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KLN § 3     

Fastställande av dagordning  

Beslut 

Nedanstående ärenden läggs till dagordningen:  

- Beslut om hur krisledningsnämndens funktion ska utövas med anledning 

av smittspridningen av coronaviruset Covid-19 

 

- Beslut om lunch till gymnasieelever medan utbildningen bedrivs på 

distans  

 

- beslut om att överta delar av miljö- och byggnämndens 

verksamhetsområde inom miljöskydd och livsmedelskontroll 

 

- beslut om att senarelägga debitering av årliga avgifter inom miljöskydd 

och livsmedelskontroll 

 

- Beslut om att bevilja anstånd utan fakturaställande förvaltnings 

godkännande 

 

- Inrättandet av samordningsfunktion gällande skyddsutrustning och beslut 

om lagersaldon av skyddsutrustning  

 

- Uppdrag om att ta fram förslag till uppdragsbeskrivning för att utreda 

efterskänkning av taxor, avgifter och hyror 

 

- Uppdrag om att utreda möjligheterna till att ta bort dröjsmålsräntan för 

beviljade anstånd 

 

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

den utskickade kallelsen.  

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att lägga till 

ärendena ”Beslut om hur krisledningsnämndens funktion ska utövas med 

anledning av smittspridningen av coronaviruset Covid-19”, ”Beslut om lunch till 

gymnasieelever medan utbildningen bedrivs på distans”, ”Inrättandet av 

samordningsfunktion gällande skyddsutrustning och beslut om lagersaldon av 

skyddsutrustning”, ”beslut om att överta delar av miljö- och byggnämndens 

verksamhetsområde inom miljöskydd och livsmedelskontroll”, ”beslut om att 
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senarelägga debitering av årliga avgifter inom miljöskydd och 

livsmedelskontroll”, ”Beslut om bevilja anstånd utan fakturaställande 

förvaltnings godkännande”, ”Uppdrag om att ta fram förslag till 

uppdragsbeskrivning för att utreda efterskänkning av taxor, avgifter och hyror”, 

”Uppdrag om att utreda möjligheterna till att ta bort dröjsmålsräntan för 

beviljade anstånd” och informationsärendet ”information om möjligheten till 

amorteringsplan vid skuldsättning” 

I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med vad som framgår i den utskickade 

kallelsen.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande. 
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KLN § 4 KLN2020/003 016   

Beslut om hur krisledningsnämndens funktion ska utövas 
med anledning av smittspridningen av coronaviruset 
Covid-19 

Beslut 

Genom att träda i funktion avser krisledningsnämnden att i huvudsak fatta 

övergripande och principiellt viktiga beslut som anger ramarna för kommunens 

övergripande arbete i enlighet med vad som anges i första paragrafen i 

krisledningsnämndens reglemente. Till viss del innefattar detta att 

krisledningsnämnden kommer fatta beslut om samordning mellan förvaltningar 

och beslut som kan få betydande ekonomiska konsekvenser.  

Krisledningsnämnden uppmuntrar kommunens övriga nämnder till att göra sig 

beredda på att krisledningsnämnden framöver kan komma att överta hela eller 

delar av de verksamhetsområden som övriga nämnder i vanliga fall utövar i 

enlighet med vad som anges i andra paragrafen i krisledningsnämndens 

reglemente.  

Sammanfattning av ärendet 

I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus identifierats i staden Wuhan 

i Hubeiprovinsen i Kina. Det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av 

det nya coronaviruset är covid-19.  

Sedan det nya coronaviruset identifierats så har viruset kommit att spridas till 

flera delar av världen och till Sverige. Omkring månadsskiftet mellan februari 

och mars identifierades de första virussmittade individerna i Sverige. Den 10 

och 11 mars 2020 gick Region Kronoberg ut med information om att det finns 

flera individer i Kronobergs län som testats positiva för coronaviruset.  

Situationen bedöms som en extraordinär händelse som kan medföra allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner och som i vissa fall kommer kräva 

skyndsamma insatser av kommunen. Med anledning av den extraordinära 

händelsen så har ordföranden i krisledningsnämnden beslutat att 

krisledningsnämnden träder i funktion den 8 april 2020.  

I en skrivelse från den 7 april 2020 skriver ordföranden om att 

krisledningsnämnden bör besluta om hur krisledningsnämndens ska utöva sin 

funktion. Ordföranden föreslår att krisledningsnämnden beslutar att i huvudsak 

fatta övergripande och principiellt viktiga beslut som anger ramarna för 

kommunens övergripande arbete i enlighet med vad som anges i första 

paragrafen i krisledningsnämndens reglemente. Till viss del innefattar detta att 
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krisledningsnämnden kommer fatta beslut om samordning mellan förvaltningar 

och beslut som kan få betydande ekonomiska konsekvenser. 

Ordföranden föreslår även att krisledningsnämnden beslutar att uppmuntra 

kommunens övriga nämnder till att göra sig beredda på att krisledningsnämnden 

framöver kan komma att överta hela eller delar av de verksamhetsområden som 

övriga nämnder i vanliga fall utövar i enlighet med vad som anges i andra 

paragrafen i krisledningsnämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut, 2020-04-07 

Skrivelse från krisledningsnämndens ordförande, 2020-04-07 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar enligt följande: 

Genom att träda i funktion avser krisledningsnämnden att i huvudsak fatta 

övergripande och principiellt viktiga beslut som anger ramarna för kommunens 

övergripande arbete i enlighet med vad som anges i första paragrafen i 

krisledningsnämndens reglemente. Till viss del innefattar detta att 

krisledningsnämnden kommer fatta beslut om samordning mellan förvaltningar 

och beslut som kan få betydande ekonomiska konsekvenser.  

Krisledningsnämnden uppmuntrar kommunens övriga nämnder till att göra sig 

beredda på att krisledningsnämnden framöver kan komma att överta hela eller 

delar av de verksamhetsområden som övriga nämnder i vanliga fall utövar i 

enlighet med vad som anges i andra paragrafen i krisledningsnämndens 

reglemente.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Skickas till 

Samtliga av Ljungby kommuns nämnder  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-08 
 

8(19) 

   
Krisledningsnämnden  

 

 

Justerandes sign   

 

 

KLN § 5 KLN2020/004 600   

Beslut om lunch till gymnasieelever medan utbildningen 
bedrivs på distans 

Beslut 

Från och med tisdagen den 14 april år 2020 erbjuds gymnasielever en kyld 

matlåda från måndag till fredag. Matlådan hämtas i entrén på vald skola och 

administration genomförs i enlighet med vad som framgår i underlaget Lösning 

för att ge gymnasielever möjlighet till lunch.   

Sammanfattning av ärendet 

Sedan en tid tillbaka bedrivs gymnasieutbildningen på distans. av det har blivit 

att eleverna inte får någon lunch, vilket för vissa familjer innebär svårigheter. 

För att säkerställa att alla ungdomar får möjlighet till lunch (måndag-fredag) har 

frågan om detta utretts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars att ge 

kommunledningsförvaltningens krisledningsstab i uppdrag att tillsammans med 

tekniska förvaltningen ta fram lösningar över hur distribution av skollunch kan 

ske till gymnasielever. Syftet med uppdraget är att säkerställa så att 

gymnasieelever får möjlighet till lunch. En lösning har tagits fram genom vilken 

gymnasielever får möjlighet till lunch. Lösningen presenteras i underlaget 

Lösning för att ge gymnasielever möjlighet till lunch.  

I en tjänsteskrivelse från den 2 april 2020 föreslår 

kommunledningsförvaltningen att krisledningsnämnden beslutar att från och 

med tisdagen den 14 april 2020 erbjuda gymnasielever en kyld matlåda mellan 

måndagar och fredagar. Matlådan hämtas i entrén på vald skola och 

administration genomförs i enlighet med vad som framgår i underlaget Lösning 

för att ge gymnasielever möjlighet till lunch.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-02 

Lösning för att ge gymnasielever möjlighet till lunch 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att från och 

med tisdagen den 14 april 2020 erbjuds gymnasielever en kyld matlåda från 

måndag till fredag. Matlådan hämtas i entrén på vald skola och administration 
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genomförs i enlighet med vad som framgår i bilagan Lösning för att ge 

gymnasielever möjlighet till lunch. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Skickas till 

Tekniska nämnden  
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KLN § 6 KLN2020/005 400 

Beslut om att överta delar av miljö- och byggnämndens 
verksamhetsområde inom miljöskydd och 
livsmedelskontroll  

Beslut 

Krisledningsnämnden övertar de delar av miljö- och byggnämndens 

verksamhetsområde som avser debitering av fasta avgifter inom miljöskydd och 

livsmedelskontroll.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt andra paragrafen i krisledningsnämndens reglemente framgår hur 

krisledningsnämnden kan överta uppgifter från övriga nämnder i kommunen. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som 

är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen art och omfattning.   

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att överta de 

delar av miljö- och byggnämndens verksamhetsområde som avser debitering av 

fasta avgifter inom miljöskydd och livsmedelskontroll.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Skickas till  

Miljö- och byggnämnden  
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KLN § 7 KLN2020/006 406 

Beslut om att senarelägga debitering av årliga avgifter 
inom miljöskydd och livsmedelskontroll 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att med hänvisning till krisledningsnämndens 

beslut från den 8 april 2020 § 6 senarelägga debiteringen av årliga fakturor 

rörande miljöskydd och livsmedelskontroll. Debiteringen av årliga fakturor 

senareläggs till och med september år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Inom miljö- och byggnämndens verksamhet finns årliga avgifter som hänförs till 

arbetsområden inom miljöskydd och livsmedelskontroll. Krisledningsnämnden 

beslutade den 8 april 2020, § 6, att överta de delar av miljö- och byggnämndens 

verksamhetsområde som avser debitering av fasta avgifter inom miljöskydd och 

livsmedelskontroll. 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att med 

hänvisning till krisledningsnämndens beslut från den 8 april 2020 § 6 

senarelägga debitering av årliga fakturor rörande miljöskydd och 

livsmedelskontroll. Debiteringen av årliga fakturor senareläggs till och med 

september år 2020.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-08 
 

12(19) 

   
Krisledningsnämnden  

 

 

Justerandes sign   

 

 

KLN § 8 KLN2020/007  040 

Beslut om att bevilja anstånd utan fakturaställande 
förvaltnings godkännande 

Beslut 

Anstånd för inbetalningar till kommunen kan beviljas utan att fakturaställares 

förvaltning godkänt begäran om anstånd.  

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Policy för kredit och kravhantering kan anstånd för inbetalningar 

till kommunen beviljas. För att bli beviljad anstånd så ska begäran om anstånd 

vara godkänd av fakturaställares förvaltning.  

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att anstånd för 

inbetalningar till kommunen kan beviljas utan att fakturaställares förvaltning 

godkänt begäran om anstånd. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen  
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KLN § 9 KLN2020/008  016 

Inrättandet av samordningsfunktion gällande 
skyddsutrustning och beslut om lagersaldon av 
skyddsutrustning 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att:  

1. samordna hanteringen av kommunens skyddsutrustning i enlighet med 

vad som framgår i underlaget Samordning av skyddsutrustning 

 

2. ge centrala krisledningsstabens K4 logistikfunktion i uppdrag att 

upprätta ett centralt lager med följande ram för skyddsutrustning med 

kvalitetsnivå CE-märkt eller motsvarande: 

 

3. ge i uppdrag till centrala krisledningsstabens K4 Logistikfunktion att ta 

fram nivåer för verksamhetsnära lager i respektive verksamhet. 

 

 

Material Antal/st 

Visir 1000 

Skyddsglasögon 300 

Förkläde 40000 

Förkläde med lång arm 20000 

Nitrilhandskar, S 50000 

Nitrilhandskar, M 50000 

Nitrilhandskar, L 50000 

Nitrilhandskar, XL 20000 

Handsprit 25000 

Ytdesinfektion 5000 

Andningsskydd med filter 5000 

Munskydd 15000 

Skyddsmask 90 10 
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Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett i uppdrag till 

Länsstyrelsen att summera ihop kommuner och regioners skyddsmaterial för att 

skapa en nationell bild av skyddsutrustning. 

I en tjänsteskrivelse från den 8 april 2020 föreslår krisledningsgruppen att 

krisledningsnämnden beslutar att samordna hantering av kommunens 

skyddsutrustning i enlighet med vad som framgår i underlaget Samordning av 

skyddsutrustning och att krisledningsnämnden ger centrala krisledningsstabens 

K4 logistikfunktion i uppdrag att ta fram nivåer för verksamhetsnära lager i 

respektive verksamhet. Krisledningsgruppen föreslår även att 

krisledningsnämnden beslutar att ge centrala krisledningsstabens K4 

logistikfunktion i uppdrag att upprätta ett centralt lager med följande ram för 

skyddsutrustning med kvalitetsnivå CE-märkt eller motsvarande:  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från krisledningsgruppen, 2020-04-08 

Samordning av skyddsutrustning, 2020-04-08 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar i enlighet med 

krisledningsgruppens förslag till beslut.  

Material Antal/st 

Visir 1000 

Skyddsglasögon 300 

Förkläde 40000 

Förkläde med lång arm 20000 

Nitrilhandskar, S 50000 

Nitrilhandskar, M 50000 

Nitrilhandskar, L 50000 

Nitrilhandskar, XL 20000 

Handsprit 25000 

Ytdesinfektion 5000 

Andningsskydd med filter 5000 

Munskydd 15000 

Skyddsmask 90 10 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  
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KLN § 10 KLN2020/009 406 

Uppdrag om att ta fram förslag till uppdragsbeskrivning 
för att utreda efterskänkning av taxor, avgifter och hyror 

Beslut 

Krisledningsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag till uppdragsbeskrivning 

för att utreda möjligheterna till efterskänkning av taxor, avgifter och hyror. 

Sammanfattning av ärendet  

Fordringar som individer och företag har hos kommunen kan under vissa 

förutsättningar avskrivas.   

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden ger 

krisledningsgruppen i uppdrag att ta fram förslag till uppdragsbeskrivning för att 

utreda möjligheterna till efterskänkning av taxor, avgifter och hyror.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  
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KLN § 11 KLN2020/009 406 

Uppdrag om att utreda möjligheterna till att ta bort 
dröjsmålsräntan för beviljade anstånd 

Beslut 

Krisledningsgruppen får i uppdrag att utreda möjligheterna till att ta bort 

dröjsmålsräntan för beviljade anstånd.  

Sammanfattning av ärendet 

För fakturor debiteras dröjsmålsränta från och med dagen efter förfallodagen. 

Dröjsmålsräntan debiteras i enlighet med vad som framgår i räntelagen.  

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att ge 

krisledningsgruppen i uppdrag att utreda möjligheterna till att ta bort 

dröjsmålsräntan för beviljade anstånd.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  
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KLN § 12     

 

Informationsärenden  

Beslut 

Krisledningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

1.Information från krisledningsgruppen 

Krisledningsgruppen informerar om lägesbilden för Kronoberg men även lokalt 

inom Ljungby kommun. Kommunledningsförvaltningen redogör för hur 

kommunens olika förvaltningar och avdelningar arbetar kring situationen med 

smittspridningen av coronaviruset Covid-19.  

 

2.Information om möjligheten till amorteringsplan vid skuldsättning  

Krisledningsgruppen informerar om möjligheterna till att få en amorteringsplan 

om man som individ, eller företag, beviljats anstånd. Vid uppdelning på längre 

tid upprättas en amorteringsplan.  
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