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Kommunfullmäktige
Tid och
plats
Beslutande

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 24 februari 2020,
kl. 17.30-19.40
Magnus Gunnarsson (M) (ej § 40 pga jäv)

Matija Rafaj (S) §§ 25-41 kl. 17.55-19.40
Lars-Åke Långh (S), ersättare för Matija Rafaj (S)
§24 kl. 17.30-17.55

Anne Karlsson (S) (ej § 40 pga jäv)

Saga Sunniva Bergh (V)

Krister Salomonsson (SD)

Henrik Pettersson (SD) (ej §§ 39-40 pga jäv)

Lars-Ove Johansson (C) (ej § 40 pga jäv)

Bengt Carlsson (KD)

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Thomas Ragnarsson (M)

Petra Ruzsa-Pal (S) §§ 28-41 kl. 18.45-19.40

Jonas Richthoff (ALT)

Ulla-Britt Storck (S), ersättare för Petra
Rusza Pal §§ 24-27 kl. 17.30-18.45

Theodor Nielsen (C), ersättare för Karl-Gustav

Jan Lorentzson (SD) (ej § 40 pga jäv)

Sundgren (C)

Marcus Walldén (M)

Caroline Holmqvist-Henrysson (S)

Magnus Carlsson (S) (ej §§ 39-40 pga jäv)

Bert-Ove Orvnäs (M), ersättare för Frederik Svärd (M)
(ej §§ 39-40 pga jäv)

Kerstin Wiréhn (V)

Malekera Vital (S)

Rut Björkström (KD)

Dick Andersson (SD) (ej § 40 pga jäv)

Roland Johansson (ALT)

Lars Nordqvist (M)

Kent Danielsson (C)

Pia Johansson (S)

Gunilla Åström (M)

Jan-Erik Andersson (C), ersättare för Jenny Anderberg (C)

Emma Johansson Gauffin (S)

Josefine Jernberg (M), ersättare för Stefan Bramstedt (M)

Melena Jönsson (SD)

Pär Augustsson (SD)

Daniel Svensson (M), ersättare för Ulla
Hansson (M)

Margaretha Andersson (S), ersättare för Ingela

Håkan Bengtsson (S)

Christian Johansson (V)

Anneli Ahlqvist (C)

Thomas Jeppsson (M)

Tilda Ragnarsson (M)

Tomas Nielsen (S)

Liselotte Åhlander (S)

Carina Bengtsson (C)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Lars Solling (L)

Lennart Olsson (KD) (ej §§ 39-40 pga jäv)

Tommy Göransson (MP)

Ann-Kristin Petersson (M)

Bo Ederström (M)
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deltagande

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommundirektör
Per Svensson, sektionschef på IFO

Åhörare

10

Justerare

Liselotte Åhlander och Malekera Vital, ersättare: Dick Andersson

Justeringen
tid och
plats

Kansliavdelningen, måndagen den 2 mars kl 16.00

Paragrafer

24-41

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Liselotte Åhlander

Malekera Vital

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
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Överklagningstid
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Tillkännagivandet
avpublicerat
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Förvaringsplats
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Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson
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KF § 24

Redovisning av utvärdering av flytt av
färdtjänsthandläggning till regionen
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019 § 7 att överlåta kommunens
uppgifter som tillståndsgivare enligt Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag om
riksfärdtjänst (1997:735) till Region Kronoberg från och med den 1 januari
2019. Fullmäktige beslutade också att ge socialnämnden i uppdrag att göra en
uppföljning av avtalet efter åtta månader att redovisas i socialnämnden och
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

5(29)

Kommunfullmäktige

KF § 25

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson informerar om läget
när det gäller den höga vattennivån längs Lagaån och att
krisledningsnämnden ska sammanträda den 25 februari.
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KF § 26

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om
hur många procent av eleverna på SFI i Ljungby kommun som har
uppnått nivå C (nivån där man ska kunna kommunicera på arbetsplats)
när deras etableringsersättning upphör och då önskar hon svar på de
senaste fem åren. Ifall inte samtliga elever uppnår nivå C under två år
med etableringsersättning, vad tror ni är orsaken till det?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar
att det inte finns någon sammantagen statistik över de två faktorerna
eftersom det är olika myndigheter som ansvarar för utbildningen
respektive etableringsersättningen. Vår egen statistik över hur många
veckor det tar för studerande i genomsnitt att uppnå ett godkänt betyg
(C) visar att år 2017 var det 34 veckor, ungefär detsamma år 2018 och
under 2019 var det 32 veckor.
Ledamöternas frågestund
1. Med anledning av informationen i media under veckan om så kallade
”sugardaddys” frågar Kerstin Wiréhn (V) socialnämndens ordförande
hur socialförvaltningen samarbetar med polisen för att avslöja dessa
män.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström svarar att det är ett problem
som socialen får in i andra hand i form av orosanmälningar, bland annat
från polisen. Ederström konstaterar att de verktyg de har för närvarande
är trubbiga.
2. Liselotte Åhlander (S) frågar socialnämndens ordförande hur det har gått
med upphandlingen av bemanningssjuksköterskorna som skulle ha varit
klar den 1 december och hur många de är.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström svarar att han inte har de
kunskaperna idag utan besvarar frågan nästa sammanträde.
Justerandes sign
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3. Med anledning av flytten av Torpa förskola frågar Christian Johansson
(V) tekniska nämndens ordförande om det i protokoll från genomförda
skyddsronder i verksamheten har noterats något om fuktproblem i
lokalerna. Johansson (V) undrar också om något regionalt skyddsombud
eller någon representant från HVC varit och tittat på lokalerna.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det
inte har varit något påpekande från skyddsombud i något av protokollen
sedan 2016 och att HVC inte har varit inkopplat. Inte heller i protokoll
från tillsynsbesök av politiker och tjänstemän finns det något påpekande
om att det har förekommit någon lukt, överhuvudtaget.
4. Pia Johansson (S) frågar socialnämndens ordförande hur
socialförvaltningen tidigare har jobbat med problemet att unga säljer sex
på eller via internet och hur de kommer att jobba framöver, om några
extra insatser har satts in nu.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström svarar att de tyvärr jobbar
reaktivt, via orosanmälningar och liknande. Det förebyggande arbetet har
inte funnits i någon högre omfattning. Det finns dock rådgivning via
familjecentralen. De resurser som finns i samhället är ju framför allt
föräldrarna som bör engagera sig mer vad gäller barnens sysselsättning
på nätet.
5. Magnus Carlsson (S) säger att det bestämdes när Åsikten skulle byggas,
att betongen i källaren skulle vara vattenfast. Ändå visade det sig idag att
det har trängt in vatten. Carlsson frågar tekniska nämndens ordförande
om det är ett byggfel.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) bekräftar att det
är vattenfast betong man har använt, men att vattnet tyvärr tränger in i
alla fall när det är så hög vattennivå i Lagaån. Dessutom har en
golvbrunn läckt upp lite vatten i källaren, men det är under kontroll.
6. Anne Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om i vilket
reglemente det finns stöd för att besluta att komponentavskrivningar ska
ut till nämnderna.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att överoch underskott hanteras på samma sätt varje år och sköts i
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resultatbalanseringen. Ett överskott stannar i en nämnd tills ett politiskt
beslut flyttar det.
7. Med anledning av flytten av Torpa förskola frågar Anne Karlsson (S)
barn- och utbildningsnämndens ordförande om man har tittat på
Annerstads församlingshem som en lösning.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar
att frågan har varit uppe för diskussion. Den politiska viljeinriktningen är
att ha en förskola i Torpa och att inte konkurrera med förskolan
Vårblomman som ligger i Annerstad, men de kommer att titta på det.
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KF § 27

Enkla frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågorna är besvarade.
Sammanfattning av ärendet
1. Tomas Nielsen (S) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande om kommunens vatten- och avloppsplan.
2. Tomas Nielsen (S) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens
ordförande om kommunens vatten- och avloppsplan.
3. Liselotte Åhlander (S) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens
ordförande om återvinningsanläggningen i Lidhult.
4. Saga Sunniva Bergh (V) har ställt en enkel fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om närvaron vid ett möte med
föräldrarna till barn i Torpa förskola.
Beslutsordning
Efter att frågorna hade besvarats muntligt under sammanträdet frågar
ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att de fyra frågorna är besvarade
och finner att de gör så.
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KF § 28

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion i vilken hon yrkar att

nuvarande resultatbalanseringssystem ersätts med bokslutsförhandlingar
mellan budgetberedningen och företrädare för respektive nämnd samt att
kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om överföring av överrespektive underskott mellan åren.

2. Anne Karlsson (S) Pia Johansson (S) Ingela Rosén (S) föreslår i en
motion att en husinventering genomförs av obebodda hus på
landsbygden.
3. Kerstin Wiréhn (V) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att en
utredning görs med målsättningen att föreslå hur vi kan bredda
Ljungbybostäders styrelses sammansättning exempelvis genom att
adjungera två ledamöter från boende och Hyresgästföreningen.
Interpellationer
1. Saga Sunniva Bergh (V) har ställt en interpellation till socialnämndens
ordförande om schemaläggning på kommunens äldreboenden.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna
till kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen
kan besvaras under nästkommande sammanträde och finner att de gör så.
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KF § 29

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag:
Nr 1 och 2 till tekniska nämnden för beslut
Nr 3 till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Anlägg ett vattenspel vid Elverksbron mitt framför Ljungsätra, föreslår
en medborgare. Det är ett enkelt och förmodligen ganska billigt sätt
försköna och sprida glädje med hjälp av ån. En placering av ett
vattenspel (springvatten) med belysning skulle skapa liv och rörelse även
under kvällstid.
2. Åtgärda de höga ljudnivåerna vid Oxtorget, manar en medborgare som
liksom sina grannar runt torget blir störd av buller både kvälls- och
nattetid.
3. En medborgare vill att kommunen omprövar flytten av fritidsbanken till
biblioteket, med motiveringen att bibliotekets yta för böcker har minskat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslagen

Skickas till
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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KF § 30

Ks2020/0005

312

Svar på interpellation om Banvallsleden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Liselotte Åhlander (S) har ställt en interpellation till tekniska nämndens
ordförande om banvallsleden. Åhlander (S) undrar:
Vilka ambitioner/viljor har tekniska nämnden med att vara med och skapa
världens längsta cykelturistled?
Hur går det med arbetet att göra banvallsleden klar vid Kvänslöv?
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) har lämnat ett skriftligt
svar och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svar på interpellationen

Mötet ajourneras kl 18.55-19.10
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KF § 31

Ks2020/0012

600

Svar på interpellation om jämställdhetsarbetet inom barnoch utbildningsnämndens verksamheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om jämställdhetsarbetet inom barn- och
utbildningsförvaltningen. Holmqvist Henrysson (S) undrar hur nämnden jobbar
med att se till att jämställdhetspolicyn verkar och fungerar i sina verksamheter.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) har lämnat ett
skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svar på interpellationen
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KF § 32

KS2020/0026

406

Fastställande av ny taxa för brandfarliga och explosiva
varor
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor för brandfarliga och explosiva varor enligt
tekniska nämndens förslag och beslutar att taxorna årligen ska 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 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).
Kommunstyrelsen föreslår den 11 februari 2020 att kommunfullmäktige
fastställer taxor för brandfarliga och explosiva varor enligt tekniska nämndens
förslag och beslutar att taxorna årligen skall regleras enligt Konsumentprisindex
(KPI).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-02-11 § 20
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 4
Tjänsteskrivelse, 2019-11-25
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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 kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Tekniska nämnden
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KF § 33

KS2020/0024

340

Uppdatering av verksamhetsområden för vatten och
avlopp i Ljungby kommun
Beslut
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 och därefter tagit fram förslag på
nya fastigheter som kan ingå i verksamhetsområdena. 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.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 februari 2020 att kommunfullmäktige beslutar
att fastigheterna som framgår i sammanställningen över fastighetsbeteckningar
daterat 2019-12-09 ingår i verksamhetsområden för vatten- och avlopp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-02-11 § 21
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 kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Skickas till
Tekniska nämnden
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KF § 34

KS2020/0025

406

Fastställande av ny renhållningstaxa
Beslut
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, och
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.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 februari 2020 att kommunfullmäktige:
1. Fastställer den föreslagna renhållningstaxan.
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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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-02-11 § 22
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 9
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-12-02
Förslag till renhållningstaxa, 2020-01-10
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Tekniska nämnden
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KF § 35

KS2020/0023

045

Fortsatt borgensförbindelse för Bredemads
avfallsanläggning
Beslut
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.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 februari 2020 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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-02-11 § 23
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-01-10 § 11
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-11-13
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Länsstyrelsens erinran, 2019-03-25
Länsstyrelsens yttrande, 2005-11-16
Kommunfullmäktiges beslut, 2005-05-25 § 87
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Tekniska nämnden
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KF § 36

KS2019/0235

022

Antagande av Policy för likabehandling
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till Policy för likabehandling.
Kommunfullmäktige beslutar också att Policy för jämställdhet och Policy för
kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering upphör att gälla.
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.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 februari 2020 att kommunfullmäktige antar
förslag till Policy för likabehandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-02-11 § 24
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-13
Förslag till policy
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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KF § 37

KS2019/0146

040

Fastställande av Policy för kredit- och kravhantering
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av 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 kreditoch 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.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 februari 2020 att kommunfullmäktige antar
förslag till Policy för kredit- och kravhantering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-02-11 § 27
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-19
Förslag till Policy för kredit- och kravhantering
Befintlig policy med ändringsförslag
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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KF § 38

KS2019/0497

003

Tillägg i nämndernas reglementen
Beslut
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 lämnar förslag till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 februari 2020 att kommunfullmäktige beslutar
att i reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch 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.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-02-11 § 29
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-13
Demokratiberedningens beslut, 2019-12-11 § 27
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
byggnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden.
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KF § 39

KS2020/0037

107

Godkännande av Ljungby Energi AB:s delägarskap i
Sydlänk AB
Beslut
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.
Jäv
Lennart Olsson (KD), Magnus Carlsson (S), Bert-Ove Orvnäs (M) och Henrik
Pettersson (SD) deltar inte i ärendet på grund av jäv.
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.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 februari 2020 att kommunfullmäktige
godkänner att Ljungby Energi AB ingår delägarskap i det nya bolaget Sydlänk
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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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-02-11 § 31
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 kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Ljungby Energi AB
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KF § 40

KS2019/0373

107

Antagande av nya ägardirektiv för Ljungby kommuns
aktiebolag
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till nya ägardirektiv för Ljungby kommuns
aktiebolag.
Jäv
Lennart Olsson (KD), Magnus Carlsson (S), Bert-Ove Orvnäs (M), Henrik
Pettersson (SD), Dick Andersson (SD), Jan Lorentzson (SD), Lars-Ove
Johansson (C), Anne Karlsson (S) och Magnus Gunnarsson (M) deltar inte i
ärendet på grund av jäv.
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.
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I tjänsteskrivelsen från den 17 oktober 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att flera av de föreslagna ändringarna ligger i
linje med kommunens långsiktiga planering.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 februari 2020 att kommunfullmäktige antar
förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-02-11 § 32
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-17
Förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag 2019-12-23
Befintligt ägardirektiv med ändringsförslag
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby
Utveckling AB, Ljungby Holding AB
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KF § 41

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Inga meddelanden fanns att redovisa.

Justerandes sign

29(29)

