nämnderna kompenseras för inflation beräknat från SKR:s beräknade prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) övrig förbrukning för 2021 (cirkulär SKR 20:39). Detta innebär en kompensation med 1,5 procent 
för 2021. Kompensationen räknas på alla kostnader utom lönekostnader, med avdrag för intäkter. 
Kompensationen ligger totalt på 5 542 tkr för 2021, där merparten gäller barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden.

Kostavdelningens debitering mot förvaltningar räknas upp genom indexuppräkning med PKV. 
Indexuppräkning av intemhyran sker också genom PKV. För 2021 innebär det en ökning med 1,7 %.

Kapitalkostnadskompensation
Regelverket för kapitalkostnadskompensationen ändras så att kompensation blir 75 procent av 
genomsnittlig kapitalkostnad för nyinvesteringar från och med 2021. Total kompensation 2021 ligger på 
1,9 mkr, framför allt gällande gatuinvesteringar på tekniska nämnden.

Internränta
Internräntan sänks från 1,1 procent till 0,8 procent. Räntesatsen sätts utifrån kommunens egen 
genomsnittliga upplåningsränta. Sänkningen innebär att budgeten minskas för nämnderna med 4,7 mkr.
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Löneökningsbudget
Löneökningskompensation för sjukfrånvaro som tidigare kompenserats enligt schablonen 1,3 % tas bort.

Löneökningar är budgeterade till 2,9 procent i genomsnitt för 2021. Kompensationen budgeteras centralt på 
finansieringen och fördelas ut till förvaltningarna allteftersom löneavtalen blir klara. Flertalet löneavtal för 
2020 är inte klara ännu utan budgeteras fortfarande centralt.

Finansiering
Pensionskostnader avser både utbetalningar till pensionärer och uppbokning av pensionsavgifter för 
anställda. Totalt sett ökar kostnaden bara marginellt mellan 2020 och 2021, en ökning med 0,8 mkr.

Kalkylerade PO-pålägg är en intern intäkt mot förvaltningarna som ska motsvara kostnad för de anställdas 
pensionsavgifter. Den interna intäkten och kostnaden ligger på 8,6 procent av lönekostnaden.

Skatteintäkter beräknas enligt SKR.s prognos i oktober. Beräkningen är att skatteintäkterna ökar med 1,5 
procent för 2021 vilket är en väldigt svag utveckling. Bedömningen är att skatteintäkterna tar bättre fart 
från 2022 och framåt. Vi ser att befolkningen inte utvecklas i den takt som prognostiserades under våren 
2020. Därför har vi minskat budgeterade skatteintäkter med 12 mkr, vilket motsvarar intäkter för 200 
invånare.

SKR okt 2020 2019 2020 2021 2022 2023
% ökning 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat kraftigt mellan budget 2020 och 2021, en ökning med 
40,7 mkr. Anledningen är att staten har ökat de generella statsbidragen kraftigt på grund av den försämrade 
konjunkturen.

Budgetår (mkr) 2020 2021
Inkomstutjämning 317,9 309,7
Kostnadsut j ämning -21,6 -21,8
Regleringspost 29,8 85,3
LSS-utjämning 37,8 31,6
Fastighetsavgift 55,1 62,3
Tillf statsbidrag flykting 7,3
Totalt 426,4 467,0

Finansiella intäkter budgeteras till 17 750 tkr, vilket är en ökning med 250 tkr. De finansiella intäkterna 
består framför allt av reavinster för pensionsmedelsförvaltningen och borgensavgifter mot kommunala 
bolag. Utdelning från Ljungbybostäder ökar från 1 400 tkr till 1 650 tkr.

De finansiella kostnaderna består framför allt av räntekostnader för långfristiga lån. De finansiella 
kostnaderna minskar från 9,7 mkr till 7,3 mkr, trots att upplåningen för 2021 beräknas öka. Anledningarna 
är dels att räntenivån har sjunkit, dels att upplåningen för 2020 är lägre än budgeterat.

Upplåning
Investeringsbudgeten på 154 mkr och beräknade överförda medel på 167 mkr är till största delen 
självfinansierad. En ökad upplåning med 34 mkr krävs för att finansiera investeringarna, vilket motsvarar 
88 procent självfinansiering.
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Årets resultat
Budgeterat resultat for 2021 ligger på 35 377 tkr vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag.

Plan 2022-2023
För att nå det finansiella målet om ett resultat på två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 
krävs ökade intäkter eller minskade kostnader (budgetanpassning) med 10 mkr för 2022 och ytterligare 23 
mkr 2023. Anledningen är framför allt att de ökade statsbidragen för 2021 är tillfälliga och kommer att 
sänkas igen under kommande år. Finansiella kostnader och avskrivningar ökar på grund av den kommande 
höga investeringsnivån. Samtidigt ökar kommunens kostnader genom ökat antal äldre och barn.

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska 
finnas för den kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska omfatta både kommunens ekonomi 
och verksamhet. I kommunens ekonomistymingsregler firms regler som verkar för en god ekonomisk 
hushållning i Ljungby kommun. Där beskrivs bland annat de finansiella målen, regler kring budget, 
resultatbalansering, demografisk modell och investeringar.

Finansiella mål
I kommunallagens 11 kapitel stadgas bland annat att en kommun ska ange de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens finansiella mål är följande:

1. Balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det finns flera anledningar till att ha ett resultatmål. En är att det måste finnas en buffert för 
oförutsedda händelser. En annan är att ju bättre resultat desto större utrymme finns det för att 
investera.

2. Inflationsskydda eget kapital.
Dvs för att hindra att värdet på det egna kapitalet urholkas av inflationen. Det betyder att resultatet ska 
vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 
1/KPI dec år 0)-l*100.

3. Självfinansiering av investeringar.
Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras. Självfinansiering definieras som att resultat 
plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det 
försämrad likviditet eller krav på upplåning.

4. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel.
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Driftbudgetramar per nämnd
Budgetjusteringar under 2020

Tkr
Utfall
2019

Beslutad
budget

2020

Resultat
balans

ering
Tilläggs
budget

Interna 
Löneökn omföri 

budget nqar
Budget

2020

Prognos
sept
2020

Beslutad
budget

2021
Kommunstyrelse 84 195 83 741 4 966 300 275 4 476 93 759 88 217 88 654
Miljö- och byggnämnd 10 842 9 371 983 300 188 -110 10 732 9 646 9 276

Teknisk nämnd 143 796 92 504 -4 598 4 180 228 -2 563 89 751 96 801 91 452
Barn- och utbildningsnämnd 650 661 690 724 -3 634 7 681 -6 486 688 286 694 385 684 463

Socialnämnd 659 722 684 030 -17 624 1 061 5 548 673 015 661 425 678 024

Kultur- och fritidsnämnd 70 428 73 504 1 682 297 -328 75 155 75 255 74 700

Valnämnd 355 14 73 0 0 87 87 14
Överförmyndarnämnd 3 946 4 321 177 0 0 4 497 4 792 5 581

Revision 1 125 1 079 0 0 0 1 079 1 079 1 088
Gem familjerättsnämnd 1 835 1 801 0 0 0 1 801 1 826 1 823
SUMMA 1 626 905 1 641 089 -17 975 4 780 9 730 617 1 638 242 1 633 513 1 635 075

Generellt
Sociala avgifterna sänks för ungdomar under 2021-2023. Detta innebär att budgeten kan minskas med 3 
mkr för 2021, vilket kommer att fördelas ut på förvaltningarna.

Budget justeras enligt ny debiteringsmodell mellan kostavdelningen, socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden för interndebitering kost.

Budget flyttas från nämnderna till kommunledningsförvaltingen för kostnader för IT-licenser och telefoni.

Enligt IT-avdelningens kontroll finns det ute i organisationen ett flertal datorer som står oanvända. 
Budgetramen minskas med motsvarande licenskostnad för dessa datorer. Förvaltningarna uppmanas att 
lämna tillbaka datorerna och på så sätt minska sina licenskostnader.

Vaije års budget bygger på en befolkningsprognos för att beräkna prognostiserade skatteintäkter. Jämfört 
med befolkningsprognosen för år 2020 är invånarantalet nu ca 200 personer lägre. Det innebär lägre 
skatteintäkter på 12 mkr samt att förvaltningarna har blivit överkompenserade i den demografiska 
kompensationen. För att justera överkompensationen lyfts totalt 12 mkr från nämnderna.

En höjning av intemhyran ska göras med 2 000 tkr utöver indexuppräkning. Samtliga nämnder får minskad 
ram pga den höjda internhyran. Sammanlagt tas 2 000 tkr från samtliga nämnder för att kunna kompensera 
de nämnder som får höjd hyra för sina fastigheter.

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen får 700 tkr för att inrätta en ny tjänst för evenemang, centrumutveckling 
samt inflyttningsansvarig.

700 tkr avsätts för en ny tjänst inom It.

Genom att använda digitala hjälpmedel för möten i större utsträckning ska kostnaden för resor och hotell 
minskas inom kommunledningsförvaltningen motsvarande 150 tkr.
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Kommunstyrelsens utökade budget med 250 tkr för utredningar gällande fokusområden samt 100 tkr för 
fokusområde berättande tas bort.

50 tkr flyttas från utvecklingsavdelningens integrationsbudget till kultur- och fritidsnämnden för kostnad 
för Godsmagasinet.

Sponsring minskas med 200 tkr.

Personaltidningen ska endast distribueras digitalt vilket ger en besparing på 100 tkr.

Tekniska nämnden
Driftbudget för Aspebacken på 400 kr tas bort.

Budget för lokalbanken minskas med 400 tkr.

För rivningar avsätts 1 000 tkr.

För underhåll av GC-vägar utanför tätort budgeteras 200 tkr.

Inom räddningstj änsten förstärks budgeten för kompetensutveckling med 400 tkr.

För samhällsutveckling behövs ytterligare en exploateringsingenjör, budgeten förstärks med 350 tkr, vilket 
är en halvårseffekt. Ytterligare utökning med motsvarande belopp görs för 2022.

För kommunal räddningstjänst förstärks budgeten med 115 tkr kopplat mot generella statsbidrag.

400 tkr avsätts för röjning och uppfräschning av kommunal mark i kommunens planerade serviceorter. 
Utredning skall dessutom göras om det är möjligt att göra ovanstående röjning och uppfräschning 
tillsammans med arbetsmarknadsenheten, i syfte att fa fler personer i arbete. Vilka områden som ska röjas 
och fräschas upp ska göras med vägledning av önskemål från samhällsföreningar, byalag eller 
motsvarande.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden far utökad budget med 29 tkr för HPV-vaccination för pojkar. Kommunen 
har fatt ökat generellt statsbidrag med motsvarande belopp.

Budgeten utökas med 2 500 tkr som kompensation för ökade internhyror för nya fastigheter, kopplat till 
nya intemhyressystemet.

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden utökas med 375 tkr för en ny tjänst som skolsköterska 
inom centrala elevhälsan.

Driftbudget på 500 tkr kopplat till Torpa förskola tas tillfälligt bort under pågående utredning.

Socialnämnden
Socialnämnden får en ramjustering motsvarande en minskning på 9 000 tkr, baserat på standardkostnad för 
äldreomsorgen. Enligt nettokostnadsawikelsen hade Ljungby kommuns äldreomsorg ett 
kostnadsöverskridande på 19 mkr år 2019.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens får utökad budget med 1 000 tkr för Grands driftkostnader.
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Lovaktiviteter har tidigare finansierats med statsbidrag. Kultur- och fritidsnämnden får 400 tkr för att 
fortsätta satsningen.

För att kunna återuppta tillfällig drift av Hammarhallen tillskjuts medel på 290 tkr för att täcka 
driftkostnaderna.

För att kunna starta upp ett samarbete samt skriva ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) kopplat till 
Ryssby bibliotek budgeteras 80 tkr.

I budgeten tillförs 100 tkr till Teater 16 i årligt kommunalt stöd. Uppföljande redovisning ska ske en gång 
per år.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens budgetram förstärks med 1 293 tkr för ökade personalkostnader.

Sammanställning budgetförändringar

KS TN MBN BUN SN KFN ÖF Rev.
Familje

rätt Totalt
Budgetförändringar kopplat till ekonomistyrningsregler

Intlationskompensation 3y3 ÖUf -113 Z 3öb Z 1)4/ buy -Zö 1U Zf b t)4Z

Demografifaktor justering 2019 -223 -3 115 2 988 -186 -11 -2 -5 -554

Demografifaktor justering 2020 -313 -3 938 -All -251 -14 -3 -6 -5 002

Demografifaktor 2021 250 408 33 2 659 -768 278 15 4 6 2 885

Löneökning 262 217 179 7 308 1 010 283 9 259

Kapitalkostnadskompensation 1 507 275 113 1 895

Sänkt internränta -66 -1 280 -3 -1 728 -1 015 -574 -4 666

Budgetförändringar kopplat till tidigare beslut

Fokusområde utredningar -250 -250

Fokusområde berättande -100 -100
Integrationsbudget till 
Godsmagasinet -50 50 0

Interndebitering kost -2 287 -4 214 6 501 0

IT-licenser o telefoni 4 299 -276 -110 -2 269 -1 396 -248 0

Budgetförändringar enligt kommunstyrelsens förslag

Drift Aspebacken -400 -400

Driftkostnad Grand 1 000 1 000
Evenemang, centrum o 
inflyttningsansvarig 700 700

GC-vägar utanför tätort 200 200

Hyra Hammarhallen 290 290

Internhyra 2 500 2 500

IOP Ryssby bibliotek 80 80

It, ny tjänst 700 700

Kompetensutv räddningstjänsten 400 400
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KS TN MBN BUN SN KFN ÖF Rev.
Familje

rätt Totalt
Kontroll datorer I0 -16 -3 -164 -32 -5 -230

Lokalbanken -400 -400

Lovaktiviteter 400 400

Minskad kostnad för resor o hotell -150 -150

Minskad ram pga höjd internhyra -109 -112 -11 -838 -838 -92 -2 000
Minskad ram pga minskad .
befolkning '656 '674 -67 -5026 -5026 -551 -12 000

Minskad sponsring -200 -200

Personaltidning endast digitalt -100 -100
Ramjustering baserat på 
standardkostnad för 
äldreomsorgen

-9000 -9 000

Rivningar 1000 1 000

Samhällsutveckling exploatering 375 375

Satsning serviceorter 400 400

Skolsköterska centrala elevhälsan 375 375

Teater 16 100 100

Utredning Torpa -500 -500

Utökad ram 1 293 1 293

Reglering mot generella statsbidrag

Kommunal räddningstjänst 115 115

HPV-vaccination pojkar 29 29

SUMMA 4 913 -1 052 -95 -6 261 -6 006 1 096 1 260 9 22 -6 014
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Investeringsbudget
Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget 328 mkr för 2021 och 1 720 mkr för 
hela planperioden 2021-2025. Budgetberedningens förslag ligger på 154 mkr för 2021 och 1 285 mkr för 
hela planperioden. Av investeringarna avser 38 mkr VA och renhållning för 2021 och 358 mkr för hela 
planperioden.

Kommunstyrelsen
För kommunstyrelsen budgeteras 6 150 tkr för investeringar 2021. Budgeten för IT-investeringar sänks från 
tidigare 4 700 tkr till 4 000 tkr. För utveckling av intranät budgeteras 500 tkr årligen under 2021 och 2022. 
En ny post gäller att kommunstyrelsen tilldelas 500 tkr i budget för oförutsedda utgifter. Däremot tas 
posten snabba utvecklingsmedel bort.

Tekniska nämnden
Maskiner och fordon budgeteras enligt tidigare plan, 6 900 tkr för 2021.

I fastighetsavdelningens budget avsätts medel för byggnation av Hjortsbergskolan 7-9. Projektet kommer 
att löpa under 2021-2024 med sammantagen utgift på 154 mkr.

För projekt Harabergsområdet så stryks samtliga budgeterade poster och istället ges Ljungby bostäder i 
uppdrag att bygga ny förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter. Tidigare fastställd tidplan ska gälla 
trots ändrad huvudman för projektet.

För tillbyggnad av Ekebackenskolan budgeteras 14 mkr under 2021-2022.

För utemiljö i Kånna budgeteras 1 800 tkr för 2021. Förskola i Kånna planeras till 2024.

För Ringbadet budgeteras 1 000 tkr 2021.

Gatuinvesteringar budgeteras till 33 mkr för 2021. Jämfört med tekniska nämndens förslag så har projekt 
Österleden och Ekalund flyttats fram.

Parkavdelningen tilldelas en investeringsbudget på 3 150 tkr. I budgeten igår projektet gångstråk 
Elverksbron - Villagatan.

Budgeten för exploateringsavdelningen sätts till 3 550 tkr, varav 3 000 tkr avser markförvärv.

Gällande investeringar för VA budgeteras 36 400 tkr. Flera investeringsprojekt har flyttats framåt i tiden 
jämfört med tidigare plan. För renhållning budgeteras 2 000 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas budget på 9 950 tkr vilket bland annat innefattar ny lastbil till 
Sunnerbogymnasiet, Ipads till F-3, anläggningsfordon till bygg- och anläggningsprogrammet och 
ombyggnation av lokaler på Sunnerbogymnasiet.

Kultur- och fritidsnämnden
Investeringar för kultur- och fritidsnämnden budgeteras till 3 700 tkr för 2021. Nya investeringar är bland 
annat Lagavallens övre planer och biljettmaskin och förvaringsskåp på badet.

Miljö- och byggnämnden
För miljö- och byggnämnden avsätts 250 tkr i investeringsbudget.
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Socialnämnden
Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 2 350 tkr för 2021.

Resultatbudget 2021-2023

Tkr
Bokslut

2019
Budget

2020
Prognos

2020
Budget

2021 Plan 2022 Plan 2023
Verksamhetens nettokostnad -1 626 905 -1 640 739 -1 633 513 -1 635 075 -1 647 794 -1 660 794
Sänkta sociala avgifter ungdomar 3 000 4 000 1 000
Höjd internhyra 0 0 0 -2 000 -4 000 -6 000
Kapital- och driftkostnadskompensation 0 0 0 0 -4 000 -6 000
Budgetanpassning 0 0 10 000 33 000
Medfinansiering EU-bidrag 0 -800 -180 -800 -800 -800
Övrigt 439
Ofördelad lönepott 0 -24 200 -14 469 -52 111 -92 821 -134 781
Ökning semesterlöneskuld -3 507 -2 500 -2 500 -2 700 -2 800 -2 850
Upplupen lön 857 0
Intern ränta 24 644 25 760 20 760 17 000 23 000 23 500
Kundförluster -633 -500 -1 100 -500 -500 -500
Ränta VA- och Bredemadsfond -517 -500 -440 -200 -200 -200
Avgiftsbestämd ålderspension -48 993 -49 974 -48 233 -50 468 -52 143 -53 924
Pensionspremier -15 985 -18211 -14 672 -18 284 -17 784 -15 811
Avsättning till pensioner 3 375 -144 -3 000 -587 -3 209 458
Pensionsutbetalningar -28 732 -28 000 -30 334 -28 000 -27 000 -27 000
Löneskatt -21 758 -23 558 -23 348 -23 372 -24 293 -23 357
Kalkylerade PO-pålägg 75 289 86 459 83 459 86 500 89 000 91 000

Verksamhetens nettokostnader -1 642 426 -1 676 907 -1 667 270 -1 707 597 -1 751 344 -1 783 059

Skatteintäkter 1 263 688 1 276 458 1 258 810 1 265 449 1 323 086 1 374 909
Generella statsbidrag o utjämning 364 627 426 351 470 851 467 039 453 802 436 490

Verksamhetens resultat -14 111 25 902 62 391 24 891 25 544 28 340

Finansiella intäkter 118 727 17 500 30 431 17 750 17 750 17 750
Finansiella kostnader -7 227 -9 722 -7 180 -7 264 -7 946 -9 668

ÅRETS RESULTAT 97 389 33 680 85 642 35 377 35 284 36 422

Finansiellt mål resultat 2,0%
av skatteintäkter och statsbidrag 6,0% 2,0% 5,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Resultat utan budgetanpassning/ buffert 97 389 33 680 85 642 35 377 25 284 3 422
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Finansieringsbudget

Tkr
Bokslut

2019
Budget

2020
Prognos

2020
Budget

2021
Plan
2022

Plan
2023

Den löpande verksamheten
Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar 200 603 133 330 185 642 135 377 135 348 136 422

Justering för avsättningar -4 719 0 0 0 0

Summa löpande verksamhet 195 884 133 330 185 642 135 377 135 348 136 422

Förändring av rörelsekapital -41 974 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Investeringsverksamhet
Bruttoinvesteringar -230 605 -194 725 -241 144 -153 750 -274 130 -447 400

Försäljning av anläggningar 141 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Investering överföring 0 -179 358 -167 351 0 0

Summa använda medel -230 464 -372 583 -239 644 -319 601 -272 630 -445 900

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån 100 000 189 983 100 000 33 895 117 282 289 478

Amorteringar -4 500 -45 000 0

Ökning övriga långfristiga skulder 4 534

Förändrinq långfristiqa fordringar -2 214 0 0 0 0 0

Summa finansieringsverksamhet 97 820 189 983 55 000 33 895 117 282 289 478

Förändring av likvida medel 21 266 -29 270 20 998 -151 225 0 0

Likvida medel årets början 98 065 39 270 119 331 140 329 10 000 10 000

Likvida medel årets slut 119 331 10 000 140 329 10 000 10 000 10 000

Självfinansieringsgrad investeringar 87% 68% 77% 88% 49% 30%
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In ves teringsspecifika tion

Budget Plan Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025
Tekniska nämnden

Inventarier 1 750 1 300 1 500 1 550 2 250

Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 6 900 5 450 2 400 6 800 2 650

Åtgärder enl klimatanpassningsplan 0 0 0 0 0

Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 8 650 6 750 3 900 8 350 4 900

Utbyte lekutrustningar 500 500 500 500 500

Reinvesteringar 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000

Säkerhetsåtgärder och krisberedskap 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Energiinvesteringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Tillgänglighet 500 500 500 500 500

Verksamhetsförändringar lokaler BUN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Verksamhetsförändringar lokaler SN 500 500 500 500 500

Verksamhetsförändringar lokaler KFN 300 300 300 300 300

Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Hjortsbergskolan 7-9 5 000 60 000 60 000 28 850

Ekebacken tillbyggnad åk6 9 000 5 000

Kånna utemiljö 1 800

Kånna fsk + fritids 20 000

Bolmens östra strand fsk + F-6 XX

Kv Cedern fsk

Replösa Östraby fsk + F-9 XX XX

Ny F-6 centralt XX

Sågverkstomten fsk XX XX

Sågverkstomten serviceboende XX XX

Stensbergskolan idrott och slöjd XX

Astradskolan renovering/ersätta XX XX

Holmsborg 9 000

Ringbadet 1 000

Multihall m.m. Kv Fritiden XX XX

Gruppboende LSS XX XX

Summa TN Fastighetsavdelning 44 600 101 800 87 800 76 650 27 800

Åtgärder för trafiksäkerhet och tillgänglighet 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Trafikskyltning Ljungby stad 400 400 400 400 400

Broar - reinvestering 500 500 500 500 500

Summa TN Gata - Trafiksäkerhet 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

Industriområde kompl infarter mm 200 200 200 200 200

Industriområde Ekalund 1 500 4 500 6 000 6 000 4 000

Summa TN Gata - Industri- och handelsområden 1 700 4 700 6 200 6 200 4 200
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Budget

2021

Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan

2025

Bostadsområdet Björket 1 000

Bostadsområde Sågverket 200 1 500 3 000

Bostadsområde Djupadal 500 1 000

Bostadsområde Bolmörten XX

Bostadsområde Dressinen och Loket XX

Summa TN Gata - Bostadsområden 1 200 2 000 4 000 0 0

Österleden del 1 (Björket) 1 500 6 000 13 500

Sohlbergsrondellen (1/4 betalas av kommunen) 0 750 5 000

Trafiklösning Viaduktgatan - Ringvägen 600 5 500

Asfaltering sista lager - exploateringsområden 3 500 3 500 3 500 2 500 2 500

Asfaltering gator 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Anpassning till byggnation Harabergsomr. 500 2 000 2 000

Axel Ångbagaresgata 500 XX

Hovdinqe vänstersvänqfält (Ljunqby kommun+TRV) 1 110

Summa TN Gata - Gator och parkeringar 14 000 20 610 27 600 16 750 15 500

Reinvestering av GC vägar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

GC-väg Sickinge - 25:an inkl bro 5 000 5 000

GC-väg Näsvägen Etappi + Etapp 2 till Ekalund 2 000

GC-väg Björket / Byagården inkl GC-bro vid Replösabron 3 000 9 000

GC-väg Angelstad-Bolmen 2 000

GC-väg Ljungby-Angelstad 6 000

GC-väg Storgatan - Prästtorpsbron, Lagan 0

GC-väg Stensberg-Karlsro 500

GC-väg runt och till nya skolor+säbo, Harabergsomr. 1 000 XX XX

GC-väg Agunnaryd - Pendelparkering/bhpl. XX

GC-väg Regnbågens fsk 500

GC-väq Ringvägen Stensberg till Ljungbyporten XX

Summa TN Gata - GC-vägar 6 500 13 000 15 500 7 000 2 000

Belysning 400 400 400 400 400

Byte till LED 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Summa TN Gata - belysning 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Fritidsvägen Kv Fritiden 1 500

Märtha Ljungberqsvägen 8 000

Summa TN Gata -övrigt 0 0 1 500 0 8 000

Anslutningar till Bergagatan 2 000

Föreningsgatan till Oxtorget 200 3 000

Smedjegatan 200 2 000

19 av 23



LJUNGBY
KOMMUN

Budget

2021

Plan

2022
Plan

2023

Plan

2024

Plan

2025
Kungsgatan-Drottninggatan 700 7 000

Bryggerigränd 150 1 500
Salutorget 500 6 500

Drottninggatan (Föreningsgatan-Eskilsgatan) 500 5 500

Oxtorget samt Föreningsgatan - Drottninggatan 500 5 000
Storgatan - väster (Märta Lj. - Stora Torget) 300 2 000 XX

Stationsgatan (Fabriksgatan-Helsingborgsvägen) 200 2 500
Drottninggatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) 4 000
Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) 500 5 000

Summa TN Gata - Centrumplan 2 700 8 050 11 500 8 000 19 500

Summa TN Gata 33 000 55 260 73 200 44 850 56 100

Tillgänglighetsanpassning lekplatser 600 600 600 600 600
Komplettering grönytor i exploateringsområden 300 300 300 300 300
Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark 250 250 250 250 250
Grönytor och lekplats Björket 1 200
Nytt industriområde Ekalund, grönytor 1 000 1 000

Bostadsområde Djupadal, grönytor 100

Bostadsområde Sågverket, grönytor 200 200
Axel Ångbagares gata - Allé och grönytor XX

Investering tema-lekplatser XX XX

Upprustning Järnvägsparken (centrumplan) XX

Området runt Dressinen och Loket XX

Salutorget grönytor XX

Gångstråk Elverksbron - Villagatan 2 000 3 500

Summa TN Park 3 150 5 850 1 350 2 450 2 150

Markförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Tätortskarta 200
Fritidskarta 350

Summa TN Exploatering 3 550 3 000 3 000 3 000 3 000

Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa 92 950 172 660 169 250 135 300 93 950

Reinvesteringar vattenverk 3 000 7 500 3 000 3 000 3 000

Transportmedel, Caddy 700 700
Nödvattenförråd Beslut TN från 52002 3 000

Summa Vatten 6 700 7 500 3 000 3 000 3 700

Övervakningsutrustning 500 500 500 500 500

Reinvesteringar avloppsreningsverk 500 16 900 12 650 7 000 7 000
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Ny maskinutrustning 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Transportmedel, Caddy 200 200 200

Summa Avlopp 3 700 19 900 15 650 10 200 10 200

Ny maskinutrustning rörnät 500 500 500 500 500

Ledningsförnyelse 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Tillkommande anslutningar, Bostäder och industrier 3 500 5 000 5 000 5 000 5 000

VA-Plan 11 000 5 000 40 000 40 000 10 000

Transportmedel, Caddy och lastbilar 250 250

Nytt industriområde Ekalund 1 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Hammarrondellen VA 4 000

Summa VA-ledningar 26 000 36 500 71 750 71 750 41 500

Summa Vatten och avlopp 36 400 63 900 90 400 84 950 55 400

Investeringar renhållning 2 000 1 000 1 500 1 500 1 500

Optisk sorteringsanläggning 3 000

Utökning av deponi 12 000

Summa Renhållning 2 000 13 000 1 500 4 500 1 500

Summa VA Renhållning 38 400 76 900 91 900 89 450 56 900

Teknisk nämnd summa 131 350 249 560 261 150 224 750 150 850

Kommunstyrelsen

IT-investeringar 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Inventarier 150 150 150 150 150

Programfas 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Snabba utvecklingsmedel 0 0 0 0 0

KS oförutsedda 500 500 500 500 500

Nytt intranät 500 500

Skyltar vid E4:an 2 000

Kommunledningsförvaltningen summa 6 150 8 150 5 650 5 650 5 650

Barn-och utbildningsnämnden

Inventarier BUN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm 100 100

Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 100 100

Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75

Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen 175 175 175 175 175

Lastbil Sunnerbogymnasiet 1 500

Anläggningsfordon bygg- och anläggningsprogrammet 1 750
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Ipads F-3 875

Supportsvarvar industriprogrammet 800

Regnbågens förskola inventarier 2 500

Harabergsområdet/ Hjortsberg inventarier 5 000 4 500

Ombyggnation lokaler som tidigare disponerats av träutbildning 1 200

Ekebackenskolan inventarier 475

Barn- och utbildningsnämnden summa 9 950 5 950 8 450 7 850 3 350

Kultur- och fritidsnämnden

Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100

Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700

Paddock Sickinge 820

Lagavallens övre planer 700

Robotgräsklippare Ringvallen 100

Bokbuss 5 000

Utrustning till friidrotten 200

Ny traktor Kv Fritiden 500

Staket Lagavallen 300

Flytt av fotbollsplan på kv Fritiden 250

Biljettmaskin o förvaringsskåp badet 850

Ismaskin Ljungby Arena 1 300

Kv Fritiden steg 1 multihall med överbyggnad o bowling 145 000

Kultur- och fritidsnämnden summa 3 700 7 920 145 800 800 800

Miljö-och byggnämnden

Inventarier, utrustning o programvara 100 100 100 100 100

Digitalisering 150 100 100 100 100

Miljö- och byggnämnden summa 250 200 200 200 200

Socialnämnden

Inventarier socialförvaltning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 400 400

Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320

Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200

IT-förbättringar 430 430 430 430 430

Inventarier nytt särskilt boende 23 800

Socialnämnden summa 2 350 2 350 26 150 2 350 2 350

SUMMA TOTALT 153 750 274 130 447 400 241 600 163 200
SUMMA EXKL VA/ RENHÅLLNING 115 350 197 230 355 500 152 150 106 300
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 59(68)
2020-11-10

KS § 166 KS2020/0362 006

Plats för kommunfullmäktige sammanträden 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges 
sammanträden ska äga rum i Ljungby Arena under 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun (2019 § 
9), ska kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-10-27 § 135 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-16

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.

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



Norér^^oJgersson^Eva-Marie^

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Hej Eva-Marie!

Jesper Jolheden <jesperjolheden@gmail.corrj 
den 26 oktober 2020 15:52 
Norén Holgersson Eva-Marie 
Jesper Jolheden (SD)

. LJUNGBY KUiV:?viL:;: !
KOMMUNSTYR*'-

Ank 2020 -10- 2 1
KOMMUNLEDNINSGFUiwru.i 
Dnr iLhlvmkVM. 10Oj

Härmed säger jag upp min plats som ersättare i BUN på grund av studier på annan ort.

MVH Jesper Jolheden (SD)

Skickat från min iPhone
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NorénJHol^ersson^Eva-Marie

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Hej Eva-Marie.
Jag vill härmed avsäga mig samtliga politiska uppdrag. 
Magnus G bad mig mail dig denna information.

//Jimmie Nilsson, Moderaterna

Nilsson Jimmie, Sunnerbogymnasiet 
den 2 november 2020 08:08 
Norén Holgersson Eva-Marie 
Avsägelse av uppdrag

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -II- 0 2
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr Ab J?ölö/03 7- ?. /oj>

/ /zt/a/rpo/ /
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MEDDELANDE
2020-11-13

Komm unledn ingsförvaltn ingen
Kansliavdelningen Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-11-23

1. Länsstyrelsen har utsett Ulla-Britt Storck (S) till ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Petra Ruzsa-Pal (S).

2. Länsstyrelsen har utsett Göran Fransson (S) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Ulla-Britt Storck (S).

3. Länsstyrelsen har utsett Jimmie Nilsson (M) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Joakim Wiesel (M).

POSTADRESS BESÖKSADRESS

34183 LJUNGBY Olofsgatan 9, Ljungby
E-POST

kommunstvrelsenra)liunebv.se

TELEFON

0372-78 90 00 vx
FAX

0372-78 91 44

ORG NR

212000-0670
WEBBPLATS

www.liunebv.se

PLUSGIRO

302 50-5
BANKGIRO

156-0879

http://www.liunebv.se
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