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Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 11 februari 2020 klockan 08.00 – 11.50 

Mötet ajournerades 09.05 – 09.25, 10.30 – 10.35 

Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby.   

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande       

Anne Karlsson (S) 

Lars-Ove Johansson (C)                        

Ann-Charlotte Wiesel (M)                        

Jan Sahlin (M)  

Marcus Walldén (M)  

Matilda Petersson (C), (inte § 27) 

Emil Torstensson (KD), § 19 – 23, 

tjänstgörande ersättare åt Rut 

Björkström   

Rut Björkström (KD), § 24 – 37 

Paul Kowalski (S)  

Emma Johansson Gauffin (S)  

Håkan Bengtsson (S)  

Kerstin Wiréhn (V)  

Henrik Petersson (SD), § 19 – 21 

tjänstgörande ersättare åt Jan 

Lorentzson 

Krister Salomonsson (SD)  

Roland Johansson (ALT) 

Jan Lorentzson (SD), § 22 – 37 

 

Övriga 
deltagande 

Jonas Jönsson, kommundirektör 

Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare 

Carl Håkansson, räddningschef, § 20 

Pia Davidsson, vatten- och renhållningschef, § 21 – 23 

Lena Plomén, personalstrateg, § 24 

Jennie Ronefors, folkhälso- och friskvårdssamordnare, § 25 

Magnus Johansson, ekonomichef, § 26 – 27 

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare, § 28 – 30 

Bo Schönbeck, VD för Ljungby Energi AB, § 31 

Carina Karlund, säkerhetsamordnare, § 33 - 34 

Hanna Svahnström, miljöstrateg, § 34 

Jessika Nilsson, budget-, skuld- och konsumentrådgivare, § 34 

Anneli Thorsson, budget-, skuld- och konsumentrådgivare, § 34 

 

 

Åhörare 1 

Ersättare Emil Torstensson (KD) 

 

Tommy Göransson (MP)  

Henrik Petersson (SD) 

Justerare Ann-Charlotte Wiesel 

Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 13 februari klockan 13:00 

Paragrafer  19 - 37  
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Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson 

  

Justerare Ann-Charlotte Wiesel 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 11 februari 2020  

Tillkännagivandet 
publicerat 13 februari 2020  

Överklagningstid 13 februari 2020 – 6 mars 2020  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 9 mars 2020  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo 
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KS § 19      

 

Fastställande av dagordning  

Beslut 

Ärende ”7. Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret” utgår från 

dagordningen. 

Ärendet ”Kommunstyrelsen informerar” läggs till dagordningen.  

I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i 

den utskickade kallelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under sammanträdet lämnar Anne Karlsson (S) in ett nämndinitiativ. Anne 

Karlsson (S) vill att kommunledningsförvaltningen gör en skriftlig 

konsekvensanalys om innebörden av att tjänsten integrationssamordnare tas bort 

från kommunledningsförvaltningen.  

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson yrkar att kommunstyrelsen tar bort ärende ”7. Svar på 

motion om utdrag ur belastningsregistret” och att kommunstyrelsen lägger till 

ärendet ”Kommunstyrelsen informerar” till dagordningen. I övrigt fastställs 

dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade 

kallelsen.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  
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KS § 20  KS2020/0026 406   

Antagande av taxa för brandfarliga och explosiva varor  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor 

för brandfarliga och explosiva varor enligt tekniska nämndens förslag och 

beslutar att taxorna årligen skall regleras enligt Konsumentprisindex (KPI). 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har sett över de taxor som tillämpas enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor. I tjänsteskrivelsen från den 25 november 2019 

presenterar tekniska förvaltningen ett nytt förslag som föreslås ersätta befintliga 

taxor inom området.  

För att beräkna taxornas belopp har tekniska förvaltningen använt de verktyg 

som SKR erbjuder. Vid framtagandet av förslaget så har tekniska förvaltningen 

genomfört jämförelser med hur andra kommuner utformat sina taxor. Detta har 

tekniska förvaltningen gjort med syfte att säkerställa att förslaget utformats på 

ett korrekt sätt som överensstämmer med hur andra kommuner gör. 

Enligt förslaget så kommer vissa taxor att bli högre medan vissa andra blir lägre. 

Taxan avseende fyrverkeriförsäljning är just nu 6 675 kronor och i det nya 

förslaget så kommer taxan istället vara 5 970 kronor. Taxan för förvaring av 

explosiva varor i större omfattning är just nu 6 675 kronor medan taxan i det nya 

förslaget istället är 6 965 kronor.  

Tekniska nämnden föreslår den 10 januari 2020 att kommunfullmäktige 

fastställer taxor för brandfarliga och explosiva varor i enlighet med tekniska 

förvaltningens förslag. Tekniska nämnden föreslår även att taxorna 

indexregleras enligt Konsumentprisindex (KPI).   

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 4 

Tjänsteskrivelse, 2019-11-25 

Förslag till taxor för brandfarliga och explosiva varor år 2020, 2019-11-25 

Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor, 2019-01-10 

Taxor för hantering av brandfarliga och explosiva varor år 2019, 2019-11-25 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 

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

nämndens förslag till beslut.  
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KS § 21  KS2020/0024 340   

Uppdatering av verksamhetsområden för vatten och 
avlopp i Ljungby kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna som 

framgår i sammanställningen över fastighetsbeteckningar daterat 2019-12-09 

ingår i verksamhetsområden för vatten- och avlopp.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har gått igenom alla fastigheter inom befintliga 

verksamhetsområden för vatten och avlopp. Tekniska förvaltningen har därefter 

tagit fram förslag på nya fastigheter som kan ingå i verksamhetsområden för 

vatten- och avlopp.  Fastigheter belägna i bland annat Replösaområdet och i 

Kånna kommer enligt det nya förslaget att inkluderas i verksamhetsområden för 

vatten- och avlopp.  

Den 10 januari 2020 föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar 

att fastigheterna som preciseras i bilaga till tekniska nämndens beslut ska ingå i 

verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 8  

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-12-02 

Fastighetsbeteckning och kartor över anslutna fastigheter inom befintliga 

verksamhetsområden för vatten- och avlopp i Ljungby kommun, 2019-12-09 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 

nämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 

nämndens förslag till beslut. 
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KS § 22  KS2020/0025 406   

Antagande av renhållningstaxa  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige: 

1. Fastställer den föreslagna renhållningstaxan.  

 

2. Beslutar att tekniska nämnden får justera renhållningstaxan enligt de 

index som framgår i förslaget till ny taxa, dock inte oftare än en gång per 

år.  

 

3. Beslutar att tekniska nämnden får justera renhållningstaxan i enlighet 

med kostnaden för förbränningsskatt, dock inte oftare än en gång per år.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är enligt miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av 

hushållsavfall inom kommunen. Kommunen ska se till att hushållsavfallet 

transporteras till en behandlingsanläggning och att det återvinns eller 

bortskaffas. Utgångspunkten är att alla fastigheter inom kommunen ska omfattas 

av det kommunala avfallsansvaret under förutsättning att det inte är uppenbart 

att det saknas behov av avfallshantering, till exempel hos rena skogsfastigheter 

där det inte uppkommer något hushållsavfall. Kommunen hämtar hushållsavfall 

ute vid fastigheterna och tar sedan ut en avgift i enlighet med den 

renhållningstaxa som kommunfullmäktige antagit. Tekniska förvaltningen har 

nu tagit fram ett nytt förslag till renhållningstaxa.   

I en tjänsteskrivelse från den 2 december 2019 skriver tekniska förvaltningen att 

förslaget till renhållningstaxa har uppräknats för att motsvara indexuppräkningar 

och förbränningsskatt. Den 10 januari 2020 föreslår tekniska nämnden att 

kommunfullmäktige fastställer föreslagen renhållningstaxa och att 

kommunfullmäktige beslutar att taxan får indexjusteras i förhållande till 

indexförändringar och justeringar i förbränningsskatt.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 9 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-12-02 

Förslag till renhållningstaxa, 2020-01-10 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 

nämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 

nämndens förslag till beslut.  
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KS § 23  KS2020/0023 045   

Beslut om fortsatt borgensförbindelse för Bredemads 
avfallsanläggning  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att underteckna 

länsstyrelsens erinran om avbrytande av preskription på 37 miljoner kronor för 

säkerställande att Ljungby kommuns skyldigheter fullgörs avseende 

deponeringsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6 i 

Ljungby kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 augusti 2005 beslutade kommunfullmäktige att bevilja borgen om 37 

miljoner för säkerställande av att kommunens skyldigheter fullgörs avseende 

den deponiverksamhet som bedrivs på Bredemads avfallsanläggning. Den 25 

mars 2019 översände Länsstyrelsen en erinran i ärendet. Länsstyrelsen vill nu att 

kommunen bekräftar att borgensförbindelsen fortfarande är giltig. Detta gör 

kommunen genom att skriva under den erinran som länsstyrelsen skickat över.  

I en tjänsteskrivelse från den 13 november 2019 skriver tekniska förvaltningen 

om konsekvenserna av att inte bekräfta borgensförbindelsen. Skriver inte 

kommunen under borgensförbindelsen så kommer tillståndet för Bredemads 

verksamhet att upphöra. Om tillståndet upphör så får inte kommunen längre 

bedriva återvinnings- och deponiverksamhet.  

Tekniska nämnden föreslår den 10 januari 2020 att kommunfullmäktige 

undertecknar länsstyrelsens erinran om avbrytande av preskription på 37 

miljoner kronor för säkerställande om att Ljungby kommuns skyldigheter 

fullgörs avseende deponeringsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på 

fastigheten Eka 3:6 i Ljungby kommun. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 11 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-11-13 

Länsstyrelsens erinran, 2019-03-25 

Länsstyrelsens yttrande, 2005-11-16 

Kommunfullmäktiges beslut, 2005-05-25 § 87 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 

nämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 

nämndens förslag till beslut.  
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KS § 24  KS2019/0235 022   

Antagande av Policy för likabehandling  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för 

likabehandling. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy för 

likabehandling. I förslaget tydliggörs Ljungby kommuns nolltolerans mot 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 

på kommunens arbetsplatser.  

Policyn beskriver vilket ansvar chefer har inom området likabehandling. Chefer 

ska bland annat bedriva förebyggande arbete och sprida information och 

kunskap om antagna styrdokument inom området.  

I en tjänsteskrivelse från den 13 december 2019 skriver 

kommunledningsförvaltningen att policyn utarbetats utifrån den sju 

diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen och att förslaget på så sätt 

omfattar flera olika typer av diskriminering. Då förslaget omfattar flera 

diskrimineringsgrunder så kan förslaget ersätta de tidigare antagna 

styrdokumenten Policy för jämställdhet och Policy för kränkande särbehandling, 

trakasserier och diskriminering.  

Den 21 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att förslag till 

policy antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-01-21 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-13 

Förslag till policy 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut. 
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KS § 25  K2019/0411 026   

Ändring av reglerna kring aktivitets- och massagebidrag  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Timanställda får 50 öre per arbetad timme i aktivitets- och 

massagebidrag. Bidragen uppgår till max 1000 kronor vardera.  

 

2. Massagebidraget utvidgas till att även avse fotmassage.  

 

Kostnaden för aktivitets- och massagebidrag ska rymmas inom verksamhetens 

egna budget och belasta den verksamhet där medarbetaren har flest arbetade 

timmar. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har sedan 2013 ett aktivitetsbidrag och massagebidrag som 

gäller för anställda med en månadsanställning som är tre månader eller längre. 

Varje medarbetare kan under ett år få massagebidrag på 1000 kronor samt 

bidrag för aktivitet på 1000 kronor.  

I tjänsteskrivelsen från den 12 september 2019 skriver 

kommunledningsförvaltningen att skatteverket ändrat reglerna kring förmåner. 

Enligt de nya reglerna behöver bidragen gälla all personal oavsett 

anställningsform. Den 5 november 2019 föreslår kommunstyrelsens 

personalutskott att timvikarier ska få samma möjlighet att ta del av ovannämnda 

förmåner. Personalutskottet föreslår också att massagebidraget ändras så att 

även fotmassage omfattas av bidraget.   

Kommunstyrelsens personalutskott har behandlat ärendet i två omgångar. Den 5 

november 2019 föreslog personalutskottet att reglerna ändras så att timanställda 

som har arbetade pass under de senaste tre månaderna ska omfattas av reglerna 

kring aktivitets- och massagebidrag. Den 5 november 2019 föreslog 

personalutskottet även att massagebidraget skulle utvidgas till att omfatta 

fotmassage. Den 17 december 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 

att uppmana personalutskottet till att återigen se över vilken ersättningsmodell 

som är den mest kostnadseffektiva. Den 21 januari 2020 föreslog 

kommunstyrelsens personalutskott att timanställda ska få 50 öre per arbetad 

timme i aktivitets- och massagebidrag och att massagebidraget ska utvidgas till 

att även avse fotmassage.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-01-21 § 3 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12 

Yrkanden 

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen i punkt 1 lägger till att bidragen 

uppstår till max 1000 kronor vardera och att kommunstyrelsen beslutar att 

kostnaden för bidragen ska rymmas i verksamheternas egna budgetar och 

belasta den verksamhet där medarbetaren har flest arbetade timmar. I övrigt 

beslutar kommunstyrelsen i enlighet med personalutskottets förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 

Karlssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne Karlssons 

yrkande.  
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KS § 26  KS2020/0020 041   

 

Godkännande av kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsberättelse 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 

verksamhetsberättelse för år 2019 med tillägg om att i verksamhetsberättelsen 

omnämna de kommuner som köper tjänsten konsumentrådgivning av Ljungby 

kommun.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för 2019 

och överlämnar nu denna till kommunstyrelsen för godkännande. I 

verksamhetsberättelsen framgår hur kommunledningsförvaltningens flera 

avdelningar arbetat under det gångna verksamhetsåret.  

I verksamhetsberättelsen förklaras i vilken utsträckning de fastställda målen 

inför 2019 uppnåtts. Vissa mål har uppnåtts helt, vissa har delvis uppnåtts och 

vissa mål har inte uppnåtts under året. Kommunledningsförvaltningen kommer 

för år 2019 redovisa ett överskott på 6,6 miljoner kronor. Överskottet beror 

framförallt på olika typer av vakanser.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 januari 2020 att 

kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens 

verksamhetsberättelse för år 2019 men med tillägg om att i 

verksamhetsberättelsen omnämna de kommuner som köper tjänsten 

konsumentrådgivning av Ljungby kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 1 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-27 

Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse 2019 

Kommunledningsförvaltningens uppföljning av mål 2019 

Kommunledningsförvaltningen budgetavvikelser 2019 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

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

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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KS § 27  KS2019/0146 040   

 

Antagande av Policy för kredit- och kravhantering  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för 

kredit- och kravhantering.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur Policy för 

kredit- och kravhantering kan revideras.  Förslaget till policy innefattar mindre 

förändringar i förhållande till nuvarande policy.  

I tjänsteskrivelsen från den 19 december 2019 skriver 

kommunledningsförvaltningen om policyns syfte. Syftet med policy för kredit- 

och kravhantering är att skapa enhetlighet i arbetet med kredit-, faktura- och 

kravhantering. Policyn syftar även till att säkerställa att kommunen förvaltar 

medel på ett så bra sätt.  

Förändringarna från befintlig policy består framförallt i reglerna kring anstånd. I 

förslaget framgår att anstånd kan beviljas men att anstånd inte ska beviljas för 

två på varandra följande räkningar. För fordringar som debiteras månadsvis 

föreslås att anstånd endast ska beviljas i undantagsfall.   

Den 28 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till 

Policy för kredit- och kravhantering antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 2 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-19 

Förslag till Policy för kredit- och kravhantering 

Befintlig policy med ändringsförslag  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 28  KS2019/0148 040   

Redovisning av intern kontroll av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag till revidering av 

kommunstyrelsens plan för fullgörande av uppsiktsplikten samt överväga övriga 

tre rekommendationer. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen fick den 14 maj 2019 i uppdrag utav 

kommunstyrelsen att utföra en internkontroll av kommunstyrelsens fullgörande 

av uppsiktsplikten över nämnder och kommunala bolag.  

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen 

av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 

eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  Styrelsen ska också ha uppsikt 

över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och 

kommunalförbund. Kommunallagen anger inga tydliga anvisningar om 

innehållet i uppsiktsplikten. Det är alltså upp till varje kommun att utforma 

rutiner.  

I tjänsteskrivelsen från den 15 januari 2020 skriver 

kommunledningsförvaltningen att planen för kommunstyrelsens fullgörande av 

uppsiktsplikten är mycket ambitiös och därav förhållandevis resurskrävande. 

Vid kommunledningsförvaltningens genomgång av vilka aktiviteter som har 

genomförts under de senaste tre åren konstateras att ungefär hälften av 

aktiviteterna i planen genomförts.  

Kommunledningsförvaltningen lämnar fyra rekommendationer för att ge 

kommunstyrelsen bättre förutsättningar att fullgöra sin uppsiktsplikt. 

Kommunledningsförvaltningen rekommenderar att kommunstyrelsen reviderar 

kommunstyrelsens plan för fullgörande av uppsiktsplikten, beställer en årlig 

sammanställning av utfallet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, uppdaterar 

kommunledningsförvaltningens rutiner kring uppsiktsplikten och att 

kommunstyrelsen förtydligar dokumentationen över redovisningar som sker 

inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.    

Den 28 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag 

till revidering av kommunstyrelsens plan för fullgörande av uppsiktsplikten. 
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Arbetsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen överväger övriga tre 

ovannämnda rekommendationer.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 3 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-15 

Internkontroll av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 2020-01-15 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 29  KS2019/0497 003   

 

Revidering av nämndernas reglementen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i reglemente för 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

miljö- och byggnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden lägga till 

följande text under rubriken Sammanträdena: 

Ordning 

X § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse.  

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 

ajournera eller upplösa sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen finns regler om under vilka förutsättningar som personer kan 

bli utvisade från kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges 

sammanträden är per regel öppna och kommunfullmäktiges ordföranden har 

enligt kommunallagen rätt att utvisa personer som stör ordningen under 

sammanträdet. Samma rättighet finns inte per automatik för nämnderna som 

historiskt sett haft stängda sammanträden. I Ljungby kommun valde man dock 

redan 2004 att hålla de större nämndernas sammanträden öppna för allmänheten.  

Demokratiberedningen har uppmärksammat att nämndernas reglementen bör 

revideras avseende ordning i sammanträdeslokalen och föreslår att följande 

tillägg görs under rubriken Sammanträdena:  

Ordning 

X § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse.  

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera 

eller upplösa sammanträdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 januari 2020 att 

kommunfullmäktige godkänner ovannämnda förslag till ändringar i nämndernas 

reglemente.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 4 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-13 

Demokratiberedningens beslut, 2019-12-11 § 27 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 30  KS2019/0498 103   

Fastställande av rutin för hantering av nämndinitiativ 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer rutin för hantering av nämndinitiativ att gälla för 

kommunstyrelsen och uppmuntrar övriga nämnder till att fastställa densamma.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen framgår att varje ledamot i en nämnd har möjlighet till att 

väcka ärenden i nämnden. Denna möjlighet har i flera kommuner kommit att 

beskrivas som nämndinitiativ. Den 11 december 2019 föreslår 

kommunfullmäktiges demokratiberedning att en rutin för nämndinitiativ 

utarbetas.  Kommunledningsförvaltningen har därefter utarbetat ett förslag till 

nämndinitiativ som nu lämnas för antagande av kommunstyrelsen.  

I en tjänsteskrivelse från den 14 januari skriver kommunledningsförvaltningen 

att antalet inlämnade nämndinitiativ till kommunens nämnder har ökat. Det har 

därför blivit nödvändigt att ta fram en rutin som beskriver hur kommunen ska 

hantera nämndinitiativ som lämnas in framöver. Det finns likheter mellan 

kommunledningsförvaltningens förslag och de rutiner som andra kommuner 

arbetar utifrån.  

Den 28 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

kommunstyrelsen fastställer Rutin för nämndinitiativ så att den börjar gälla för 

kommunstyrelsen. Arbetsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen 

uppmuntrar övriga nämnder till att fastställa densamma.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 5 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-14 

Förslag till Rutin för nämndinitiativ  

Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut, 2019-12-11 § 27 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 31  KS2020/0037 107   

 

Godkännande av Ljungby Energi AB:s delägarskap i 
Sydlänk AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Ljungby 

Energi AB ingår delägarskap i det nya bolaget Sydlänk AB. Delägarskapet avser 

10 000 kronor i aktiekapital samt ägartillskott under fem år upp till ett 

maxbelopp avseende 1 100 000 kronor. Utav dessa 1 100 000 kronor utgör 

500 000 kronor ovillkorat tillskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby Energi AB ingår i samarbetet Sydlänk. Sydlänk är ett samarbete mellan 

tio olika stadsnätsleverantörer. Gemensamt har leverantörerna att de levererar 

fiberförbindelser.  

Avsikten är nu att samarbetet ska bolagiseras. Den 12 december 2019 beslutade 

styrelsen för Ljungby Energi AB att ställa sig bakom bildandet av Sydlänk AB. 

Bildandet kommer innebära att Ljungby Energi Ab avsätter 10 000 kronor i 

aktiekapital till bolaget och att Ljungby Energi AB avsätter 1 100 000 kronor i 

ägartillskott varav 500 000 kronor utgör ovillkorat tillskott till Sydlänk AB.  

Enligt Ljungby kommuns ägardirektiv till kommunens aktiebolag så ska 

godkännande från kommunfullmäktige inhämtas innan de kommunala bolagen 

genomför förvärv av aktier och andelar i andra bolag. Detta innebär att 

kommunfullmäktige behöver ta ställning till Ljungby Energi AB:s eventuella 

delägarskap i Sydlänk AB.  

I en tjänsteskrivelse från den 4 februari 2020 skriver 

kommunledningsförvaltningen om ärendet. Genom delägarskapet i Sydlänk AB 

kommer Ljungby Energi AB kunna arbeta tillsammans med andra liknande 

aktörer med syfte att tjänat det kommunala ändamålet. Till skillnad från tidigare 

så kommer Ljungby Energi AB genom delägarskapet kunna arbeta och delta 

aktivt på en större regional marknad.   

Den 28 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att Ljungby 

Energi AB:s delägarskap i Sydlänk AB godkänns. Delägarskapet avser 10 000 

kronor i aktiekapital samt ägartillskott under fem år upp till ett maxbelopp 

avseende 1 100 000 kronor. Utav dessa 1 100 000 kronor utgör 500 000 kronor 

ovillkorat tillskott. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 7 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-04 

Ljungby Energi AB:s styrelseprotokoll, 2019-12-02 § 37 

Presentationsmaterial om Sydlänk AB, 2020-02-04 

Förslag till bolagsordning för Sydlänk AB, 2020-02-04 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 32  KS2019/0373 107   

Antagande av ägardirektiv för Ljungby kommuns 
aktiebolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv 

för Ljungby kommuns aktiebolag.    

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att revidera ägardirektivet för de kommunala bolagen har fortgått 

under 2019. Kommunstyrelsens presidium har haft flera möten med 

representanter från de kommunala bolagen där man diskuterat hur ägardirektivet 

kan utformas. Dessa möten har utmynnat i flera förslag på ändringar i det 

gällande ägardirektivet. Kommunledningsförvaltningen har sammanfattat 

ändringsförslagen till ett enhetligt förslag som nu lämnas för antagande av 

kommunfullmäktige.  

Ägarsamråd ska enligt gällande ägardirektiv ske tre gånger per år. Utifrån 

förslaget så genomförs istället minst två ägarsamråd per år. I det gällande 

ägardirektivet framgår att de kommunala bolagens investeringar, förvärv och 

försäljningar av fast egendom i de fall värdet överstiger 40 miljoner kronor ska 

godkännas av kommunfullmäktige. Utifrån förslaget ska denna typ av 

affärshändelser godkännas av kommunfullmäktige när värdet överstiger 60 

miljoner kronor och när det sker utöver beslutad budget.  

I förslaget framgår att Ljungby Energi och Ljungbybostäder ska arbeta med 

utgångspunkt i kommunens vision och beslutade fokusområden. Förslaget 

inkluderar också formuleringar om de kommunala bolagens roll i att utveckla 

kommunen till en attraktiv kommun för näringsliv och boende. Genom att 

inkludera denna typ av formuleringar i ägardirektivet så förankras kommunens 

övergripande mål och riktlinjer i bolagens verksamhet.  Förslaget innefattar 

ytterligare ändringar vilka framgår mer detaljerat i beslutsunderlaget.  

I tjänsteskrivelsen från den 17 oktober 2019 skriver 

kommunledningsförvaltningen att flera av de föreslagna ändringarna ligger i 

linje med kommunens långsiktiga planering. Den 28 januari 2020 föreslår 

kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till ägardirektiv för Ljungby 

kommuns aktiebolag antas.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 8 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-17 

Förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag 2019-12-23 

Befintligt ägardirektiv med ändringsförslag  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 33  KS2019/0025 016   

Revidering av Verksamhetsplan för säkerhetsskydd 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan för säkerhetsskydd.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur verksamhetsplan 

för säkerhetsskydd kan revideras. Syftet med Verksamhetsplan för 

säkerhetsskydd är att utgöra ett övergripande och gemensamt styrdokument för 

Ljungby kommuns säkerhetsskyddsarbete. Planen redovisar kommunstyrelsens 

viljeinriktning och mål för säkerhetsskyddsarbetet.  

I en tjänsteskrivelse från den 18 december 2019 skriver 

kommunledningsförvaltningen att nya lagar och förordningar som reglerar 

säkerhetsskyddet trätt i kraft sedan kommunstyrelsen antog den 

verksamhetsplan som gäller i dagsläget. Det förslag som 

kommunledningsförvaltningen tagit fram har anpassats utifrån förändringarna i 

lagarna. Kommunledningsförvaltningens förslag innebär bland annat att de 

kommunala bolagen, i de fall det krävs, ska ha en egen säkerhetsskyddschef som 

ser till att bolaget lever upp till gällande lagstiftning inom området.  

Den 28 januari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till 

Verksamhetsplan för säkerhetsskydd antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-01-28 § 6 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-18 

Förslag till verksamhetsplan, 2019-12-18 

Befintlig verksamhetsplan med ändringsförslag  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 34      

Informationsärenden  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Redovisning av skolarbete om vattenfrågor 

Gymnasieelever från Sunnerbogymnasiet informerar om 

vattenkonsumtion. I vår del av världen förbrukas mer vatten än i vissa 

andra delar av världen. Framställandet av flera typer av produkter 

förutsätter stora mängder vatten.   

 

2. Redovisning om kommunens rapportering till vattenmyndigheterna 

Kommunledningsförvaltningen redogör för de svar som kommunen 

lämnat till vattenmyndigheterna. Det finns åtgärder som kommunen 

behöver genomföra. Åtgärderna anknyter till frågebatteriet som 

vattenmyndigheterna skickat till kommunen.  

 

3. Presentation om Konsument Ljungby 

Medarbetare från Konsument Ljungby informerar om den verksamhet 

som Konsument Ljungby bedriver. Konsument Ljungby erbjuder 

konsumentrådgivning samt budget och skuldrådgivning. Konsument 

Ljungby säljer även tjänster till andra kommuner.   

 

4. Redovisning om länsstyrelsens återkoppling på kommunens Risk- och 

sårbarhetsanalys 

Kommunledningsförvaltningen redogör för de synpunkter som 

länsstyrelsen lämnat på kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 

Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att kommunen redovisat en 

bra risk- och sårbarhetsanalys.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-02-11 
 

30(32) 

   
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes sign   

 

 

KS § 35      

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut fattade av kommunledningsförvaltningen i januari. Besluten är fattade i 

enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning fastställd av 

kommunstyrelsen den 15 oktober 2019 § 158. 

Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende Övrigt 

Magnus Johansson 2.3 2020-01-10 Uttag från 

kapitalförvaltningen 

 

 

Beslutsunderlag 

Uttag från kapitalförvaltningen, 2020-01-10 
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KS § 36      

Redovisning av meddelanden 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen: 

- Socialnämndens interna kontroller 2020  

- Barn- och utbildningsnämndens redovisning av interna kontroller 2019  

- Regeringens beslut om att avslå kommunens överklagande av 

Länsstyrelsens beslut om att lämna negativt planeringsbesked för Replösa 

4:40  
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KS § 37      

Kommunstyrelsen informerar  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Ledamöterna har deltagit vid flera företagsbesök. Ledamöterna har bland 

annat besökt Samhall, Bravida och Mark- och Miljö i Ljungby.   

 

2. Diskussion om komponentavskrivning och komponentavskrivningens 

betydelse för nämndernas bokslut.  

Ledamöterna diskuterar kring hur komponentavskrivning påverkar 

nämndernas boksluts.  

 


