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Tid och plats Tisdagen den 14 april 2020 klockan 08.00 - 11.40 
Konferenslokalen i Ljungby Arena 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande,  
Lars-Ove Johansson (C), först vice ordförande  
Anne Karlsson (S), andre vice ordförande 
Ann-Charlotte Wiesel (M)                         
Jan Sahlin (M)  
Marcus Walldén (M) 
Matilda Petersson (C) 

Paul Kowalski (S)  
Emma Johansson Gauffin (S)  
Håkan Bengtsson (S)  
Kerstin Wiréhn (V) 
Jan Lorentzson (SD)  
Krister Salomonsson (SD)  
Roland Johansson (ALT)  
Rut Björkström (KD) 

 

Övriga 
deltagande 

Tommy Göransson, ej tjänstgörande ersättare 
Jonas Jönsson, kommundirektör 
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 
Lise-Lotte Bergström, HR chef 
Susanna Hjortenfolt, Halmstad kommun, § 57 
Karl-Gustav Karlsson, HR, § 58-59 
Hanna Svahnström, miljöstrateg, § 60-61  
Stefan Ericson, arbetsledare, § 60 
Christer Jonasson, gatuchef, § 62 
Johan Håkansson, planarkitekt, § 64-65 
Monica Fransson, turistssamordnare, § 66  
Charlotte Scherling, ekonom, § 67–68  
Gabriella Olofsson, controller, § 69 
Magnus Johansson, ekonomichef, § 70-73 
Carina Karlund, säkerhetssamordnare, § 74 

Åhörare 0 

Justerare Matilda Petersson  

Justeringens  
tid och plats Kansliavdelningen den 16 april kl. 9.00 

Paragrafer 57-76   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson 
  

Justerare Matilda Petersson 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 14 april 2020 
Tillkännagivandet 
publicerat 16 april 2020 

Överklagningstid 17 april – 8 maj 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 11 maj 2020 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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KS § 57  KS2019/0389 106   

 

Beslut om att ansluta till avsiktsförklaring för samarbetet 
Halmstad som regional tillväxtmotor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansluta Ljungby kommun till den upprättade 
avsiktsförklaringen.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017 har Halmstads kommun tillsammans med grannkommunerna 
Falkenbergs kommun, Laholms kommun, Hylte kommun, Ljungby kommun 
och Båstads kommun drivit samarbetet ’Halmstad med grannkommuner 
utvecklas till regional tillväxtmotor’. Syftet med samarbetet är att ta fram 
prioriterade insatsområden och gemensamma mål för att stärka tillväxten i 
regionen. En avsiktsförklaring har nu tagits fram med vilken ambitionen är att 
utveckla och fördjupa samarbetet.  
Avsiktsförklaringen pekar ut ett antal samverkansområden som är särskilt 
betydelsefulla och där särskilda satsningar görs och ska göras som gynnar 
tillväxten i både enskilda kommuner och den funktionella regionen som helhet. 
Dessa samverkansområden är kompetensförsörjning, näringsliv samt framtidens 
välfärd. I avsiktsförklaringen redogörs för hur Halmstad kommun utgör en 
sammanhållande resurs som ansvars för samarbetets helhet, underlättar 
kontakter, uppmärksammar synergimöjligheter och som sammankallar till 
uppföljning och regelbunden dialog.   
Avsiktsförklaringen ska skapa förutsättningar för att samverka i samordnade och 
långsiktiga utvecklingsprocesser som stödjer och utgår från respektive 
organisations uppdrag, prioriteringar och behov. Utgångspunkten är att 
samverkan ska skapa ömsesidiga mervärden för alla involverade parter.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 24 mars 2020 att 
kommunstyrelsen beslutar att ansluta till den upprättade avsiktsförklaringen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 52 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-23 
Avsiktsförklaring för samarbetet Halmstad som regional tillväxtmotor  
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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.  

Skickas till 
Halmstads kommun 
Falkenbergs kommun  
Båstads kommun  
Laholms kommun 
Hylte kommun  
Högskolan i Halmstad   
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KS § 58  KS2019/0266 024   

Svar på motion om att ge rätt till ersättning för resor med 
cykel och el-cykel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisningen till att förtroendevalda inte har rätt till ersättning för resor med 
cykel/elcykel, varken utifrån det nu gällande arvodesreglementet eller befintliga 
kollektivavtal i vilka ersättning för resor i tjänsten regleras. 
Intentionen i motionen tas med i översynen av arvodesreglementet som ska 
påbörjas under året. 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Göransson (MP) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att 
ersättning för förtroendevaldas resor till och från möten ska utgå med samma 
belopp oavsett på vilket sätt man transporterat sig och att ersättning för resor i 
tjänsten för till exempel hemtjänstpersonal ska utgå med samma belopp oavsett 
på vilket sätt man transporterat sig.  
Kommunledningsförvaltningen hänvisar i sin tjänsteskrivelse till ett tidigare 
beslut av kommunstyrelsen den 4 juni 2019 i vilket kommunstyrelsen fastställde 
att enligt nu gällande arvodesreglemente har förtroendevalda inte möjlighet att 
fa ersättning för resor med cykel eller el-cykel.  
Den 3 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att motionen avslås 
med hänvisning till att förtroendevalda inte har rätt till ersättning för resor med 
cykel/elcykel, varken utifrån det nu gällande arvodesreglementet eller befintliga 
kollektivavtal i vilka ersättning för resor i tjänsten regleras. Intentionen i 
motionen tas med i översynen av arvodesreglementet som ska påbörjas under 
året. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-03-03 § 10 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-21 
Motion angående rätt till ersättning för resor med cykel och elcykel, 2019-06-17 

Yrkanden 
Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.  
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Kerstin Wiréhn (V), Lars-Ove Johansson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M) och 
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen enligt 
Roland Johanssons (ALT) yrkande eller att besluta enligt personalutskottets 
förslag enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande.  
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
personalutskottets förslag. 
 

Omröstningsresultat 
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för personalutskottets förslag och 
Nej-röst för att bifalla motionen. 
 
Omröstningen resulterar i 14 ja-röster och 1 nej-röst. Kommunstyrelsen har 
därmed beslutat i enlighet med personalutskottets förslag. 
 

LEDAMOT  JA NEJ 
Magnus Gunnarsson M X  
Ann-Charlotte Wiesel M X  
Jan Sahlin M X  
Marcus Walldén M X  
Lars-Ove Johansson C X  
Matilda Petersson C X  
Rut Björkström KD X  
Anne Karlsson S X  
Paul Kowalski S X  
Emma Johansson Gauffin S X  
Håkan Bengtsson S X  
Kerstin Wiréhn V X  
Jan Lorentzson SD X  
Krister Salomonsson SD X  
Roland Johansson ALT  X 
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KS § 59  KS2019/0259 023   

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2019 lämnades en motion in angående utdrag ur belastningsregistret. I 
motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att: 

- alla som anställs i Ljungby kommun ska lämna in ett registerutdrag från 
polismyndigheten. 
 

- personer som jobbar inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Socialförvaltningen ska regelbundet (vartannat år) eller när arbetsgivaren 
kräver det lämna in ett nytt registerutdrag från polismyndigheten. 
 

- brottsrubriceringar som misshandel, rattfylleri, drograttfylleri och 
narkotikabrott ska innebära att man i Ljungby kommun bör ses som 
olämplig för anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen, 
 

- texterna i alla anställningsavtal revideras så att de överensstämmer med 
att-satserna ovan. 
 

Kommunfullmäktige besvarade liknande motioner den 23 april 2013, § 38, och 
den 16 juni 2014, § 48. Vid båda dessa tillfällen beslutade kommunfullmäktige 
att avslå motionerna. Med hänsyn till dessa beslut, samt andra faktorer som 
framgår i tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen, så föreslår 
kommunledningsförvaltingen att motionen avslås.   
Den 2 september 2019 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att motionen 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2019-09-02 § 35 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-07-03 
Motion om utdrag från belastningsregister, 2019-06-13 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-14 
 

9(41) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

Yrkanden 
Roland Johansson (ALT), Krister Salomonsson (SD), Ann-Charlotte Wiesel 
(M), Jan Lorentzson (SD) och Marcus Walldén (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Matilda Petersson (C), Lars-Ove Johansson (C), Emma Johansson Gauffin (S) 
och Håkan Bengtsson (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag att avslå 
motionen.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen enligt R Johanssons (ALT) med flera 
yrkande eller att avslå motionen enligt M Peterssons (C) med flera yrkande. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Omröstningsresultat 
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att bifalla motionen och 
Nej-röst för att avslå motionen. 
 
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
därmed beslutat att förslå att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

LEDAMOT  JA NEJ 
Magnus Gunnarsson M X  
Ann-Charlotte Wiesel M X  
Jan Sahlin M X  
Marcus Walldén M X  
Lars-Ove Johansson C  X 
Matilda Petersson C  X 
Rut Björkström KD X  
Anne Karlsson S  X 
Paul Kowalski S  X 
Emma Johansson Gauffin S  X 
Håkan Bengtsson S  X 
Kerstin Wiréhn V  X 
Jan Lorentzson SD X  
Krister Salomonsson SD X  
Roland Johansson ALT X  
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KS § 60  KS2020/0093 403   

Revidering av verksamhetsplan för upphandling av fordon 
och transporter 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad verksamhetsplan för upphandling 
av fordon och transporter.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017 om en verksamhetsplan för upphandling av 
fordon och transporter. Verksamhetsplanen skulle revideras senast 1 februari 
2020 och därför har en översyn av arbetet med upphandling av fordon och 
transporter gjorts och förslag på revidering av verksamhetsplan tagits fram. 
Verksamhetsplanen för upphandling av fordon och transporter ska bidra till och 
följa riktlinjer i kommunens Policy för upphandling och inköp och Policy för 
resor och möten. Viktiga ställningstaganden från dessa styrdokument handlar 
om att upphandling och inköp är verktyg för att nå kommunens vision och mål 
samt att bidra till hållbar utveckling, att hållbara transporter ska möjliggöras och 
att vi ska använda den centrala fordonsorganisationen. Därtill berör 
verksamhetsplanen målsättning inom kommunens klimat- och energiplan.  
Verksamhetsplanen har uppdaterats med aktuella styrdokument som 
verksamhetsplanen berörs utav. Verksamhetsplanen har förtydligats rörande 
fordonsenhetens uppdrag och möjlighet att också optimera kommunens 
fordonspark. Målsättningen till 2020 har tagits bort för upphandling av 
transporter med hänvisning till att årtalet är innevarande år och att rutin för 
uppföljning håller på att tas fram. I förslaget förtydligas att även förnybara 
drivmedel (men icke biologiskt) som vätgas kan inkluderas bland de tre 
alternativ som väljs i första hand. Två avsnitt gällande försäljning av fordon och 
uppföljning föreslås läggas till i verksamhetsplanen.  
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen antar förslaget till revidering av verksamhetsplan för 
upphandling av fordon och transporter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 36 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-10 
Förslag till revidering av verksamhetsplan för upphandling av fordon och 
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transporter 
Befintlig verksamhetsplan med ändringsförslag 

Yrkanden 
Jan Lorentzson (SD) yrkar att elfordon ska tas bort i punkt 1. 
 
Anne Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för en komplettering med 
säkerhetsaspekter.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras 
enligt Anne Karlssons (S) yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att avgöras ärendet idag och 
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Anne Karlssons (S) yrkande. 
 
Omröstningen resulterar i 10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 

LEDAMOT  JA NEJ 
Magnus Gunnarsson M X  
Ann-Charlotte Wiesel M X  
Jan Sahlin M X  
Marcus Walldén M X  
Lars-Ove Johansson C X  
Matilda Petersson C X  
Rut Björkström KD X  
Anne Karlsson S  X 
Paul Kowalski S  X 
Emma Johansson Gauffin S  X 
Håkan Bengtsson S  X 
Kerstin Wiréhn V  X 
Jan Lorentzson SD X  
Krister Salomonsson SD X  
Roland Johansson ALT X  

 
 
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jan 
Lorentzsons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Till sist frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till 
reviderad verksamhetsplan för upphandling av fordon och transporter och finner 
att de gör så. 

Skickas till 
Samtliga nämnder i Ljungby kommun  
Bolagen i Ljungby Holding-koncernen  
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KS § 61  KS2020/0054 225   

Svar på remiss om åtgärdsplan för klimat och energi 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna åtgärder där 
kommunledningsförvaltningen ansvarar för genomförande enligt bifogad 
åtgärdsplan med tillägg om att kommunledningsförvaltningen har eget ansvar 
för åtgärd 2.24. Svaret skickas med för sammanställning till gemensam 
åtgärdsplan för kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 december antog kommunfullmäktige en ny klimat- och energiplan. 
Planen innehåller mål för klimat- och energiarbetet och redogör för var fokus på 
åtgärder ska vara. Klimat- och energiplanen utgör en del i arbetet med 
kommunens åtagande genom Borgmästaravtalet för klimat- och energi till 2030. 
Kommunen behöver ta fram och lämna in en ny åtgärdsplan inom ramen för 
åtagandet.  
Kommunstyrelsen samordnar arbetet och sammanställer en åtgärdsplan som ska 
rapporteras in. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
åtgärdsplan som skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag från 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunledningsförvaltningen föreslås 
hantera flera åtgärder vilket gör att kommunstyrelsen, på samma sätt som 
kommunens nämnder och bolag, behöver ta ställning till de åtgärder där 
kommunledningsförvaltningen föreslås som ansvarig.  
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna åtgärder där 
kommunledningsförvaltningen ansvarar för genomförande enligt bifogad 
åtgärdsplan med tillägg om att kommunledningsförvaltningen har eget ansvar 
för åtgärd 2.24. Svaret skickas med för sammanställning till gemensam 
åtgärdsplan för kommunen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 37 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-10 
Åtgärdsplan för energi och klimat 2020–2025 
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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 § 62  KS2020/0113 820   

Beslut om hantering av förfallen tennis- och isbanan i 
Södra Ljunga 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att marken där tennis- och isbanan är belägen ska 
iordningställas till gräsyta i enlighet med kostnadsförslaget på 185 000 kronor. 
Arbetet beställs av tekniska nämnden och finansieringen av arbetet hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Reservationer 
Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tennis- och isbanan i Södra Ljunga upplevs som förfallen. Banan är lokaliserad 
på fastigheten Ljunga Prästgård 1:1 vilken ägs av Svenska Kyrkan, men något 
avtal om upplåtelse av marken finns inte. Det finns ingen väg som tar besökare 
till banan. Istället får besökare ta sig dit via den fastighet där Lingbygdens 
friskola är placerad.  
Investeringen av banan skedde genom ett beslut i fritidsnämnden den 4 februari 
1974. Enligt en skrivelse från den 21 december 1976 lämnade sedan 
fritidsnämnden ett bidrag till föreningen G&IF Ling i Södra Ljunga. Stödet 
avsåg 3000 kronor årligen och skulle användas till skötsel av banan.  
Under senare år har det inte genomförts någon skötsel av banan vilket medfört 
att banan inte längre är i bra skick. Det årliga skötselbidraget har heller inte 
betalats ut. Staketet är raserat på vissa ställen samtidigt som det finns buskage 
som växer in på banan. I asfalten har det bildats viss sprickbildning varigenom 
gräs växer genom.  
Tekniska förvaltningen har beräknat vad det skulle kosta att återställa marken 
och därmed även ta bort tennis- och isbanan. Tekniska förvaltningen ser två 
möjliga alternativ. Ett alternativ är att genomföra åtgärder för att återställa 
marken till gräsyta. Den beräknade kostnaden för det är 70 000 kronor vilket 
bland annat inkluderar borttagning av staket, återställning av asfaltsborttagning, 
vegetation samt återställning till gräsyta och vall. Ett annat alternativ är att 
genomföra åtgärder för att iordningställa en ny asfaltsyta. Den beräknade 
kostanden för detta är omkring 225 000 kronor vilket inkluderar borttagning av 
staket, återställning av asfaltsborttagning, vegetation, återställning till gräsyta 
och vall men även en ny asfaltsbeläggning.  
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen borde iordningsställa 
marken genom att ta bort staket, asfalt och vegetation från banan. Utifrån den 
rådande situationen, där verksamhetsansvarig nämnd redan beslutat att inte rusta 
upp banan, så bedömer kommunledningsförvaltningen att detta utgör det 
alternativ som bidrar mest till att inge en trevlig miljö i området.  
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att marken där 
tennis- och isbanan är belägen ska iordningsställas till gräsyta. Arbetet beställs 
av tekniska nämnden och finansieringen hänskjuts till budgetberedningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 44 

Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att marken där 
tennis- och isbanan är belägen ska iordningställas till gräsyta i enlighet med 
kostnadsförslaget på 185 000 kronor. Arbetet beställs av tekniska nämnden och 
finansieringen av arbetet hänskjuts till budgetberedningen. 
 
Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunen ska ta kontakt med föreningen 
G&IF Ling för att höra om de kan utföra arbetet. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons (C) yrkande och finner att de gör så. 
 
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Roland 
Johanssons (ALT) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Skickas till 
Tekniska nämnden  
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KS § 63  KS2020/0084 103   

Aktualisering av policy för medborgardialog 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att policyn för 
medborgardialog (fastställd av kommunfullmäktige den 28 september år 2015) 
ska fortsätta att gälla oförändrad till och med den 31 december år 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Policy för medborgardialog samt Handlingsplanen för medborgardialog behöver 
revideras eller aktualiseras för att fortsätta att gälla. 
Ljungby kommun har under många år arbetat med medborgardialog på olika 
nivåer. Bland annat har kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden 
öppnats för allmänheten, protokoll och kallelser har publicerats på webbplatsen 
sedan 2008, medborgarförslag infördes 2008 och frågestund för allmänheten 
infördes i fullmäktige 2012.  
Ljungby kommun har även deltagit i nätverk och utbildning för politiker och 
tjänstemän genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att utveckla 
medborgardialogen. Våren 2012 föreläste en tjänsteman på SKL om 
medborgardialog på ett fullmäktigesammanträde. Den efterföljande 
gruppdiskussionen visade att det fanns intresse bland fullmäktiges ledamöter att 
införa strukturerad medborgardialog i Ljungby kommun.  
Genom medborgardialog skapas tillfällen för de förtroendevalda att lyssna på 
medborgarnas synpunkter, vilket ger dem ett bredare underlag när de ska fatta 
beslut i olika frågor. Medborgarna får möjlighet att göra sin röst hörd, samtidigt 
som de får insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med medborgardialog 
är att öka medborgarnas delaktighet samtidigt som de får kunskap om de 
demokratiska processerna, kommunens ansvar och behov av prioriteringar. 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning, som infördes 2015, har som 
huvuduppgift att stärka den lokala demokratin och har också huvudansvaret för 
kommunens medborgardialog. Det innebär bland annat att uppmuntra 
nämnderna och styrelserna att arbeta med medborgardialog. Därför fastställde 
de i april 2016 en handlingsplan för medborgardialog, sedan 
kommunfullmäktige antagit policyn i september 2015. Handlingsplanen 
innehåller praktiska tips och råd till nämnderna och styrelserna i deras arbete 
med praktisk medborgardialog.  
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Demokratiberedningen föreslår den 3 mars 2020 att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att policyn för medborgardialog (fastställd av 
Kf 2015-09-28 § 91) ska fortsätta att gälla oförändrad till och med 2023-12-31. 

Beslutsunderlag 
Policy för medborgardialog Kf 2015-09-28 § 91 
Handlingsplan för medborgardialog Db 2016-04-14 § 12 
Demokratiberedningens förslag till beslut 2020-03-03 § 11 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om demokratiberedningen föreslår att policyn för 
medborgardialog (fastställd av Kf 2015-09-28 § 91) ska fortsätta att gälla 
oförändrad till och med 2023-12-31 och finner att de gör så. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
demokratiberedningens förslag och finner att de gör så. 
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KS § 64  KS2020/0115 212   

 

Beslut om att utöka antalet serviceorter och bevilja 
ytterligare medel till arbetet med översiktsplanen  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Peka ut Agunnaryd som serviceort i översiktsplanens 
granskningshandling vilket blir ett tillägg utöver Hamneda, Lagan 
Lidhult och Ryssby som redan är utpekade som serviceorter.  

 
2. Bevilja 300 000 kronor i extra driftsmedel för utredningar som gör det 

möjligt att inkludera Agunnaryd som serviceort i översiktsplanen. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens tidigare resultatbalanserade 
medel.  
 

3. Godkänna en ny tidsplan för översiktsplanen som innebär att beslut om 
antagande fattas under hösten år 2021.   

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i arbetet med ny översiktsplan har förvaltningen tagit fram förslag 
till en strukturbild för kommunen med definition av bland annat viktiga stråk 
och orter. Syftet med strukturbilden och tillhörande ställningstaganden är att 
skapa tydliga ramar för kommunens arbete med viktiga utvecklingsfrågor så 
som offentlig service, näringsliv, kollektivtrafik, infrastruktur, 
bostadsförsörjning med mera. 
Under samrådstiden kom det in synpunkter på strukturbilden från både 
allmänheten och politiska partier. Synpunkterna visade att frågan om vilka 
serviceorter översiktsplanen pekar ut och hur övriga orter hanteras i 
översiktsplanen behövde diskuteras igen av politiken för att om möjligt komma 
till samsyn. Frågan har hanterats genom två parlamentariska möten, den 28 
januari och 2 mars, med politiker från samtliga partier. De signaler som gavs 
från de parlamentariska mötena var att Agunnaryd ska läggas till som serviceort 
samt att översiktsplanen på ett generellt sätt även ska hantera övriga orter i 
kommunen. Mellan de parlamentariska mötena skickades förslag på revideringar 
i översiktsplanens strukturbild och ställningstaganden till partigrupperna.  
I en tjänsteskrivelse från den 11 mars 2020 föreslår miljö- och byggförvaltingen 
att kommunstyrelsen beslutar att  
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1. peka ut Agunnaryd som serviceort i översiktsplanens 
granskningshandling vilket blir ett tillägg utöver Hamneda, Lagan 
Lidhult och Ryssby som redan är utpekade som serviceorter.  

 
2. Bevilja 300 000 kronor i extra driftsmedel för utredningar som gör det 

möjligt att inkludera Agunnaryd som serviceort i översiktsplanen.  
 

3. Godkänna en ny tidsplan för översiktsplanen som innebär att beslut om 
antagande fattas under hösten år 2021.  

I en tjänsteskrivelse från den 19 mars 2020 redogör 
kommunledningsförvaltningen för hur kommunstyrelsen kan finansiera de 
300 000 kronor som efterfrågas med anledning av ytterligare utredningar som är 
nödvändiga för att inkludera Agunnaryd som serviceort i översiktsplanen. 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att medel tas från kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda utgifter.  
 
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att  

1. Peka ut Agunnaryd som serviceort i översiktsplanens 
granskningshandling vilket blir ett tillägg utöver Hamneda, Lagan, 
Lidhult och Ryssby som redan är utpekade som serviceorter. 

2. Bevilja 300 000 kronor i extra driftsmedel för utredningar som gör det 
möjligt att inkludera Agunnaryd som serviceort i översiktsplanen. 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter.  

3. Godkänna en ny tidsplan för översiktsplanen som innebär att beslut om 
antagande fattas under hösten år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 39 
Tjänsteskrivelse från miljö-och byggförvaltningen, 2020-03-11 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-19 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att finansieringen på 
300 000 kronor för utredningar som gör det möjligt att inkludera Agunnaryd 
som serviceort sker via kommunstyrelsens tidigare resultatbalanserade medel 
(istället för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter). 
 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kerstin 
Wiréhns (V) med flera yrkande om finansiering och finner att de gör så. 
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Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen i övrigt beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut och finner att de gör så. 

Skickas till 
Miljö- och byggnämnden  
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KS § 65  KS2020/0116 212   

 

Beslut om prioritering av möjlig höghastighetsjärnväg i 
översiktsplanen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i arbetet med kommunens nya översiktsplan och i 
kommunens arbete i stort ska en möjlig höghastighetsjärnväg och station 
hanteras enligt följande:  

1. Genom hela kommunen prioriteras en järnvägssträckning öster om 
Lagadalen och därmed öster om Ljungby stad.  
 

2. De korridorer som avsätts för höghastighetsjärnväg ska ha en bredd på 
max 500 meter. 
 

3. I anslutning till centralort och föreslagna serviceorter samt i trånga 
passager hanteras en korridor för höghastighetsjärnväg som 
markanvändningsförslag och i övriga delar som ett hänsynsområde. 
 

4. Station med ”kringverksamheter” ska lokaliseras i anslutning till 
Vislandavägen. 
 

5. Pågående arbete med planområde Replösa-Östraby ska kunna fortsätta, 
men behöver ta hänsyn till utpekat stationsområde.  

Sammanfattning av ärendet 
I samrådshandlingarna för översiktsplanen finns två stråk för den möjliga 
framtida höghastighetsjärnvägen med, ett stråk öster om Lagadalen/Ljungby 
stad och ett stråk väster om Lagadalen/Ljungby stad. Dessa två stråk är 
framtagna av Ljungby kommun som ett svar på de ungefär 3 mil breda 
korridorerna genom kommunen som togs fram i Trafikverkets tidigare arbete 
med åtgärdsvalsstudie för en möjlig höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och 
Malmö. Trafikverket har idag inget utpekat stråk genom kommunen och det 
finns inte heller något uppdrag från regeringen till Trafikverket om att utreda 
någon korridor för höghastighetsjärnväg mellan de av Sverigeförhandlingen 
utpekade stationsorterna Värnamo och Hässleholm. Ljungby pekades inte ut 
som stationsort av Sverigeförhandlingen, men själva järnvägen bedöms hamna 
relativt nära Ljungby stad.  
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I sitt yttrande på samrådsversionen av översiktsplanen uttrycker Trafikverket att 
de tycker att Ljungby kommun har tagit för stor hänsyn till något som inte är 
bestämt än. Däremot yttrar de att kommunen ska tänka efter vid exploatering i 
trånga passager som mellan sjöarna Vidöstern och Flåren i norra delen av 
kommunen. Trafikverket yttrar även att de gärna ser ett samtal mellan Ljungby 
kommun, Länsstyrelsen och dem själva för att komma fram till hur den 
eventuella framtida höghastighetsjärnvägen ska hanteras framöver. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 24 mars 2020 att 
kommunstyrelsen beslutar att i arbetet med kommunens nya översiktsplan och i 
kommunens arbete i stort ska en möjlig höghastighetsjärnväg och station 
hanteras enligt följande:  

- Genom hela kommunen prioriteras en järnvägssträckning öster om 
Lagadalen och därmed öster om Ljungby stad.  

- De korridorer som avsätts för höghastighetsjärnväg ska ha en bredd på 
max 500 m.  

- I anslutning till centralort och föreslagna serviceorter samt i trånga 
passager hanteras en korridor för höghastighetsjärnväg som 
markanvändningsförslag och i övriga delar som ett hänsynsområde. 

- Station med ”kringverksamheter” ska lokaliseras i anslutning till 
Vislandavägen. 

- Pågående arbete med planområde Replösa-Östraby ska kunna fortsätta, 
men behöver ta hänsyn till utpekat stationsområde.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 40 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2020-03-09 

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. 

Skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
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KS § 66  KS2019/0475 101   

 

Svar på motion om cykelutlåning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
2019-12-06 inkom en motion från Socialdemokraterna avseende utlåning/ 
uthyrning av cyklar till både medborgare och besökare liknande det som finns i 
andra kommuner. Ett lånecykelsystem där cyklar står utplacerade på strategiska 
platser och kunden låser upp cykeln via app/kod och lämnar tillbaka på angiven 
plats. I en tjänsteskrivelse från den 8 januari 2020 uttrycker sig kultur- och 
fritidsförvaltningen sig som positiv till att motionen utreds eftersom det kan 
innebära att kommunen blir mer attraktiv för besökare och medborgare.  
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 februari 2020 att 
kommunfullmäktige beslutar att utreda motionen om cykelutlåning.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2020-02-26 § 2 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-01-08 
Motion om cykelutlåning, 2019-12-06 

Yrkanden 
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige bifaller motionen, det vill säga att utredningen ska 
genomföras. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 
Karlssons yrkande och finner att de gör så.  
_________ 
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KS § 67  KS2020/0094 102   

 

Val av ombud till de kommunala bolagens årsstämmor år 
2020 till år 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Lars-Ove Johansson, 
Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan till ordinarie ombud till de kommunala 
bolagens årsstämmor år 2020 till år 2023. 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Anne Karlsson, 
Strandsro, Åby, 341 52 Lagan till ersättare till det ordinarie ombudet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse 
ordinarie ombud och ersättare till ombudet till de kommunala bolagens 
årsstämmor år 2020 till år 2023.  
Att utse ett ombud till bolagsstämmorna grundar sig på Aktiebolagslagen enligt 
vilken ägarna ska representeras samt fatta beslut om vissa punkter på stämman. 
Historiskt sett så har kommunstyrelsens vice ordförande utsetts till ordinarie 
ombud medan kommunstyrelsens andre vice ordförande utsetts som ersättare till 
ombudet.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 24 mars 2020 att 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Lars-Ove Johansson, 
Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan till ordinarie ombud till de kommunala 
bolagens årsstämmor år 2020 till år 2023. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslår även att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Anne 
Karlsson, Strandsro, Åby, 341 52 Lagan till ersättare till det ordinarie ombudet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 42 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-24 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att de gör så. 
___________ 
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KS § 68  KS2020/0104 107   

Fastställande av instruktion till ombud vid 2020 års 
ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby 
Holding AB-koncernen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
Utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1 
341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2020 års årsstämmor i Ljungby 
Holding AB med dotter- och dotterbolag.  
 
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera 
stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid 
stämman fatta beslut om att: 

− fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen 
− besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens 

årsredovisningar 
− bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet 

för 2019 års förvaltning 
− fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i 

enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för 
Ljungby kommun” 

− fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå 
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal  
 

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att 
fastställa nya ägardirektiv för kommunala bolagen som kommunfullmäktige 
antog den 24 februari 2020. 
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att 
anta förändringar i bolagsordningarna för Ljungby Energi AB och Ljungby 
Energinät AB. Förändringarna är beslutade i Kommunfullmäktige den 27 
januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utfärda fullmakt samt instruktion 
till valt ombud för de kommunala bolagens årsstämmor. 
 
Instruktionen till ombudet grundar sig dels på de punkter som det enligt 
Aktiebolagslagen ska fattas beslut om på stämman och dels på 
Arvodereglementet för Ljungby kommun.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredde ärendet den 24 mars 2020.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämombudet så att 
stämombudet kan företräda samtliga aktier vid 2020 års årsstämmor inom 
Ljungby Holding AB-koncernen. Utöver detta föreslås att, under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, 
instruera stämombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-
koncernen, vid stämman fatta beslut om att:  

− fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen 
− besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens 

årsredovisningar 
− bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet 

för 2019 års förvaltning 
− fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i 

enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för 
Ljungby kommun” 

− fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå 
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal  
 

Kommunfullmäktige föreslås också instruera stämmoombudet om att fastställa 
nya ägardirektiv för de kommunala bolagen som kommunfullmäktige antog den 
24 februari 2020. 
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att 
anta förändringar i bolagsordningarna för Ljungby Energi AB och Ljungby 
Energinät AB. Förändringarna är beslutade i Kommunfullmäktige den 27 
januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 43 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-24 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att de gör så. 
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KS § 69  KS2020/0111 042   

Fastställande av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
interna kontroller för nedanstående riskområden under år 2020: 

1. Risk för att kommunfullmäktiges beslut inte verkställs 
 

2. Risk för att diarieföring inte sker 
 

3. Risk för att frånvaro inte rapporteras som det ska 
 
Uppdraget återredovisas senast i samband med årsredovisningen för år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret enligt kommunallagen för 
intern styrning och kontroll inom respektive verksamhetsområde. Syftet med 
den interna kontrollen är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå 
allvarliga fel. 
I kommunens reglemente för intern kontroll anges att styrelser och nämnder 
varje år ska anta en särskild plan för nästkommande års granskning och 
uppföljning av den interna kontrollen. Utifrån en riskanalys prioriteras och 
bestäms vilka åtgärder som ska vidtas och vilka uppföljande kontroller som ska 
göras.  
Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer senast i 
samband med årsredovisning tillsammans med rapport angående resultatet av 
det gångna årets granskning. 
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
interna kontroller för nedanstående riskområden under år 2020: 

1. Risk för att kommunfullmäktiges beslut inte verkställs 
2. Risk för att diarieföring inte sker 
3. Risk för att frånvaro inte rapporteras som det ska 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 45 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-17 
Förslag till internkontrollplan 2020  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att de gör så.  
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KS § 70  KS2020/0100 041   

Beslut om fördelning av kommunstyrelsens 
resultatbalanserade medel från år 2019 till år 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela resultatbalanserade medel enligt följande 
(tkr): 
Samordning extratjänster  169 
Kommundirektör  47 
Kansliavdelning  20 
Ekonomiavdelning  241 
HR-avdelning  24 
Näringslivsavdelning  336 
Service- och IT-avdelning  84 
Utvecklingsavdelning  717 
Kommunikationsavdelning 389 
Varumärkesbyggande  700 
Införandekostnad marknadsplats 300 
Bredband   300 
Rekrytering kommundirektör 200 
LONA-projekt  300 
Underskott ”internationella miljonen” 50 
IT-tekniker   300 
Buffert under kommunstyrelsen 200 
Totalt   4 377 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om resultatbalansering per nämnd. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av 
förvaltningens resultatbalanserade medel på 4 377 tkr. 
I en tjänsteskrivelse från den 13 mars 2020 redogör 
kommunledningsförvaltningen för sitt förslag till fördelning av 
kommunstyrelsens resultatbalanserade medel. Kommunen fick under 2018 ett 
statsbidrag på 1,3 miljoner kronor för extratjänster. Kommunstyrelsen beslutade 
att medlen skulle finansiera en samordnartjänst för extratjänster under 2018–
2020. Tjänsten ligger från och med 2019 på socialförvaltningen. Kostnaden 
ligger på 169 000 kronor för 2020. 
För varumärkesbyggande avsattes 1 miljon kronor under 2019 men kostnaderna 
kommer till stor del att komma under 2020. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår att 700 000 kronor resultatbalanseras för varumärkesbyggande.  
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Inköpssystemet marknadsplats införs under mars 2020. Det finns 
införandekostnader som inte är budgeterade samt att det tillkommer kostnader 
för varje beställning som görs i systemet. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår att dessa kostnader tas av förvaltningen under uppstartsfasen under 
2020. Kostnaden är beräknad till 300 000 kronor 
Rekrytering ska göras av kommundirektör vilket det inte finns budget för. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att det avsätts 200 000 kronor för 
rekryteringen av ny kommundirektör.  
Ljungby kommun behöver medfinansiera LONA-projekt under 2020 med 
300 000 kronor om projektet beviljas. 
Det är budgeterat 800 000 kronor för medfinansiering av EU-bidrag med mera. 
Det finns enligt kommunledningsförvaltningens bedömning behov av att skjuta 
till 50 000 kronor till budgeten under 2020. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att 300 000 kronor behöver sättas av 
för tillfällig förstärkning av IT-tekniker på halvtid.  
För övriga delar av kommunledningsförvaltningen föreslås att en tredjedel av 
överskottet förs över. Resterande del av balanserat överskott, 200 000 kronor, 
föreslås läggas under kommunstyrelsen som en buffert. 
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att fördela resultatbalanserade medel enligt följande 
(tkr): 
Samordning extratjänster  169 
Kommundirektör  47 
Kansliavdelning  20 
Ekonomiavdelning  241 
HR-avdelning  24 
Näringslivsavdelning  336 
Service- och IT-avdelning  84 
Utvecklingsavdelning  717 
Kommunikationsavdelning 389 
Varumärkesbyggande  700 
Införandekostnad marknadsplats 300 
Bredband   300 
Rekrytering kommundirektör 200 
LONA-projekt  300 
Underskott ”internationella miljonen” 50 
IT-tekniker   300 
Buffert under kommunstyrelsen 200 
Totalt   4 377 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,2020-03-24 § 47 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-13 

Yrkanden 
1. Anne Karlsson (S) yrkar att medel tas från utvecklingsavdelningen och 

kommunikationsavdelningen i lika delar och ges till Kvinnojouren Märta 
210 tkr och till Lokal 16 med 321 tkr. Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till 
A Karlssons (S) yrkande.  

 
2. Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på förslaget att ge Lokal 16 medel 

enligt A Karlssons (S) yrkande. 
 

3. Matilda Petersson (C) yrkar att 210 tkr tas från utvecklingsavdelningen 
och kommunikationsavdelningen i lika delar och ges till Kvinnojouren 
Märta. 

 
4. Kerstin Wiréhn (V) yrkar att anslaget på 500 tkr för 

varumärkesbyggande tas bort och läggs till kommunstyrelsens 
oförutsedda medel.  

 

Beslutsordning 
1. Talesmannen frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anne 

Karlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
 

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att avslå yrkandet och 
Nej-röst för att bifalla yrkandet. 
 
Omröstningen resulterar i 10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
därmed beslutat att avslå Anne Karlssons (S) yrkande. Därmed har Roland 
Johanssons (ALT) yrkande fallit. 
 

LEDAMOT  JA NEJ 
Magnus Gunnarsson M X  
Ann-Charlotte Wiesel M X  
Jan Sahlin M X  
Marcus Walldén M X  
Lars-Ove Johansson C X  
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Matilda Petersson C X  
Rut Björkström KD X  
Anne Karlsson S  X 
Paul Kowalski S  X 
Emma Johansson Gauffin S  X 
Håkan Bengtsson S  X 
Kerstin Wiréhn V  X 
Jan Lorentzson SD X  
Krister Salomonsson SD X  
Roland Johansson ALT X  

 
 

2. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår 
Kerstin Wiréhns (V) och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

 
3. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Matilda 

Peterssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
 

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att avslå yrkandet och 
Nej-röst för att bifalla yrkandet. 
 
Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har 
därmed beslutat att avslå yrkandet. 
 

LEDAMOT  JA NEJ 
Magnus Gunnarsson M X  
Ann-Charlotte Wiesel M X  
Jan Sahlin M X  
Marcus Walldén M X  
Lars-Ove Johansson C X  
Matilda Petersson C  X 
Rut Björkström KD X  
Anne Karlsson S  X 
Paul Kowalski S  X 
Emma Johansson Gauffin S  X 
Håkan Bengtsson S  X 
Kerstin Wiréhn V  X 
Jan Lorentzson SD X  
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Krister Salomonsson SD X  
Roland Johansson ALT X  

 
4. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag och finner att de gör så. 
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KS § 71  KS2020/0098 041   

Godkännande av kommunens årsredovisning år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisningen för Ljungby kommun år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för 
2019. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger 
information om det ekonomiska utfallet för 2019 års verksamhet och redovisar 
den ekonomiska ställningen per den 31 december 2019. Årsredovisningen 
innehåller även förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av 
mål. 
Kommunledningsförvaltningen inväntar uppgifter från Ljungby Holding AB. 
Årsredovisningen behöver kompletteras med uppgifterna från Ljungby Holding 
AB innan årsredovisningen godkänns.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet den 24 mars 2020. 
Arbetsutskottet beslutade då att notera att förslaget till årsredovisning ska 
kompletteras med redovisningar från koncernen inför utskicket till 
kommunstyrelsen. I övrigt föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 
för Ljungby kommun år 2019.  
Inför kommunstyrelsens sammanträde har årsredovisningen kompletteras med 
uppgifter från Ljungby Holding-koncernen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 48 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-13 
Årsredovisning för Ljungby kommun år 2019  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att de gör så. 
___________
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KS § 72  KS2020/0099 041   

Beslut om att skjuta upp budgetarbetet inför år 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Skjuta fram budgetberedningen så att budgetberedningen planeras på ett 
sådant sätt att kommunens budget för år 2021 kan antas av 
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020.  
 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera planen för budgetarbetet så 
att den planeras utifrån att kommunens budget för år 2021 kan antas av 
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Situationen med coronaviruset har kommit att påverka ekonomin på både 
internationellt, nationellt och lokalt plan. Situationen med coronaviruset gör att 
prognosen för år 2021 kan komma att avvika från hur utfallet under år 2021 
faktiskt blir. 
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
budgetberedningen skjuts fram så att budgetberedningen planeras på ett sådant 
sätt att kommunens budget för år 2021 kan antas av kommunfullmäktige i 
oktober alternativt november 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
även att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att revidera planen för budgetarbetet så att den 
planeras utifrån att kommunens budget för år 2021 kan antas av 
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 49 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att de gör så. 
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KS § 73  KS2020/0123 053   

Ansökan om medlemskap i den ekonomiska föreningen 
Sinfra 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby 
kommun ansöker om medlemskap i den ekonomiska föreningen Sinfra. 
Medlemsavgiften finansieras genom kommunens rörelsekapital. 

Sammanfattning av ärendet 
I en tjänsteskrivelse från den 20 mars 2020 skriver 
kommunledningsförvaltningen om hur tekniska förvaltningen har uttryckt 
önskemål om att kommunen söker medlemskap i den ekonomiska föreningen 
Sinfra. Sinfra gör upphandlingar inom områden såsom vatten och avlopp, 
fjärrvärme, el och fiber. Medlemmarna i föreningen är kommuner eller 
kommunala energibolag. Ljungby Energi AB är exempel på en medlem. 
Flertalet kommuner i länet är också medlemmar. 
Behovet av att bli medlem i Sinfra består framförallt i att kommunen behöver 
avtal för vatten- och avloppsrör. Kommunen har idag ett avtal på vatten- och 
avloppsrör men avtalet löper ut den 31 mars 2020 och ny upphandling är 
försenad. Ljungby kommun riskerar därmed att stå avtalslösa och detta kan 
försena olika infrastrukturprojekt. 
För att bli medlem i Sinfra krävs att den ansökande parten ansöker om 
medlemskap och att man betalar en engångsinsats. Insatsen betalas tillbaka om 
man väljer att gå ur föreningen. Insatsens storlek beror på omsättningen hos 
medlemmen och ska för Ljungby kommuns del ligga under 50 000 kr. 
Redovisningsmässigt bokförs insatsen som en tillgång och inte som kostnad. I 
övrigt finansieras föreningen genom att ta ut en avgift på 2 procent på 
inköpsvärdet på alla inköp som görs genom Sinfras avtal. Medlemmarna 
förbinder sig inte att följa alla avtal som finns hos Sinfra utan man väljer som 
medlem vilka avtal man ska avropa. 
Den 24 mars 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ansöker om medlemskap i 
föreningen Sinfra. Medlemsavgiften föreslår finansieras genom kommunens 
rörelsekapital. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 50 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-20 

Yrkanden 
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ansöker om medlemskap i 
den ekonomiska föreningen Sinfra, samt att medlemsavgiften finansieras genom 
kommunens rörelsekapital. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Wiesels 
(M) yrkande och finner att de gör så. 
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KS § 74      

Krisledningsnämnden informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetssamordnaren informerar om arbetet i krisledningsnämnden, staben och 
den centrala krisledningsgruppen samt ger en kort lägesbild av den aktuella 
situationen med anledning av Covid-19 (corona) influensan. 
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KS § 75      

Kommunstyrelsen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Information från företagsbesök på Cillas Städtjänst och Företagscentrum. 

Företagscentrum har ett 20-tal företag som hyresgäster. 
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KS § 76      

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 
- Krisledningsnämnden sammanträdesprotokoll, 2020-03-12 
- Sunnerbo samordningsförbund mötesanteckningar från ägarsamråd, 
- 2020-03-18 
- Ljungbybostäder AB sammanträdesprotokoll, 2020-02-12 
- Ljungbybostäder AB resultaträkning, 2020-02-12 
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