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Kallelse

LJUNGBY

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby
måndagen den 30 mars 2020, klockan 17.30Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@liungbv.se

Inledning

Med anledning av rådande situation i samhället vill
kommunfullmäktiges presidium uppmana allmänheten attfölja
fullmäktiges sammanträde via webb-tv och radio.
Ingen fika serveras på sammanträdetför att undvika sociala
kontakter.
Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Magnus Gunnarsson och Anne Karlsson med
Lars-Ove Johansson som ersättare.
Justeringen hålls fredagen den 3 april 2020 kl. 15.00.

Ärenden
1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.
2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.
3. Enkla frågor.
4. Inlämnande av motioner och interpellationer.
5. Inlämnande av medborgarförslag.
6. Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om
schemaläggning på kommunens äldreboenden
7. Deltagande på distans i vissa kommunala nämnder.
8. Deltagande på distans i den gemensamma överförmyndamämnden.
9. Revidering av policy för sponsring.
10. Ansökningar om partistöd.
11. Tilläggsanslag för investeringar från år 2019 till år 2020.
12. Valärende - ledamot i kommunfullmäktige och tekniska nämnden (S)
13. Valärende - ledamot i miljö- och byggnämnden (S)
14. Valärende - ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i
miljö- och byggnämnden (SD)
15. Valärende - ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i
kommunstyrelsen (V)
16. Meddelanden.
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr ,kc5 .JCJofofao 79,021

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om att samtliga chefer i Ljungby kommun, samt
politiska presidier i nämnderna, erhåller en utbildning i
facklig samverkan
Socialdemokraterna har fått kännedom om att det förekommer brister i tillämpningen av samverkansavtal
mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
Det har förekommit att nämndsordföranden meddelat facken att de "skall vara glada att de får vara med
på mötena" vid nämndssammanträde.
Denna okunskap vill vi ändra på!
I Ljungby kommun gör vi saker tillsammans är visionen och målet. Det innebär att kunskap och
delaktighet, rättigheter och skyldigheter är gemensamma komponenter för att Ljungby kommun skall vara
en god arbetsgivare.
Vi yrkar med anledning av ovanstående:

-

Att Ljungby kommun skyndsamt anordnar en utbildning i facklig samverkan för samtliga chefer
samt för de politiska presidierna i respektive nämnd.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 20200221

Anne Karlsson
(s)

-··
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
□nr Os ^oäö/oinl-Kfi

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Uppmuntra kommunanställda till jämställd föräldraledighet
Föräldraförsäkringen och hur pass mycket politiken ska lägga sig i föräldrars användning av den
är en kontroversiell fråga. Vissa anser att politiken ska lägga sig i så lite så möjligt och att det är
föräldrarnas ensak medan andra menar att det har stor betydelse för samhället och att politiken
måste försöka påverka allt som riskerar att få negativa följder för samhället.
Ordförande för personalutskottet har efterlyst idéer på hur vi bekämpar problem med
“livspusslet” som kan leda till sjukskrivning. Om Ljungby kommun som arbetsgivare
uppmuntrar sina anställda till ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen skulle det kunna få
en rad positiva följder. På sikt skulle kanske en del sjukskrivningar undvikas för att föräldrarna
delar på ansvar för barn och hem. Vissa kommunala arbetsplatser skulle kanske inte vara utan
sina anställda i samma utsträckning och möjligen skulle det bli ett mer jämställt uttag av VAB.
Eventuellt skulle fler bam få närmare relation till sina fäder vilket skulle kunna förbättra både
välbefinnande, skolresultat och framtidsutsikter. Kanske skulle även färre kvinnor leva med
knappa pensioner.
Det finns inte bara en modell för jämställd föräldraledighet. Det finns flera olika varianter som
funkar olika bra för olika familjer med ex deltidsledighet eller användning av dubbeldagama. Att
uppmuntra till ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen är just en uppmuntran och att förse
arbetstagare med information. Det är inget tvång och till syvende och sist är det såklart
föräldrarna som bestämmer hur de vill göra utifrån försäkringskassans regelverk. Men bara en
sådan sak som att arbetsgivaren tydligt är positiv till föräldraledighet påverkar förälderns
benägenhet att vara föräldraledig visar forskning.
Med anledning av ovanstående föreslås:
ATT Ljungby kommun aktivt ska uppmuntra sina anställda till en jämställd föräldraledighet
genom t ex information eller samtal mellan chef och arbetstagare inför föräldraledighet.
För den socialdemokratiska föllmäkigegruppen

Ljungby 20200309
Emma Johansson Gauffin (S)

Håkan Bengtsson (S)
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Dnr faSW/ö/M 903

Socialdemokraterna

Interpellation till komunstyrelsens ordf Magnus Gunnarsson

Det är idag tuffa besparingstider där alla instanser inom kommunen ses över och allt som inte måste
finnas enligt lag skärs bort. Miljön och klimat är inte det första man tänker på när det är dags för
besparingar men på sikt det man tjänar mest på att behålla. Med anledning av det så undrar jag:
1.
2.

Hur ser arbetet med de Globala målen ut i kommunen just nu.
Hur tänker ni att på sikt gå vidare med de Globala målen.

Angelstad 200317
Caroline Holmqvist Henrysson (s)
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /Cöjffltf/008%, 36Z

Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:
Låt Kajsa Kavat bli ett centrum för barnteater och kultur. Det kan fungera som en filial
till Grands teaterscen och ligger väl i anslutning till Kulturskolan och Godsmagasinet.
Trädgården runtomkring kan integreras i kulturpedagogisk verksamhet och även fungera
som område för utomhusteater, och upplevs dessutom tryggt och lugnt då området är
avgränsat med staket.

Min motivering:

Enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019 sysselsätter yrken inom
kultur och media cirka 80 000 personer. Många av dem som utbildar sig inom kulturella
yrken är kvinnor. Att forma Kajsa Kavat till ett kulturellt centrum för barnkultur skulle
kunna skapa arbetstillfällen för flera högskoleutbildade. Koppla detta till att många unga
kvinnor flyttar från Ljungby kommun, så skulle detta kunna ge ett tillfälle för några av
dem att flytta tillbaka.
Enligt en LO-rapport skriver SVD den 26 februari 2019 att den typiske
kulturkonsumenten är högutbildad, kvinna och storstadsbo. Att därmed främja kultur för
att utveckla en större befolkningsmängd är en viktig pusselbit för att få kvalificerad
arbetskraft att flytta hit. Med de inflyttande följer också ofta barn, och att i förlängningen
(vid sidan om Grands ny renovering samt en väl fungerande kulturskola) också satsa på de
yngre barnen borde vara en god investering för framtiden.

Namn*:
Annelis Johansson

Telefonnummer:

Adress*:

E-postadress:

Namnunderskrift*:

Datum:

234jt -16LO
*Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
”Medborgarförslag

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du attfå en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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KOMMUNLEDNINSGFORVALTNINGEN
Dnr ks 2g2ö/C>I05. 312-

Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:
BANVALLSLEDEN

Mitt förslag är att
-Ljungby kommun tydliggör det politiska ansvaret för cykelleder
-Ljungby kommun plockar upp tråden från KS 2018/0261 och sammankallar berörda regioner och kommuner för att starta upp ett
projektsamarbete och söka EU-medel för att ordentligt höja standarden på leden så den kommer i nivå med Kattegattleden, Sydostleden och
Sydkustleden
-att medel äntligen budgeteras för underhåll så den blir dräglig att cykla på
-att medel budgeteras för markavtal och inköp av mark för att göra hela banvallen cykelbar genom vår kommun

Min motivering:
BanvBllsledens utbyggnad och underhåll.
-Cykelplaner -Förvaltuingsöveigripande cykelgnippcr -K S-beslut
-Synpunkter via kommunens hemsida -Åtskilliga mail och telefonsamtal
-Insändare i media -Skrivelser från föreningar
-Årligt återkommande möte med huvudman Cykel sällskapet och andra berörda kommuner
-“Cykla i gröna Kronobeig" mm mm
Dessa är en del av de många inspel som gjorts om B anvall»leden genom åren.
Banvallsledcn invigdes 2003 och ambitionen var tydlig...
-alt göra den gamla banvallen från smalspirel Halmstad - Karlshamn till en altrakliv summanitillen cykelled fdr cykcllurism. friiidscykliag och cykclpendbr^r
Vid starten uppskattades alt 70% av banvallen är cykelbar. Detta har minskat på grund av uteblivet underhåll.
Vi kan konstatera alt mycket lite hänt som märks ute på leden framförallt i västra delen.
-Underhållet är choreatl. inånga klagomål från cyklistor.
Skiftande underlag med makadam, gräs gms skogsväg. Sly som växer upp och in på loden.
I perioder sönderkört av skogsmaskiner.
NU ÄR DET DAGS att ta alla goda ambitioner på allvar, sälla ned faen och göra ell övergripande projekt som höjer standarden och attraktiviteten.
Egentligen är detta redan beslutat i september 2018 “ KS 2018/0261"
-Tekniska nämnden fick i uppdrag au göra markräiIsavtal samt köpa in mark
-Komniunledningsförvaliningen fick i uppdrag au sammankalla berörda regioner och kommuner för ett närmare samarbete
Alenapportering till KSAU i april 2019
Vad blev det av detta beslut? Har det ramlat mellan st olama?
Banvallsloden som är ett intressant kulturminne både nationellt och internationellt är en cykcllcd med stor petenential Den går genom skiAande naturmiljöer där det gamla smalspåret ringlade sig genom lövskogar myrar
bondelandskap och förbi våra vackra sjöar. Den binder samman Kattegattleden Sydostlcdcn och Sydkustleden. En fantastisk möjlighet att öka turismen genom cykelpaket och en utbyggd besöksnäring. Arbetstillfällen skapas
och Ljungby vill ju växa?
Stena Line angör nu Halmstad, vilket innebär ökat uninl turister söderifrån. Danskur. tyskor, och holländare är stora på cykcllurism och nu får vi en ökad mängd potentiella cykelturisterl
Jag har haft möjlighet att följa Banvallsledens Utveckling som aktiv inom Besöksnäringen. Jag har sedan 2005 deltagil i Cykelsällskapets årliga träffar.
Den organisation som nu råder med Cykelsällskapet som "en sites huvudman" och frivilliga insatser från kommunerna håller inte. CykelsålLkapet har enligt min mening inte den styrkan eller ambitionen som krävs för att
höja statusen på B anvall sletlen och göra den till en viktig kugge i en sydlig cykclmctropol.

Namn*:

Telefonnummer:

Olsson
Adress*:

E-postadress:

Datum:

*Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.
Släcka blanketten ti/l Ljungby kornmun. 3-tl S3 Ljungby. Märk brevet med
”Medborgarförslag".

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att fä en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats
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Medborgarförslag till Ljungby kommun
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

angående banvallsleden Karlshamn - Ljungby - Halmsta t)nr l£s26Z4/c?lOZ/3ls
Vid ett möte på Tiraholm med deltagare från turistnäringen runt sjön Bolmen blev vi bl.a.
informerade om cykelleden Bolmen runt och att leden p.g.a. den planerade överföringsleden
mellan Bolmsö och Ljungby blir senarelagd till år 2025.
Längs i söder av sjön Bolmen vid Piksborg tangerar Bolmenleden banvallsleden. Den senare
till största delen färdigställd. Mellan Broakärrs före detta hållplats och Stavsjö finns ett
avbrott. Av olika föreningar och privatpersoner har detta påtalats till Ljungby kommun sedan
ett 30-tal år tillbaka. Olika löften att åtgärda detta har under åren getts och att detta inom
kort skulle ordnas.
En fungerande cykelled från Östersjön till Kattegatt via Ljungby skulle vara ett lyft för
turistnäringen, lokalbefolkningen och för den ökande naturturismen. Banvallsleden skulle
när väl Bolmenleden blir klar stärka Ljungbys och sjörikets attraktionskraft.
ALLTSÅ: Vi uppmanar Ljungby kommun att kraftsamla och se till att banvallsleden genom
kommunen äntligen färdigställs!
PS. Tacksamma för svar hur planeringsläget ser ut idag. DS.
Hälsar
Per-Otto och Sigrid Sjöström

www.bolmenstuga.se
Angelstad 2020-03-11

Medborgarförslag till Ljungby kommun
angående banvallsleden Karlshamn - Ljungby - Halmstad

Vid ett möte på Tiraholm med deltagare från turistnäringen runt sjön Bolmen blev vi bl.a.
informerade om cykelleden Bolmen runt och att leden p.g.a. den planerade överföringsleden
mellan Bolmsö och Ljungby blir senarelagd till år 2025.
Längs i söder av sjön Bolmen vid Piksborg tangerar Bolmenleden banvallsleden. Den senare
till största delen färdigställd. Mellan Broakärrs före detta hållplats och Stavsjö finns ett
avbrott. Av olika föreningar och privatpersoner har detta påtalats till Ljungby kommun sedan
ett 30-tal år tillbaka. Olika löften att åtgärda detta har under åren getts och att detta inom
kort skulle ordnas.
En fungerande cykelled från Östersjön till Kattegatt via Ljungby skulle vara ett lyft för
turistnäringen, lokalbefolkningen och för den ökande naturturismen. Banvallsleden skulle
när väl Bolmenleden blir klar stärka Ljungbys och sjörikets attraktionskraft.
ALLTSÅ: Vi uppmanar Ljungby kommun att kraftsamla och se till att banvallsleden genom
kommunen äntligen färdigställs!
PS. Tacksamma för svar hur planeringsläget ser ut idag. DS.
Hälsar
Per-Otto och Sigrid Sjöström
Fridhemsvägen 4
34194 Ljungby
www.bolmenstuga.se
Angelstad 2020-03-11
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Medborgarförslag
Mitt medborgarförslag:

Förslag: Att kommunen inrättar en "klimatruta" på kommunens sida "Veckonytt" i
Smålänningen - förslagsvis en gång i månaden.

Min motivering:

V.g. se bifogad skrivelse!

Namn*:

Telefonnummer:

Britt Lundin-Johansson

0

Adress*:

E-postadress:

341 35 Ljungby
Namnunderskrift*:

Datum:

MU -03-1 f)
* Dessa uppgifter måste fyllas i för att förslaget ska behandlas.
Skicka blanketten till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk brevet med
”Medborgarförslag".

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en
bekräftelse via post på detta. Ditt medborgarförslag blir en allmän handling och
publiceras, utan avsändare, på kommunens webbplats

Förslag: Att kommunen inrättar en "klimatruta" på kommunens sida "VeckoNytt" i Smålänningen - förslagsvis en gång i månaden.
Enligt Smålänningen 2020-02-27 samlar kommunen information om vad
privatpersoner, företagare, föreningar och fastighetsägare kan göra för att
förebygga och minska skador från klimateffekten. Detta är bra.
Nästan alla människor jag träffar går i väntans tider på att myndigheterna och
politikerna ska komma igång med att stoppa klimatförändringarna. Innan
något händer i den vägen (och väntan verkar bli lång) föreslår jag att enkla
klimatsmarta förslag publiceras redan nu i tidningen en gång per månad. Vid
ett studiebesök på värmeverket här i Ljungby föreslog jag chefen att skriva en
blänkare hur var och en kan spara energi och minska kostnaderna. T.ex. kan
människor uppmanas att återvinna ännu mer produkter än de gör nu och via
återkommande statistik ge feedback på hur det har påverkat produktionen.
Man kan ge människor förslag på att använda hushållsel efter kl. 16.30 och på
helger när inte industrierna behöver så mycket el, etc. Chefen ställde sig
mycket positiv till förslaget och menade att cheferna för reningsverket och
Bredemad kunde göra detsamma. Kanske också matproducenter och
storköksföreståndare kunde skriva inom sina områden? Forskarna på
forskningsstation Bolmen?
Privatpersoner kan också skicka in förslag som kan läsas igenom av kommunens
miljöexperter.
Människor behöver känna att någonting görs för klimatet. Kommunen bör
redogöra i dagspressen vad de hittills har uträttat och vad som är planerat den
närmaste tiden. Solceller på alla skolor och andra kommunalt ägda hus? Fler
vindkraftverk i naturen där den stör allra minst? Etc.
Klimatrutan kan t.ex. vara 8x8 centimeter och ha en riktigt fin ram omkring sig.
Kulturskolan kanske kan rita denna. Den ska dra uppmärksamhet till sig och
vara estetisk. Ett enkelt tips ska skrivas en gång i månaden. Feedback ska ges.
Det är viktigt!
De flesta människor jag träffar är medvetna om att klimatarbetet kostar. Jag
tror de allra flesta vill hjälpa till och göra det som krävs.
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /rsmo/oO?/,DJ?l

Interpellation till Bo Ederström (M) om schemaläggning på kommunens
äldreboenden

Schemaläggning
En schemaläggningsgrupp har tillsatts för att sammanställa personalscheman, något som
personalen tidigare har gjort själva helt utan ersättning. Detta har säkerställt att de anställda
får en rimlig arbetsbörda, då inte alla schemaläggare vet hur det är att arbeta inom vården, att
arbeta natt och/eller att arbeta på obekväma arbetstider. Vissa jobbar nu fyra av sex helger
eller upp till fem nätter i rad, vilket inte alla orkar.
I dagsläget uppger en anställd på ett av kommunens äldreboenden att hon lägger ”ungefär
40 minuter var tolfte vecka” på schemaläggning för sig och sina kolleger samt att ”det kostar
kommunen noll kronor”.
Detta föranleder följande frågor som jag inte fick svar på i min förra interpellation:
•

Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya schemaläggningsgrupp?

•

Gjordes det några omfördelningar av tjänsterna inom vården för att finansiera
schemaläggningsgruppen?

Ljungby 2020-02-20
Saga Sunniva Bergh,
Vänsterpartiet

Svar Interpellation 2020-02-20 ”Schemaläggning på kommunens
äldreboenden”
Frågeställare Saga Sunniva Bergh, Vänsterpartiet
1. Hur stor besparing gör kommunen i och med denna nya
sch emaläggn ingsgrupp ?
Under hösten 2020 kommer uppföljning och utvärdering göras utifrån
projektet. Därför kan vi inte föregripa frågan om det blir besparingar eller om det
blir en dyrare verksamhet. Däremot kan vi redan idag se att
förvaltningen får en
mindre sårbarhet och en större flexibilitet samt större
möjlighet att behandla alla
medarbetarna lika kopplat till arbetsbelastning.
Vi ser också att det är viktigt att ha ett
förvaltningsövergripande perspektiv när "Heltidsresan som norm" införs under
kommande år.
2. Gjordes det några omfördelningar av tjänsterna inom vården för att finansiera
schemaläggningsgruppen ?
Den omfördelning som gjordes var att vi koncentrerade uppgifterna till färre personer
vilket innebär att ett antal personer istället i större omfattning får andra arbetsuppgifter.
Detta innebär att några personer tappade sina arbetsuppgifter och andra personer har fått
mer uppgifter kopplat till schemaläggning. I övrigt kommer bemanningen där det centrala
projektet TES och SAG ingår genomgå förändringar under 2020 för att på så sätt ta ett
ännu större ansvar kring personalfrågor, rekrytering och mer komplicerade
arbetsuppgifter som exempelvis ansvar för Track-patienter och Vils-patienter.
Bemanningen sammanförs också från två bemanningar till en bemanning där samtliga
centrala delar med bemanning, rekrytering, SAG, TES och övergripande ärenden i
verkställigheten samlas.
LJUNGBY KOMMUN
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr
Q22

Bo Ederström(M)
ordförande socialnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

2020-03-18
KS 2020/0117.006
Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Christoffer Mowide
0721-628000
christoffer.mowide@ljungby.se

Deltagande på distans i vissa kommunala nämnder
Förvaltningens förslag till beslut
1
a) Deltagande på distans i nämnderna, om särskilda skäl föreligger, (exklusive den
gemensamma överförmyndarnämnden och den gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor) tillåts genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt
att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Nämndens ordförande
avgör om särskilda skäl föreligger. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5
dagar i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens kansli.
b) Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker
genom omröstning.
c) Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans.
d) Nämnden får utöver vad som anges i 1 a–c närmare reglera vad som ska gälla för
deltagande på distans, inom ramen för kommunallagens bestämmelser.
Bestämmelserna förs in i nämndernas reglementen. Eventuella regleringar som nämnden
bestämmer förs inte in i nämndens reglemente.
2 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska
kunna delta på distans och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla. Uppdraget ska
återredovisas till kommunfullmäktige senast i maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det rådande arbetet med smittskyddsbegränsning föreslår
kommunledningsförvaltningen ett förebyggande beslut om möjlighet för ledamöter att delta i
nämndernas möten på distans. I kommunallagens 6 kap. 24 § finns bestämmelser om
möjligheten att deltaga i nämndernas sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att
kommunfullmäktige får besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds
sammanträden på distans.
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I kommunfullmäktiges arbetsordning finns bestämmelser om deltagande på distans vid
kommunfullmäktiges sammanträden om särskilda skäl föreligger (enligt kommunallagen 5
kap. 16 §).
Många ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och kommunfullmäktige skulle kunna
vara hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk och i sådana fall
skulle möjligheten att delta på distans vara hjälpsam.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Deltagande i politiska sammanträden på distans och inte på plats i sammanträdesrummet
kommer med krav på rätt teknisk utrustning. För att säkerställa att nämnderna endast
använder sig av denna möjligheten vid tillfällen när det är absolut nödvändigt och med rätt
utrustning krävs eventuellt tydligare bestämmelser från kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför också att kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda hur möjligheten att deltaga på distans i politiska möten i framtiden ska regleras i
reglementen och krav på teknisk utrustning.
De nationella myndigheterna kan komma att besluta om mer omfattande begränsningar i den
sociala kontakten mellan människor. Beslut som skulle kunna påverka även kommunala
nämnders möjlighet att träffas och för att säkerställa ett effektivt kommunalt beslutsfattande
även i en sådan situation anser kommunledningsförvaltningen att ett förebyggande beslut om
deltagande på distans för nämnderna är lämpligt.
Kommunstyrelsen kommer inte ha möjlighet bereda ärendet om Deltagande på distans i
vissa kommunala nämnder innan kommunfullmäktige behöver fatta beslut i ärendet.
Kommunfullmäktige har ändå en möjlighet att besluta i ärenden som är brådskande om
samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet (kommunallagen 5 kap. 33 §).
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut om deltagande på distans i kommunens
nämnder ska alltså gälla omedelbart samtidigt som frågan ska utredas vidare för att i
nämndernas reglementen reglera i vilken utsträckning ledamöter ska kunna delta på distans.
Den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor och den gemensamma
överförmyndarnämnden ska inte ingå i detta beslut eftersom förändringar i gemensamma
nämnders reglementen ska beslutas av samtliga medverkande kommuner.
Eftersom kommunledningsförvaltningen inte kan bedöma hur spridningen av Covid-19
kommer påverka bemanningen i den kommunala organisationen de kommande månaderna så
föreslår kommunledningsförvaltningen en längre utredningstid än normalt och förslaget är
att uppdraget återrapporteras senast i maj 2021.
Om kommunfullmäktige beslutar att tillåta deltagande på distans i kommunfullmäktige finns
förutsättningar för att omedelbart delta i sammanträden på distans genom appen Teams på de
iPads förtroendevalda använder för att läsa handlingar.
Förvaltningens beredning
Flera avdelningar inom kommunledningsförvaltningen samt krisledningsgruppens stab har
varit inblandade i beredningen av ärendet.
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Jonas Jönsson, kommundirektör

Christoffer Mowide, kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om deltagande på distans i kommunens nämnder, 2020-03-18
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2020-03-18
KS 2020/0122.006
Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Christoffer Mowide
0721-628000
christoffer.mowide@ljungby.se

Deltagande på distans i gemensamma överförmyndarnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
1
a) Deltagande på distans i den gemensamma överförmyndarnämnden, om särskilda skäl
föreligger, tillåts genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt att deltagarna
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Nämndens ordförande avgör om
särskilda skäl föreligger. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i
förväg anmäla detta till kommunstyrelsens kansli i Ljungby kommun.
b) Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker
genom omröstning.
c) Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans.
d) Nämnden får utöver vad som anges i 1 a–c närmare reglera vad som ska gälla för
deltagande på distans, inom ramen för kommunallagens bestämmelser.
Bestämmelserna förs in i nämndens reglementen. Eventuella regleringar som nämnden
bestämmer förs inte in i nämndens reglemente.
2 Förändringarna i den gemensamma nämndens reglemente översänds till Markaryds och
Älmhults kommuner för antagande.
3 Kommunfullmäktige i Ljungby kommun ger kommunstyrelsen i Ljungby kommun i
uppdrag att utreda i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på distans
och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla. Uppdraget ska återredovisas till
kommunfullmäktige i Ljungby kommun senast i maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det rådande arbetet med smittskyddsbegränsning föreslår
kommunledningsförvaltningen ett förebyggande beslut om möjlighet för ledamöter att delta i
den gemensamma överförmyndarnämndens (hädanefter nämnden) möten på distans. I
kommunallagens 6 kap. 24 § finns bestämmelser om möjligheten att deltaga i nämndernas
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sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.
Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden skulle kunna vara
hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk och i sådana fall skulle
möjligheten att delta på distans vara hjälpsam.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Deltagande i politiska sammanträden på distans och inte på plats i sammanträdesrummet
kommer med krav på rätt teknisk utrustning. För att säkerställa att nämnden endast använder
sig av denna möjligheten vid tillfällen när det är absolut nödvändigt och med rätt utrustning
krävs eventuellt tydligare bestämmelser från medverkande kommuners kommunfullmäktige
än de som föreslås här. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför också att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur möjligheten att deltaga på distans i politiska
möten i framtiden ska regleras i reglementet och krav på teknisk utrustning.
De nationella myndigheterna kan komma att besluta om mer omfattande begränsningar i den
sociala kontakten mellan människor. Beslut som skulle kunna påverka även kommunala
nämnders möjlighet att träffas fysiskt och för att säkerställa ett effektivt kommunalt
beslutsfattande även i en sådan situation anser kommunledningsförvaltningen att ett
förebyggande beslut om deltagande på distans för nämnden är lämpligt.
Kommunstyrelsen kommer inte ha möjlighet bereda ärendet om Deltagande på distans i den
gemensamma överförmyndarnämnden innan kommunfullmäktige behöver fatta beslut i
ärendet. Kommunfullmäktige har ändå en möjlighet att besluta i ärenden som är brådskande
om samtliga närvarande tjänstgörande ledamöter är eniga om beslutet (kommunallagen 5
kap. 33 §).
Eftersom den gemensamma överförmyndarnämnden är gemensam med andra kommuner
krävs att bestämmelser om att införa deltagande på distans i nämndens reglemente antas av
alla medverkande kommuners kommunfullmäktige.
Frågan bör också utredas vidare för att i nämndens reglementen reglera i vilken utsträckning
ledamöter ska kunna delta på distans.
Eftersom kommunledningsförvaltningen inte kan bedöma hur spridningen av Covid-19
kommer påverka bemanningen i den kommunala organisationen de kommande månaderna så
föreslår kommunledningsförvaltningen en längre utredningstid än normalt och förslaget är
att uppdraget återrapporteras senast i maj 2021.
Förvaltningens beredning
Flera avdelningar inom kommunledningsförvaltningen samt krisledningsgruppens stab har
varit inblandade i beredningen av ärendet.
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Jonas Jönsson, kommundirektör

Christoffer Mowide, kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om deltagande på distans i den gemensamma överförmyndarnämnden,
2020-03-18
Förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden, 2020-03-23
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Revidering av Policy för sponsring
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger till och omnämner de sju diskrimineringsgrunderna
under rubriken Mångfald i förslaget till revidering av Policy för sponsring.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens
förslag till revidering av Policy för sponsring.
Sammanfattning av ärendet

När kommunfullmäktige antog Policy för sponsring beslutades att policyn skulle
revideras efter tre år. Mer än tre år har nu passerat och
kommuniedningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag som kan ersätta
den version av policyn som gäller idag.
Kommunledningsförvaltningens förslag till policy är uppdelat i två delar. Den
första delen beskriver förutsättningar för när Ljungby kommun sponsrar
föreningar, evenemang eller liknande. Syftet med kommunens sponsring är att
marknadsföra kommunen och göra kommunen känd både inom och utanför
kommungränsen. Den andra delen av förslaget beskriver förutsättningar för när
andra aktörer sponsrar kommunal verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens förslag innefattar mindre förändringar i
förhållande till den gällande policyn. I gällande policy finns ett stycke om
jämställdhet och detta stycke har i kommunledningsförvaltningens förslag
istället ersatts av ett stycke om mångfald. De befattningar som hanterar
sponsring framgår mer tydligt i kommunledningsförvaltningens förslag än vad
det gör i den version av policyn som gäller idag.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till
revidering av Policy för sponsring antas.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 20
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-27
Förslag till Policy för sponsring
Befintlig policy med ändringsförslag
Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen under rubriken ”Kriterier för
sponsring” lägger till: ”sponsorvärdet påverkas även av om målgruppen som nås
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

av marknadsföringen är en prioriterad grupp för kommunen”. I övrigt beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att kommunstyrelsen lägger till och
omnämner de sju diskrimineringsgrunderna under rubriken Mångfald i förslaget
till revidering av Policy för sponsring. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns yrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Emma
Johansson Gauffins yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Emma
Johansson Gauffins yrkande.

Justerandes sign
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Inledning
Denna policy består av två delar. Del 1 avser då Ljungby kommun sponsrar förening,
evenemang eller dylikt. Del 2 avser då extern part sponsrar kommunal verksamhet.

Definitioner
Sponsring är ett samarbete där en part stöder en annan part med pengar, varor eller tjänster
mot någon form av motprestation, t ex att bli omnämnda och därmed uppnå ökad försäljning
eller good-will.
Reklam är en del av ett företag eller organisations marknadsföring. Reklamens syfte är att nå
ut med ett budskap om en produkt eller tjänst för att så många som möjligt ska köpa den eller
att skapa goodwill för organisationen eller företaget eller dess tjänster.

Del 1 - När kommunen är sponsor
Syfte med sponsring
Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen och göra kommunen känd
både inom och utanför kommungränsen.

Kriterier för sponsring
Sponsringen ska inriktas på föreningar, organisationer eller enskild utövare med anknytning
till Ljungby kommun som bidrar till en positiv och väl synlig marknadsföring av kommunen.
Sponsringen kan inriktas på löpande verksamhet och/eller specifikt arrangemang.
Sponsorvärdet bedöms efter hur många och vilken bredd marknadsföringen förväntas nå. Ju
fler som nås, desto högre värde har sponsringen för kommunen. Vid till exempel sponsring av
idrottsföreningar som deltar i seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden av exponering
beaktas vid beslutet. Sponsorinsatser vid evenemang bestäms utifrån hur stor målgrupp som
nås med marknadsföringen, förväntad och faktisk publiktillströmning, uppmärksamhetsvärde
och massmediai bevakning.
Ljungby kommun sponsrar inte affärsdrivande, politiska eller religiösa
organi sat i o ner/föreningar.
Allt som kommunen ställer upp med ska värderas i kronor så att det tydligt framgår vad
kommunen satsar. Detta gäller såväl eventuell reducering av anläggningshyra och extern
marknadsföring som personella insatser och direkt ekonomisk sponsring.

Mångfald
Kommunens sponsring ska utgå från ett den sökande har ett mångfaldsperspektiv utifrån
diskrimineringsgrundema (som är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder). Sponsringen ska därför ske så att den aktivt främjar mångfalden i samhället. Alla
arrangemang, evenemang och föreningar som far sponsring av Ljungby kommun ska stödja
och vara en del av Kompiskortet.
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Kompiskortet är för personer som har en funktionsnedsättning. Kortet innebär att personen
som har Kompiskort betalar som vanligt men medföljande kompis är med gratis. Det kan vara
entré, träningsavgift, medlemskap och biljetter. Kortet är personligt och gäller hos de
arrangörer som har anslutit sig och/eller de föreningar/arrangemang som Ljungby kommun
sponsrar.

Utformning
För att kommunen ska uppnå största möjliga effekt av sin insats samordnas kommunens
sponsoråtagande av sponsorgruppen som består av näringslivschef, kommunikationschef och
förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. All marknadsföring ska utformas enligt
kommunens grafiska profilprogram.

Avtal och ansvar
Varje sponsring ska regleras genom ett skriftligt avtal mellan Ljungby kommun och
motparten där åtagandet, motprestation och uppföljning klart redogörs.
•
•
•

Beslut om sponsring upp till 5 000 kr kan näringslivschef ensam fatta beslut om.
Beslut om sponsring mellan 5 001 och upp till 50 000 kr per kalenderår och per
förening tas i sponsorgruppen.
Beslut om sponsring över 50 000 kronor beslutas av kommunstyrelsen genom enskilda
beslut eller genom avsättning av pengar i budgeten.

Ovanstående ska följa gällande delegationsordning.
Det är näringslivschefen som handlägger kommunens sponsring.

Omfattning
Dessa riktlinjer gäller för samtliga verksamheter och nämnder i Ljungby kommun.
Kommunala bolag och stiftelser är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa har
fullt ansvar för verksamheten och fattar självständigt beslut i frågor som rör sponsring.

Del 2 - Sponsring av kommunal verksamhet
Utgångspunkt
Grundregeln är att Ljungby kommuns verksamhet ska vara reklamfri. Medborgarna ska kunna
känna fullt förtroende för att alla våra verksamheter bedrivs på saklig, oberoende och neutral
grund. I de frågor som rör sponsring krävs därför en noggrann bedömning i varje enskilt fall.

Syfte
Syftet med att låta någon annan sponsra aktiviteter som bedrivs av Ljungby kommun kan till
exempel vara att reducera kommunens kostnad för en viss aktivitet eller att kunna genomföra
specifika satsningar tillsammans med extern aktör.
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Kriterier
Ingen av kommunens lagstadgade verksamheter får bli beroende av stöd från utomstående
sponsorer, varken ekonomiskt eller så att det påverkar verksamhetens inriktning. Kommunen
kan till exempel inte ta emot stöd från sponsorer till den löpande driften av någon lagstadgad
verksamhet. Däremot kan kommunen ta emot sponsorstöd för arrangemang, projekt av mer
tillfällig art och för icke obligatorisk verksamhet.
Samarbetet mellan skola och näringsliv innebär i vissa fall att undantag görs från
reklamfrihet. Det gäller till exempel gymnasieskolans yrkesprogram där samarbetet med
näringslivet är en viktig del för elevernas utbildning.

När kommunen tar ställning till sponsringsstöd bör följande frågor
särskilt beaktas:
•
•
•

Hamnar verksamheten i en beroenderelation genom sponsringen?
Hur påverkas kommunens trovärdighet och integritet?
Vilka markandsföringseffekter kan företaget tänkas vilja få ut av sponsringen idag och
på lång sikt? Kan kommunen medverka i företagets marknadsföring under de
förutsättningarna?

Avtal och ansvar
All sponsring ska ske öppet och dokumenteras i ett skriftligt avtal där sponsorns stöd och
kommunens motprestation preciseras till innehåll och varaktighet. Redovisning av tecknade
avtal görs till respektive nämnd en gång per år.
Sponsringen får inte:
• Utformas så att det kan finnas minsta misstanke om att en kommunal verksamhet eller
anställd låter sig påverkas eller är beroende av någon leverantör, entreprenör eller
liknande.
• Syfta till att påverka brukarna av kommunens tjänster, anhöriga, besökare eller
personal i någon riktning.
Kommunala verksamheter får inte låta sig sponsras av företag som bedriver verksamhet eller
säljer produkter/tjänster som motverkar kommunens mål och intentioner eller som inte är
förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.
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Kommunstyrelsen

Per Åke Adolfsson
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perake. adoIfsson@ljungby. se

Revidering av Policy för sponsring
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Policy för sponsring.
Sammanfattning av ärendet

Revideringsdatum för befintlig sponsorpolicy har passerats och kommunlednings
förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen omarbetat Policy för
sponsring.
Policyn är uppdelad i två delar. Del 1 avser då Ljungby kommun sponsrar förening,
evenemang eller dylikt. Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen
och göra kommunen känd både inom och utanför kommungränsen. Del 2 avser då extern
part sponsrar kommunal verksamhet. Syftet med att låta någon annan sponsra aktiviteter som
bedrivs av Ljungby kommun kan till exempel vara att reducera kommunens kostnad för en
viss aktivitet eller att kunna genomföra specifika satsningar tillsammans med extern aktör.
Justeringar: Stycket om Jämställdhet har bytts ut mot ett nytt stycke om Mångfald. Rollerna
som hanterar sponsringen har förtydligats och belopp följer delegationsordningen.
Förvaltningens beredning

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen
behandlat policyn då de är de som handhar policyn tillsammans med Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Förslag till Policy för sponsring
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Beslut om utbetalning av partistöd
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler for partistöd till samtliga partier som
har ansökt om det år 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som
är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Enligt
kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om partistödets omfattning och
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2019 uppgår till cirka 21 264 kronor
per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2019 uppgår till cirka 18 414
kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med
konsumentprisindex (KPI). Enligt de lokala reglerna för partistöd ska partistödet
användas till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet är avsett för partiernas lokala arbete riktat mot kommuninvånarna.
Kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för partistöd, i vilka
det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda ärendet till
kommunstyrelsen. Den 3 mars 2020 föreslår kommunfullmäktiges
demokratiberedning att partistöd utbetalas i enlighet med upprättade regler för
partistöd till samtliga partier som har ansökt om det 2020. Finansieringen av
partistödet sker inom ramen för budget för 2020 som kommunfullmäktige
beslutade om i juni 2019.
Beslutsunderlag

Fullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut, 2020-03-03 § 9
Ansökan om partistöd från Moderaterna, 2020-01-21
Ansökan om partistöd från Liberalerna, 2020-01-28
Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna, 2020-02-13
Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet, 2020-02-28
Ansökan om partistöd från Alternativet, 2020-02-28
Ansökan om partistöd från Miljöpartiet, 2020-03-02
Justerandes sign

JU LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

Kommunstyrelsen

Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna, 2020-03-02
Ansökan om partistöd från Centerpartiet, 2020-03-03
Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna, 2020-03-03
Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
demokratiberedningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
demokratiberedningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB § 9

Ks2020/0029

103

Yttrande över ansökningar om partistöd
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som
har ansökt om det 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som
är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om partistödets
omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt
gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska
beaktas vid fördelningen av partistödet.
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till
ett parti som inte lämnar redovisning.
Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för
partistöd, i vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda
ärendet till kommunstyrelsen.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2019 uppgår till cirka 21 264 kronor
per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2019 uppgår till cirka 18 414
kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med
konsumentprisindex (KPI).
Enligt de lokala reglerna för partistöd som antogs av fullmäktige 2015-09-28 ska
partistödet användas till att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin. Partistödet är avsett för partiernas lokala arbete riktat mot
kommuninvånarna.

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-03-03

6(12)

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Finansiering

Finansiering av partistödet är beslutat av fullmäktige i juni 2019 i budget för
2020.

Beslutsunderlag
Ansökningar från samtliga nio partier med mandat i kommunfullmäktige
Kommuniedningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

LJUNGBY
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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUN

Ank

2020 ‘01- 2 1

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /<sjQJlo/oo29. /O^

Ansökan om partistöd år 2020
Ljungby Moderata Partiförening

Organisationsnummer
802488-9092
Postadress
341 18 LJUNGBY
Bankkonto eller BG/PG
Pg 22 49 75-3

Adress
Box 835, c/o Jan Sahlin
Kontaktperson och telefonnummer
Jan Sahlin, 070-6293066
* Registrerad lokal partiförening

Redovisning av partistöd föregående år

År:

2019

Summa: 260.646:-

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra
40.637
Lön, ersättningar eller arvoden
Utbildning och konferenser (inkl
resekostnader)
Möteskostnader (inkl förtäring)

21.600
15.476

Marknadsföring (inkl webb)
11.076
Kontorsmaterial
Valarbete (inkl det som sparas till
kommande val)
Ovnga utgifter

50.000

Avgift till partiet: (pol.sekr.,kurser,
kampanjmatr., m.m.)

100.730

Kassa:

21.127

Summa

260.646

n

Underskrift av sökande
tar

Granskad av demokratiberedningen

(datum)

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

LJUNGBY
KOMMUN

Ank

2020 -01-

28

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
V™fe2ö20/o029é /Q3

Ansökan om partistöd år

ZG ZO

Parti (juridisk person)*
Li beralemc^
Adress
TPca r (c
vrt
Kontaktperson och telefonnummer
& \ Q /\i~j oi
s on

Organisationsnummer
Postadress
3 H 1 3 '7

L i U in ca1b>

Bankkonto eller BÖ7PG
81G3-S . 914-815 -2-L+H-1

* Registrerad lokal partiförening

Redovisning av partistöd föregående år
År:

eö-lS

Summa:

33.. G7|3, 00_______

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:
Lokalhyra
£.3oö
Lön, ersättningar eller arvoden
Utbildning och konferenser (inkl
resekostnader)
Möteskostnader (inkl förtäring)
Marknadsföring (inkl webb)
Kontorsmaterial
Valarbete (inkl det som sparas till
kommande val)
Övriga utgifter (specificera nedan,
inkl. avgifter till partiet)

—
-—
3.4-58
—
—
23,952

A«Å m i n a s 4 r~ci 4~ i -si t

Summa

Övriga utgifter/upplysningar:

33 6-78

Underskrift av sökande

Granskad av demokratiberedningen

n
(datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank

2020 -02- 1 3

KOMMUNLEDNINSG FÖRVALTNINGEN
Dnr/få£oio/0Q^, /Q3

Ansökan om partistöd år
| Parti (juridisk person)*

~

~

| Organisationsnummer

Adress
•~Tf0M

Postadress
/ /i
Bankkonto eller BG/PG

Kontaktperson och telefonnummer
KtVJU
---- — r-,—- ^

—•——j—----- ■—-Wi---------

Redovisning av partistöd föregående år
Ar:

l}Q\ai

Summa:

I

__________

Kostnaders föreoå^mta år
Lokalhyra
Lön, ersättningar eller arvoden
UiötJiiftiiig erCii
‘
(inkl resekostnader)
Möteskostnader (inkl förtäring)
Marknadsföring (inkl webb)
Kontorsm aten a l
Valarbete (inkl det som sparas
till kommande val)
Övriga utgifter (snecSfic.er%
nedan, inkl. avgifter till partiet)

I

f

H 1 W

kr

A

rvvUf>

cL ! ^ ; °\£ ö il(fw -\- S^c
)
------------------- —

H
ISL, S^é
\T

^ pCy JjiT,

Åo.fis

3AH ,i6§

^ It'

)

i

u>

Övriga utgifter/upplysningar:

Underskrift av sökande

Granskad av demokratiberedningen

(datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.

LJUNGBY KOMMUN

LJUNGBY
KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Ank

2020 -02- 2 8

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dn i As iOio/OQM ,/03

Ansökan om partistöd år 2020

~

Vänsterpartiet Ljungby

Org nr 802420-4086

c/o K Wiréhn, Smedjegatan 3

34243 Ljungby

Kerstin Wiréhn tel 070-5677984

BankGiro 142-4074

* Registrerad lokal partiförening

Redovisning av partistöd föregående år

År: 2019
Summa: 76.506 kr

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra

15.851

Lön, ersättningar eller arvoden

0

Utbildning och konferenser (inkl
resekostnader)

22347

Möteskostnader (inkl förtäring)

12388

Marknadsföring (inkl webb)

23737

Kontorsmaterial & övr. adm

10441

Valarbete (inkl det som sparas
till kommande val)

Inkluderas i kostnaderna ovan

Övriga utgifter (specificera
nedan, inkl. avgifter till partiet)

Bankkostnader 906

Summa

85.668 kronor

Övriga utgifter/upplysningar: De lämnade uppgifterna ovan överensstämmer med
partiföreningens årsredovisning för 2019 som godkändes vid årsmöte 25 februari 2020
varvid partiföreningens kassör och styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

Underskrift av sökande

Granskad av demokratiberedningen

/Kerstin Wiréhn

(datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.
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LJUNGBY
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Ank

2020 -02- 2 8

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr KS2020I0019, /03

Ansökan om partistöd år
Obligatoriska fält

Parti (juridisk person)*
Q 1 jre* ” Ci K cO
Adress

M k

Organisationsnummer
8Z 9 ooö Postadress
r
C II u f 4 rd h H

j

Kontaktperson och telefonnummer
1 Q b amTO P,V>V ^0 1 3 V

Bankkonto eller BG/PG**
SJ £9-5 97V 79d-229--<7>

* Registrerad lokal parti förening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år

År:
Summa:

&0/9
5

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra
—

Lön, ersättningar eller arvoden

—

Utbildning och konferenser (inkl
resekostnader)
Möteskostnader (inkl förtäring)

—

Valarbete (inkl det som sparas
till kommande val)
Avgift till partiet på regionaleller riksnivå. Ange också vad
ni far tillbaka på lokal nivå i
form av material, utbildning,
stöd av tjänsteman, etc.
Övriga utgifter (specificera
nedan, inkl. avgifter till partiet)

Summa

<?.? 3/o>\

Kontorsmaterial

/0,9

—j

Marknadsföring (inkl webb)

3 y / y;
±6. ft*

1°i, i9 7;'

-

—

5?, Cli'.

Övriga utgifter/upplysningar:
VI

ri ° ^Å Ader

\J»

bg

i °l ^

A*yy o;?
h

1 ^ cj

ft roi-^s 0 (- £trji> vc^e^M

£

k» ft ^

<//

^ ^ »i

Underskrift av sökande
folCs.» d
Granskad av demokratiberedningen

(datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.
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2020 -03- 0 2

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

LJUNGBY
KOMMUN

Dnr /(s QO10M3

Ansökan om partistöd år
Parti (juridisk person)*
Miljöpartiet de Gröna i Ljungby
Adress
c/o Christer Ivarsson, Kompassvägen 4
Kontaktperson och telefonnummer
Christer Ivarsson 070-5926143

Organisationsnummer
06829000-8856
Postadress
34139 Ljungby
Bankkonto eller BG/PG
Swedbank företagskonto: 7466-11-14183
IB AN: SE 17 8000 0000 0746 6111 4183

* Registrerad lokal partiförening

Redovisning av partistöd föregående år

År: 2019
Summa: 39 678 Kr

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra
Lön, ersättningar eller arvoden

0 kr
0 kr

Utbildning och konferenser (inkl
resekostnader)
Möteskostnader(inkl förtäring)

5 111 kr

Marknadsföring (inkl vvebb)

2 027,69 kr

Kontorsmaterial

0kr

Valarbete (inkl det som sparas
till kommande val)
Övriga utgifter (specificera
nedan, inkl. avgifter till partiet)

18909,31 kr

Summa

10 480 kr

Bankavgift Swedbank 900 kr
Medlemsavgift FN förbundet 300 kr
MP Riks gemensamma aktiviteter 1 950 kr

39 678 kr
A

Övriga utgifter/upplysningar:

Granskad av demokratiberedningen

(datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /CsSO$o/oQZ9. /<?3

Ansökan om partistöd år_2020
Parti (juridisk person)*
Sverigedemokraterna Kronoberg Västra
Adress
Hulanvägen 19
Kontaktperson och telefonnummer
Mats Josefsson 0738166403
* Registrerad lokal partiförening

Organisationsnummer
802458-8934
Postadress
34150 Lagan
Bankkonto eller BG/PG
8169-5,914 099 002-0

Redovisning av partistöd föregående år

År: 2019
Summa: 168 576kr

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra

36 128kr

Lön, ersättningar eller arvoden

5626kr Körersättning endast.

Utbildning och konferenser
(inkl resekostnader)
Möteskostnader (inkl förtäring)

19 700,00 kr

Marknadsföring (inkl webb)

15 159kr

Kontorsmaterial

737,00 kr

Valarbete (inkl det som sparas
till kommande val)
Övriga utgifter (specificera
nedan, inkl. avgifter till partiet)

25 000,00 kr

Riks valfond
Bankkostnader
Överskott in i 2020

29 644kr
1250kr
23 177kr

Summa

168 576 kr

12 155,00 kr

Övriga utgifter/upplysningar:

Underskrift av sökande

Granskad av demokratiberedningen

(datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

LJUNGBY
KOMMUN

Ank

2019

3

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr foSOZo/c&M'/flS

Ansökan om partistöd år

2020

Parti (juridisk person)*
Ljungby Centerpartikrets
Adress
c/o Kent Danielsson, Lilla Torget 4
Kontaktperson och telefonnummer
Kent Danielsson 070-9266715
* Registrerad lokal partiförening

Organisationsnummer
802515-6533
Postadress
341 43 Ljungby
Bankkonto eller BG/PG
430-8342

Redovisning av partistöd föregående år

År:

2020 -03- 0

2019____________

Summa:

131748:-

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra

17280:-

Lön, ersättningar eller arvoden
Utbildning och konferenser (inkl
resekostnader)
Möteskostnader (inkl förtäring)

11013:-

Marknadsföring (inkl webb)

5881:-

18740:-

Kontorsmaterial
Valarbete (inkl det som sparas
till kommande val)
Övriga utgifter

40353:-

Bankkostnader

3300:-

Avgifter till partiet:
(ombudsman, kampanjmaterial,
m.m.)

35181:-

Summa

131748:-

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

LJUNGBY
KOMMUN

Ank

2020 -03- 0 3

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr ^5J?o2o/oO<20
/. /Q3

Ansökan om partistöd år_2020
Parti (juridisk person)*
Kristdemokraterna Ljungby
Adress
Holmsborgsv.20

Organisationsnummer
802497-2948
Postadress

Kontaktperson och telefonnummer
Lennart Olsson 070-2438543
* Registrerad lokal partiförening

Bankkonto eller BG/PG
5455-5065

341 50 Lagan

Redovisning av partistöd föregående år

År:__2019________________
Summa:

~& Cö ^

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra

3860

Lön, ersättningar eller arvoden

2400

Utbildning och konferenser (inkl
resekostnader)
Möteskostnader (inkl förtäring)

13778.84
5302.52

Marknadsföring (inkl webb)

5345.35

Kontorsmaterial

1069.50

Valarbete (inkl det som sparas
till kommande val)
Övriga utgifter (specificera
nedan, inkl. avgifter till partiet)

14036.74

Serviceavgift Distriktet
Kopiatorkostnader
Porto
Uppvaktning o Gåvor
Inköp av materiel

27158
625
900
698
2401.55

Summa

76506

Övriga utgifter/upplysningar:

Granskad av demokratiberedningen

(datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.

XXX LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-03-10

20(37)

Kommunstyrelsen

KS §46

KS2020/0042

040

Beslut om tilläggsanslag för investeringar från år 2019 till
år 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsmedel på 193 369 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen över
begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt nämndernas begäran om
tilläggsanslag för investeringar från 2019 till 2020.
Kommunledningsförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag på hur
tilläggsanslag kan tilldelas.
I tjänsteskrivelsen från den 17 februari 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen att det totalt begärts tilläggsanslag om 195
miljoner kronor. I nämndernas begäran ingår vissa omflyttningar mellan olika
investeringsprojekt. En omflyttning avser flytt av budget för inventarier gällande
Hjortsbergsskolan och Grand som i dagsläget finns inom tekniska nämnden men
som enligt förslag ska flyttas till kultur- och fritidsnämnden.
Den 25 februari 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 193 369 tkr
överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i
sammanställningen över begärda tilläggsanslag. Kommunledningsförvaltningens
förslag innefattar vissa ändringar i förhållande till förslagen som nämnderna
lämnat in. Nämndernas förslag framgår i sammanställningen över begärda
tilläggsanslag.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-02-25 § 17
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-17
Sammanställning över begärda tilläggsanslag
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.
Justerandes sign

TJANSTESKRIVELSE
2020-02-17

LJUNGBY
KOMMUN

Ks2020/0042.040
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 S3
magn us. g.johansson@ljungby. se

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningens förslag till tilläggsanslag
investeringar från 2019 till 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel på 193 369 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen över begärda
tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 465 483 tkr. Utfallet
blev 230 684 tkr, alltså en avvikelse på 234 799 tkr. Den största avvikelsen är på tekniska
nämnden som har ett överskott på 201 491 tkr för investeringar som inte har blivit utförda.

Begäran om tilläggsanslag till 2020 har inkommit på sammanlagt 195 038 tkr. Tekniska
nämnden och kommunledningsförvaltningen har begärt överföring av lägre belopp än
avvikelsen. För tekniska nämnden gäller det framför allt VA-investeringar och för
kommunledningsförvaltningen IT-investeringar. I begäran från nämnderna ingår vissa
omflyttningar mellan olika investeringsprojekt. En omflyttning som har gjorts är flytt av
budget för inventarier för Hjortsbergshallen och Grand från tekniska nämnden till kultur- och
fritidsnämnden.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen föreslår att investeringsmedel överförs enligt
nämndernas förslag, med något undantag. Justeringar som har gjorts jämfört med
nämndernas förslag gäller inventarier för Hjortsbergshallen och Grand.
Beslutsunderlag
Sammanställning begäran om tilläggsanslag investeringar-till 2020.

T

rkkfo inU/zv*
Magnus Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

PLUSGIRO

34183 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00 vx

212000-0670

30250-5

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

kommunstyrelsen@ljungby.se

0372-78 91 44

www.ljungby.se

156-0879

^'IoUd/ög^7' • ö<^°

Investeringar 2019 - begäran om tilläggsanslag till 2020 (tkr)
Projekt

Netto-

Netto-

utqift

budqet

Begärd
Avvikelse

Förslag

överförinq

KLF

Beslut
KF Kommentar

Kommunledningsförvaltningen
20000 Möbler Kommunledningsförv
20001 Ipad KS
20011 MSB-ålgärder

41

150

173
106

109

20012 Snabba utvecklingsmedel
20013 Ärendehanteringssystem

500
1 000

500
1 000

20014 Programfas övergr projekt
21600 IT-investeringar

1 000
9 507

1 000
9 507
-14

21614 Trådlösa nät skolor/förskolor
21616 MIM
21702 Windows 10/Office 365
21703 Datacenter
21704 Switchar och DNA
21808 Raindance marknadsplats
39021 Ombygqn kontorsservice kommunh
Summa kommunledninqsförvaltninqen

109

109

1 000

1 000

-173
-106

14

Upphandling ska göras under 2020

-383

383
256

-256
-300
-2 190

300
2 190
100
328

1 000
748

900
420

900
100

100

3 889

13 905

10 016

2 109

2 109

900

0

-23
3 621
361

2 131
361

2 131
361

300
4 259

Projekt pågår
Mindre iobb som återstår

0

Tekniska nämnden
20011 MSB-åtgärder
30400 Inventarier TF
30500 Maskiner TF
30700 Åtgärder enl klimatanpassnings
Summa Planeringsavdelning
31025 Utbyte lekutrustningar
31037 Bergalyckan
31038 Hjortbergsskolan, F-6
31039 Ombyggnad Astrad- och Kungshög
31040 Klövervägens förskola
31041 Regnbågens förskola
31042 Harabergomr fsk tryggb särskbo
31043 Agunnarydskolan förskola
31045 Moduler Astradskolan etab.kost
31051 Moduler Byagården etabl.kostn
31052 Avetabl.kostn Modul Byagården
31053 Ekebackeskolan, utbyggnad

23
824
4 921
5 768

4 445
5 282
300
10 027

2 492

2 492

1 500
31 537

1 034

1 034

1 034

4 146

4 146

69 605
51

77 430

7 825

7 825

4 146
6 956

15 208

30 154

-51
14 946

14 946

14 946

1 330
604

9 993
9 991

8 663
9 387

8 663
9 387

8 663
9 387

290

1 000

710

710

710

466
27 391

91
5 940
300

-91
6 000

60
-300
-121

121

32021 Holmsborg
32030 Aspebacken rivning sanering

1 285
320

22 563
9 761

21 278
9 441

21 278
9 441

21 278
9 441

34016 Grand
34017 Ringbadet

4 803

23 518
1 500

18 715
1 500

18715
1 500

17 915

168

3 600
5 936

3 432
5 666

3 432

1 500
3 432

21 000

4 900

5 666
4 900

5 666
4 900

3 150
931

1 350
-263

1 350

1 350

34018 Sprinkling Ljungby Arena
34020 Skateboardpark
39000 Reinvesteringar
39002 Säkerhetsåtgärder
39007 Energiinvesteringar
39010 Tillgänglighet
39012 Verksamhetsanpassn lokal, BUN
39013 Arbetsmiljöåtg enl skyddsrond
39019 Verksamhetsanpassn lokal, SN
39021 Ombyggn kontorsservice kommunh
39022 Sickinge VA
Summa Fastighetsavdelning
40002 Trafiksäkerhetshöjande åtg
41005 Trafikskyltning Ljungby Stad
41037 Gator Karlsro industriområde

270
16 100
1 800
1 194
466
725
2 306

636

170

170

170

1 880
4 102

1 155
1 796

1 155
1 796

1 155
1 796

488

561

73

73

73

2
73
151 398

2
3 985
270 730

0
3912
119 332

3 912
120 099

3 912
118 430

1 573
41

1 000
306

-573

552

0

0

265
-552
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Investeringar 2019 - begäran om tilläggsanslag till 2020 (tkr)
Projekt
41042 Replösa Björket gata B1
41043 Replösa Björket gata
41044 Replösa Björket gata B2
41052 Replösa skola bostadsområde
41053 Österleden del 1 (Björket)
42000 Gång- och cykelvägar
42011 GC-väg till Tutaryd
42015 GC-väg Kungsgatan-Långgatan
42016 Reinvestering GC-vägar
42022 GC Ljungby/Lagan tunnel väg 25
42023 GC-väg Näsvägen
42024 GC-väg Ryssby Storg Lunnavalle
42025 GC-väg Söderleden-Ljungbystopp
42027 GC-väg Lagan-Vittaryd-Vidöster
42028 GC-väg Stensberg-Karlsro
42029 GC-väg Björket/Byagården
43001 Indomr Eka ny gata fr Svarvare
43002 Ekalund industriområde
43004 Asfaltering exploateringsomr
43008 Agårdsbron i Ljungby
46007 Belysning
46009 Bussterminal - Linnérondellen
46012 Skåneg, Posthöman - Fabriksg
46014 Bergagatan
46028 Asfaltering Gator
46031 Pendlarparkering Myrebo
46033 Skåneg väster ansl Hammarronde
46034 Kronoskogsparkeringen
46036 Broar reinvesteringar
46037 Stationsv Ryssby grönstr.plan
46038 Parkeringsplats Snickarn 13
46039 Trafiklösn Viaduktg-Ringvägen
46050 Belysning gata
46060 Gator och parkeringar
46070 Övr investeringar gata
Summa Gatuavdelning
45025 Tillg.anpassning lekplatser

Nettoutgift
311
25
622

Nettobudget
1 200
700
1 580
1 500
1 000

Avvikelse
889
675
958

Begärd
överföring
889
675
958

Förslag
KLF
889
675
958

1 500

1 500

1 500

1 091

1 091

-201

-201

3 409
385
1 565
1 114

4 500

1 000
-1
1 091

1 364

-385
-201

1 732
106

2 050
2 600

10
3 505
340

1

-1 114
318

318

318

2 494

2 494

2 494

46
3 000

36
-505

-505

-505

500
300

160
300

300

300

415
1 000
-211

200

200

1 511

425
1 000
1 300

5
100
68

62

2 290
282

2 100
5 500

5 338

5 000

293
381

400
11 700

443
276

600

10

-5
-100
-6
-190
5 218

5218

5218

-338
107

-38

-38

11 319
157

11 319

11 319

150

500
2 500

224

205

150
205

316

2 000
800

1 796
484

1 796
200

1 796
200

304

400

96

3

0

-3

3
29 566

55 933

-3
26 367

26 569

26 569

2 448
204

52

43

500

457

457

457

45027 Lekplats Replösa Björket
45029 Grönstrukturplan Ryssby

228
71

85

343
198

85
158
44

85

45030 Kompl.plantering träd i parkma

313
229
387

45031 Stensberg vid dagvattendamm
45032 Karlsro industriomr grönytor
45033 Hundrastgård
Summa Parkavdelning
50001 Ny maskinutrustning römät
50002 Vattentäkter
50004 Ombyggnad av mindre vattenverk
50006 Övervakningsutrustning
50007 Reinvestering vattenverk
51000 Ombyggnad pumpstationer
51002 Övervakningsutrustning, avlopp
51003 Ljungby avloppsverk, el-styr
51006 Ny maskinutrustning
51008 Ljungby avloppsreningsverk
52001 Expl bostadsområde, VA-ledn

300

102

102

102

308
39
1 230

1 000

692

692

692

350
3 079

311
1 849

311
1 647

311
1 647

3 323
32
234

2 866

-457

454

3 816

-32
-234
3 362

8 500

8 500

2 000
2 000

2 000
2 000

1
197

2 000

1 999
-197

145
1 640

-145
-1 640

405
2 521

Beslut
KF Kommentar

-405
3 856

1 335
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Investeringar 2019 - begäran om tilläggsanslag till 2020 (tkr)
Projekt
52002 Reinvest avloppsreningsverk
52006 Omlägg. av dricksvattenservise
52009 Tillkommande VA-anslutningar
52010 Ledningsförnyelse
52011 VA-plan utförande
52012 VA-plan vattentäkter
52014 Maskinutrustning VA-ledningar
52019 VA-plan
52020 Transportmedel Caddy
52021 VA Bostadsomr Björket etapp B
52022 VA Stensberg o Karlsro
52023 VA Ekalund
52024 Angelstad Bolmen vattenledning
53009 Investeringar renhållning
53010 Optisk sorteringsanläggning
Summa VA och Renhållning
60000 Markförvärv
60002 Inventarier exploateringsavd
60006 Utbyte instrument
60014 Scanning Ljungby stad
60015 Scanning Bolmens västra södra
Summa Exploateringsavdelning
63000 Köksutrustning
63001 Måltidsmiljö
Summa kostavdelningen
Summa Teknisk nämnd

Netto
utgift

Netto
budget

A vvikelse

303
253
93

14 219

13 916
-253

6 719

3019
10

7 092

6 626
4 073
-10
1 140

1 140
93
1 539

Begärd
överföring

Förslag
KLF

12 000

12 000

Beslut
KF Kommentar

-93
2 529

990
1 026

596

1 622

749

4 000
1 500

1 502
13

3 500
5 000

21
2 745
19 891

878

857

857

857

1 109
70 346

-1 636
50 455

16 857

16 857

0

3 000

-81
-72
300
500
800

300
500
800

0

3 081
72
340

4 000
751
1 998
4 987

-340
300

3 493

500
3 800

300
500
307

339

0

-339

739
1 078

0
0

-739
-1 078

0

0

0

212 424

413 915

201 491

168 464

166 795

0

15
119

100

85
4

85
4

85
4

Miljö- och byggnämnden
24004 Inv Miljö- och byggförv
24008 EDP Vision
24010 Digital bygglovsprocess
Summa miljö- och byggnämnd

0

123
150

150

150

150

134

373

239

239

239

28
2 917
1 187

100
1 200

72
-1 717

4 521

3 334

1 617

1 617

Investeringar ute på enheter som ej hunnit genomföras under 2019. (Vi ska här få 1 200 tkr i budget ifrån tekniska som avser ombyggnation klassrum på Sunnerbo).

100
75

100
75

60
1 654

60
1 654

Projekt pågår. Google och Fronter. Konsultkostnader kvarstår.
Projekt pågår, nybyggnation

0

Barn- och utbildningsnämnd
70000 Maskinell utr för lokalvård
70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux
70004 Inv Barn- o utbildning
70005 Atg räddningstj/skyddsk/yrkesi
70007 Lärararbetsplatser
70010 Utemiljö/lekr, för- grundskola

22

70112 Anp skolgårdar enl hand.plan
70125 Lärplattform

28

70128 Bergalyckan inventarier
70129 Möbler Ku-As
70130 Hjortsbergsskolan inventarier
70131 Klövervägens förskola inventar
70135 Inventarier Byagårdens fsk

Summa barn- och utbildningsnämnd

40
1 266
0

-22
147

175
100
2 920

60
1 654

125

125

5 000
2 500

5 000

5 000

Projekt pågår, nybyggnation

2 500
212

2 500

Projekt pågår, nybyggnation

212

Projekt pågår, nybyggnation

11 043

11 043

238

450

5 000
2 500
212

5 726

17 266

11 540

0

Socialnämnd
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Investeringar 2019 - begäran om tilläggsanslag till 2020 (tkr)
Projekt
80002 Invent socialförvaltningen
80005 IT-förbättringar/utbyggnad
80007 Arbetsmiljöåtgärder
80017 Ombyggn inom äldreomsorgen
80030 Reinvesteringar sängar
80035 LSS-boende
80039 Reinvestering taklyftar
80046 Förnyelse möbler ÄO-OF

Netto
utgift

Nettobudqet

396
1 282

överföring

Förslag
KLF

Beslut
KF Kommentar

1 684

1 289

1 267

1 267

2 295
511

1 013
440

1 013
440

1 013
440

1 790
1 697
2 668

998
1 343

998
1 343

998
1 343

530

2 373
107
-22

2 373
107

2 373
107

För kommande behov
För kommande behov
För kommande behov

500

500

500

500

För kommande behov

3 634

11 675

8 041

8 041

8 041

600
844

1 030
74

600
186
74

600
186
74

600
186
74

1 300
74

1 300
74

1 300
74

1 300
74

300
113

300
107

300
107

300
107

270
700

270
445

270

270

3 888

117

445
117

445
117

869
800

869
800

71
792
354
294
423
22

80047 Förstudie nytt LSS-boende

Summa socialnämnd

Begärd
Avvikelse

För kommande behov
För kommande behov
För kommande behov
För kommande behov

0

Kultur- och fritidsnämnd
25003 Offentlig utsmyckning
25006 Gem investering kultur o friti
25039 Utegym Lidhult
25040 Elljusspår Lidhult
25045 Utegym
25046 Bubbelpool simhallen
25047 Kompressor ishall
25048 Kemikaliehantering Ringbadet
25050 Barnlagun
25051 Golv Ljungby Arena
31038 Hjortsbergshallen

6
255
3 771

34016 Grand

Summa kultur- och fritidsnämnd

Totalt

Medel sparas till nästa utsmyckningsprojekt
Rest till sagogestaltning av barnlagunen som installeras 2020
Planeras 2020
Planeras 2020
Inget beslut taget var nästa utegym ska byggas
Installeras 2020
Läggs till de 850 tkr som finns i budget 2020
Fortsatt arbete med vattenbehandlingen på Ringbadet
Installeras 2020
Trösklar till eventgolv samt fler förråd till golvet
Utrustning till sporthallen, flyttas från projektet på Tekniska
Inredning till Grand, flyttas från projektet på Tekniska

4 876

8 349

3 473

5 142

5 142

0

230 684

465 483

234 799

195 038

193 369

0
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Jag avsäger mig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och i tekniska nämnden.

Ljungby den 2 mars 2020

Malekera Vital, Socialdemokraterna

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank

2020 -03- 0 2

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /TO2020/#Q B 9,./o3

NorénJHolgersson^Eva-Marie^
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

jorge rodriguez <jorge_tkd@hotmail.com>
den 14 februari 2020 11:43
Norén Holgersson Eva-Marie
Säger upp uppdrag

Hej Eva-Marie jag vill här med säga upp mitt uppdrag som ledamot i bygg och miljö nämnden från dagens datum, då
vi fått hälsoproblem i familjen. Och jag känner att jag har svårt att göra uppdraget rättvisa, då jag måste ha fokus på
familjen.
Mvh
Jorge Rodriguez
LJUNGBY KOMMUN
Socialdemokrater

KOMMUNSTYRELSEN

Ank

Skaffa Outlook för Android

2020 -02- 1

h

KOMMUNLEDNINSGFpRVALTNINGEN

Dnr /■sJ02o/£>06:2./®2

1

Norén^Holgersson^vaJVIarie
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Tommy Andersen <andersen.tommy5@gmail.com>
den 14 februari 2020 14:18
Norén Holgersson Eva-Marie
Utträde nämnder

Undertecknade avsäger sig härmed mitt uppdrag som ersättare i:

Barn och utbildningsnämnden samt
Miljö och Byggnämnden

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank

med omedelbar verkning.

2020 -02- 1 4

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnivf& 202o/0ÖG 3./02

MVH / Best regards
Tommy Andersen

Tel. +46735304105

1

Noréi^Holgerssoi^Ev^Vlane
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

per åberg <pelleaberg@hotmail.com>
den 23 februari 2020 14:56
Norén Holgersson Eva-Marie
Entledigande

Hej Eva-Marie.
Jag vill bli entledigad från min politiska uppdrag i kommunen.
Ersättare i Kommunfullmäktige och
Ersättare i Kommunstyrelsen
Per Åberg. Vänsterpartiet.
Skickat från min iPhone

1

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /rsSQXC)/ö07?SO2

MEDDELANDE
2020-01-17

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-03-30
1. Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
2. Skrivelse om komponentavskrivning från ledamöter i tekniska
nämnden
3. Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-02-25
4. Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-03-12
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2019-10-15
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS rapporteringsperiod 29 januari-29 februari 2020
Lagområde Kön Typ av bistånd eller insats
Skäl att beslutet ej verkställts

Datum för

SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL

K
K
K
M
K
K
K

Särskilt
Särskilt
Särskilt
Särskilt
Särskilt
Särskilt
Särskilt

gynnande
beslut
2019-03-07
2019-07-23
2019-03-14
2019-04-04
2019-07-23
2019-07-05
2019-05-08

SoL

M

Särskilt boende

SoL
SoL
SoL
LSS
LSS
LSS

K
K
K
M
M
M

Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Kontaktperson
Kontaktperson
Bostad med särskild service LSS

boende
boende
boende
boende
boende
boende
boende

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet.
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet och återtagit
ansökan.
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet och återtagit
ansökan.
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.
Verkställt.
Verkställt.
Resursbrist.
Resursbrist.
Resursbrist, saknar lämpliq bostad.

Datum för
avbrott

Datum för
verkställighet/
avel ut

2019-12-30

2019-05-27

2020-01-07

2019-09-05
2019-09-16
2019-01-23
2019-09-30
2019-09-30
2019-02-18

2020-01-15
2020-01-02

LJUNGBY KOfvlMl m
KOMMUNSTYRELSE"
An!;

2020 03 0 6
-

-

KOMMUNLEDNINSGFÖRVA!.'!'

TJÄNSTESKRIVELSE

LJUNGBY
KOMMUN

1(3)

2020-03-17
TK2020/0036.040

Tekniska nämnden

Till kommunfullmäktige

Hantering av effekter av komponentredovisning
Bakgrund
Tekniska nämnden gav 2020-02-04, § 18 tekniska förvaltningen i uppdrag ”att å tekniska
nämndens vägnar fonnulera en skrivelse till kommunfullmäktige”. Skrivelsen ska, enligt
uppdraget ”redogöra för konsekvenser av hantering av komponentavskrivningseffekter på
lång och kort sikt”.

Ärendet
Fastighetsavdelningen redovisar enligt förslaget till bokslut för 2019 ett underskott på 13 566
tkr. Underskottet är en konsekvens av att fastighetsförvaltningen är otillräckligt finansierad
genom de intemhyror som avdelningen tar ut, vilket har varit ett stadigt ökande problem un
der många år. För att enklare komma tillrätta med underskottet (och för att följa de skyldig
heter som är ålagda kommunerna när det gäller redovisning av anläggningstillgångar) före
slog fastighetsavdelningen under våren 2019 att en annan avskrivningsmetod, komponentav
skrivning, skulle införas på hela fastighetsbeståndet. Denna avskrivningsmetod leder till för
längda avskrivningstider, generellt sett, vilket i sin tur leder till sänkta kapitalkostnader mot
svarande 8,6 miljoner kronor för 2019. Längre avskrivningstider leder också till att byggna
dernas ekonomiska livslängd blir längre vilket innebär ett ökat behov av underhåll för att
även den tekniska livslängden ska kunna förlängas.
Tekniska nämnden menar alltså att det inte räcker att enbart i redovisningen skriva att en
byggnad ska hålla i 80 år istället för 60 år. Det krävs pengar till planerat underhåll för att
denna förlängda livslängd ska bli verklighet.

Beslut om fördelning
Istället för att använda de 8,6 miljoner kronorna till att förbättra fastighetsavdelningens resul
tat och därigenom ge bättre förutsättningar för ökat underhåll och ökad teknisk livslängd, be
slutade kommunledningsförvaltningen att sänka intemhyroma för de lokalhyrande förvalt
ningarna med denna summa. Detta beslut fattades på tjänstepersonsnivå med hänvisning till
befintligt regelverk för intemhyror. Regelverket säger emellertid inget om hanteringen av
ändrade avskrivningstider eftersom detta inte utgör en normal eller återkommande uppgift.
Regelverket föreskriver att fastighetsavdelningen ska vara självkostnadsfinansierad. Det in
nebär att om intemhyroma har varit för höga ska överskottet återbetalas till hyresgästen. Ett
överskott har dock inte funnits i detta fall. Hyressänkningen har, som tekniska nämnden ser
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på det, dänned skett i strid mot intentionerna i regelverket och den bakomliggande självkost
nadsprincipen.
Tekniska nämnden har efter att beslutet fattats fått information om att resultatbalanseringen
kommer att fördela tillbaka pengar till tekniska nämnden. Detta minskar
fastighetsavdelningens underskott för 2019 och löser dänned en viss del av problemet.
Grundproblematiken finns dock kvar: att beslutet om de 8,6 miljoner kronorna togs på
tjänstepersonsnivå och att fastighetsförvaltningen är underfinansierad vilket innebär att
underhållsnivåema blir för låga med kapitalförstöring som följd. Fastigheternas underhåll
och livslängd behöver helt enkelt säkras på lång sikt vilket resultatbalanseringen inte kan
hantera. Tekniska nämnden kommer därför att lyfta frågan om hur tillräckligt underhåll ska
finansieras framöver till budgetberedningen.

Konsekvenser
På kort sikt innebär kommunledningsförvaltningens beslut att fastighetsavdelningen, för att
hämta hem underskottet, kommer att behöva göra drastiska besparingar. Verksamheten kom
mer att begränsas till akut felavhjälpande underhåll och underhåll som kan genomföras som
reinvesteringar. På lång sikt kan beslutet innebära att planerade underhållsåtgärder får vänta
längre vilket leder till en snabbt ökande underhållsskuld. Detta innebär i sin tur att risken för
kapitalförstöring ökar väsentligt genom att verksamhetslokaler kan behöva tas ur bruk och
rivas i förtid. Risken för fler verksamhetsstömingar och -stängningar blir också betydligt
högre.
Tekniska nämnden anser att fastighetsavdelningen genom beslutet har fråntagits sina möjlig
heter att se till att kommunens byggnader hålls i godtagbart skick i fler år. ”Lappa och laga”
kommer att bli framtidens melodi, följt av ”riva och bygga nytt alltför tidigt”. Rivningen blir
både ett underskott och en kostnad, dessutom innebär en ny byggnad en hög investerings
kostnad.

Kommentarer om hanteringen
Tekniska nämnden konstaterar att fastighetsavdelningen uppvisar ett underskott, visst arbete
har alltså utförts trots att budget saknats. Tekniska nämnden har dänned sponsrat andra
nämnders verksamhet. Skälet är att tekniska nämnden inte vill förstöra det gemensamma ka
pitalet bundet i lokaler. Det är problematiskt att möjligheterna att underhålla kommunens
verksamhetsfastigheter minskar ytterligare framöver i och med detta beslut. Detta är inte
minst bekymmersamt eftersom underhållsnivåema har legat på alannerande låga nivåer un
der en lång tid. Överföringar av tidigare års underskott har också påverkat. Detta innebär en
underfinansierad fastighetsförvaltning med otillräckligt underhåll och lokaler som har blivit
oanvändbara i förtid.
Tekniska nämnden anser att det är olyckligt att beslutet om de 8,6 miljoner kronorna togs på
tjänstepersonsnivå med hänvisning till reglerna för intemhyra, utan någon diskussion med
politiken. Särskilt med tanke på att reglerna ger möjlighet att lyfta denna fråga till kommun
styrelsen för ett politiskt beslut avseende ”tillfälliga avvikelser”. Tjänstepersonsbeslutet att
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sänka hyresnivåerna försvårar för de politiska nämnderna att ta ekonomiskt ansvar för sina
respektive verksamheter. Tekniska nämnden undrar därför vem som bär det ekonomiska an
svaret i Ljungby kommun? Hur kan den kommunala organisationen hjälpas åt att säkerställa
att pengar avsedda för fastighetsunderhåll inte omvandlas till verksamhet på olika håll, nu
och i framtiden?

Gunilla Åström

Gun Lindell

Ordförande TN

Vice ordförande TN

2e vice ordförande TN

Krister Salomonsson

Ann-Charlott Henrysson
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Ledamot
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Krisledningsnämnden

Tid och plats

Tisdagen den 25 februari 2020 klockan 08.00 - 08.30
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Lars-Ove Johansson (C)
Anne Karlsson (S)
Paul Kowalski (S)
Jan Lorentzson (SD)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare
Carina Karlund, säkerhetssamordnare
Carl Håkansson, räddningschef
Tobias Wagner, klimat- och utredningsingenjör

Justerare

Amie Karlsson

Justeringens
tid och plats

Torsdagen den 27 februari Klockan 13.00, kansliavdelningen

Paragrafer

Justerandes sign
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Krisledningsnämnden

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

25 februari 2020

Tillkännagivandet
publicerat

27 februari 2020

Överklagningstid

27 februari -20 mars 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

23 mars 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift

Justerandes sign

1'ruce Byrskog Rambelo
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Ärendelista
Beslut om åtgärder som kan få betydande ekonomiska konsekvenser med
anledning av extraordinär händelse och räddningstjänstinsats kopplad till höga
flöden............................................................................................................................ 4
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KLN § 1

KS2020/0078
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Beslut om åtgärder som kan få betydande ekonomiska
konsekvenser med anledning av extraordinär händelse
och räddningstjänstinsats kopplad till höga flöden
Beslut
Kostnader som gäller extraordinär händelse och beslutad räddningstjänstinsats
på grund av höga flöden i Ljungby kommun ska föras på särskilt projektnummer
så att kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
På grund av kraftiga regn under längre tid har flödena i vattendragen i Ljungby
kommun ökat de senaste veckorna. Under söndagen den 23 februari 2020 höjde
SMHI sin vamingsklass för Bolmån, söder om Kösen, till klass 3 vilket är den
högsta vamingsklassen som utfärdas för denna typ av händelser. Under lördagen
den 22 februari 2020 fattade räddningschefen beslut om att inleda
räddningstjänstinsats för ån Lagan, Skålån samt Bolmån.
I tjänsteskrivelsen från den 24 februari 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen att vattenståndet i ån Lagan, Bolmån och
kommunens sjöar är högt. De närmaste dagarna väntas mer nederbörd vilket kan
komma att störa viktiga samhällsfunktioner.
De åtgärder som genomförs för att skydda viktiga samhällsfunktioner kan
komma att bli ekonomiskt betydande. Kommunledningsförvaltningen anser
därför att det är viktigt att kostnaderna redovisas särskilt så att kommunen i
efterhand kan fördela kostnaderna på ett skäligt sätt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därav att krisledningsnämnden beslutar
att kostnader som gäller extraordinär händelse och beslutad
räddningstjänstinsats på grund av höga flöden i ån Lagan ska föras på särskilt
projektnummer så att kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-24

Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att kostnader
som gäller extraordinär händelse och beslutad räddningstjänstinsats på grund av
höga flöden i Ljungby kommun ska föras på särskilt projektnummer så att
kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.
Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus
Gunnarssons yrkande.

Skickas till
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Krisledningsnämnden

Tid och plats

Torsdagen den 12 mars klockan 15.45 - 15.50
Kommundirektörens kontor, Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M)
Anne Karlsson (S)
Lars-Ove Johansson (C)

Övriga
deltagande

Bruce B yrskog Rambelo, kommunsekreterare
Carina Karlund, säkerhetssamordnare
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef

Justerare

Anne Karlsson

Justeringens
tid och plats

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet den 12 mars
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Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes sign

Bruce Byrskog Rambelo
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
N ä m n d/sty re Is e

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

12 mars 2020

Tillkännagivandet
publicerat

13 mars 2020

Överklagningstid

13 mars 2020 - 6 april 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

7 april 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo

Justerandes sign
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Beslut om redovisning av kostnader som tillkommer på
grund av situationen med coronaviruset
Beslut
Kostnader som hänförs till situationen med coronaviruset förs på särskilt
projektnummer så att kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen.

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.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den
12 mars 2020. Kommunledningsförvaltningen bedömer att åtgärderna som just
nu genomförs, och som framöver kan behöva genomföras, på grund av
spridningen av coronaviruset riskerar att bli ekonomiskt betydande. Det är
därför viktigt att kostnaderna redovisas på ett sätt som gör det möjligt att i
efterhand härleda kostnaderna till åtgärderna som genomförts på grund av
spridningen av coronaviruset. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
krisledningsnämnden beslutar att kostnaderna som hänförs till situationen med
coronaviruset förs på särskilt projektnummer så att kostnaderna i efterhand kan
regleras av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-12

Beslutsordning
Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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