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KF § 58

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om läget och arbetet under Covid-19
pandemin, samt de många nya kortare kurser som nu erbjuds av CIL, IRC,
Diploma Utbildningar.

Justerandes sign
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KF § 59

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
Ledamöternas frågestund
1. Melena Jönsson (SD) säger att sjukresor och färdtjänst har ett svårt läge
under pandemin. Regionen ska därför stödja sjukresor och undrar om
kommunerna vill stödja färdtjänst. Ljungby kommun ska ha sagt nej till
det. Jönsson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande i vilken instans
det har beslutats.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
frågan har varit uppe på ett ISF-möte och sedan försvann den från
dagordningen. De diskuterade där och då att detta är gynnande av en
enskild näringsidkare och att det därför inte är rimligt. Frågan skulle
dock tas tillbaka och beredas och den har inte kommit tillbaka till ISF
ännu.

Justerandes sign
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KF § 60

Enkla frågor
Beslut
Kommunfullmäktige noterar att frågorna har besvarats.
Sammanfattning av ärendet
1. Tomas Nielsen (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande
om demokrati och revidering av reglementen (Ks2020/0130.103).
2. Emma Johansson Gauffin (S) har ställt en fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om verkställandet av hennes motion
om förstärkning av undervisning i moderna språk (Ks2020/0173.600).

Justerandes sign
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KF § 61

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
Interpellationerna besvaras under nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Roland Johansson (ALT) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att
ledamöterna i socialnämnden ska ha en heldags praktik inom
hemtjänsten.
2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar i en
motion att Ljungby kommun ska vara en förebild och låta alla
kommunala arbetsplatser bli offentliga porrfria zoner.
3. Doris Nickel (SD) har lämnat in en motion om visselblåsarfunktion och
yrkar att kommunen ska anlita en utomstående part som kan ta emot
anmälningar, granska och vidarebefordra dem till kommunen, samt att
alla kommunanställda får information om att denna möjlighet finns.
4. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en motion om upphandling av
utrustning till reningsverk i Bollstad.
Interpellationer
1. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till tekniska nämndens
ordförande angående höga halter av farliga ämnen i avloppsslam.
2. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om den nya VA-lagen.
3. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om lärarlöner.

Justerandes sign
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KF § 62

Inlämnande av medborgarförslag
Sammanfattning av ärendet
Inga medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige den här månaden.

Justerandes sign
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KF § 63

Ks2020/0124

403

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om arbetet med de globala målen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om kommunens arbete med de globala målen.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt
svar på interpellationen och besvarar den muntligt under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Interpellationen
Svaret på interpellationen

Justerandes sign
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KF § 64

KS2019/0266

024

Svar på motion om att ge rätt till ersättning för resor med
cykel och el-cykel
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att
förtroendevalda inte har rätt till ersättning för resor med cykel/elcykel, varken
utifrån det nu gällande arvodesreglementet eller befintliga kollektivavtal i vilka
ersättning för resor i tjänsten regleras.
Intentionen i motionen tas med i översynen av arvodesreglementet som ska
påbörjas under året.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Göransson (MP) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att
ersättning för förtroendevaldas resor till och från möten ska utgå med samma
belopp oavsett på vilket sätt man transporterat sig och att ersättning för resor i
tjänsten för till exempel hemtjänstpersonal ska utgå med samma belopp oavsett
på vilket sätt man transporterat sig.
Kommunledningsförvaltningen hänvisar i sin tjänsteskrivelse till ett tidigare
beslut av kommunstyrelsen den 4 juni 2019 i vilket kommunstyrelsen fastställde
att enligt nu gällande arvodesreglemente har förtroendevalda inte möjlighet att
fa ersättning för resor med cykel eller el-cykel.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2020 att kommunfullmäktige avslår
motionen med hänvisningen till att förtroendevalda inte har rätt till ersättning för
resor med cykel/elcykel, varken utifrån det nu gällande arvodesreglementet eller
befintliga kollektivavtal i vilka ersättning för resor i tjänsten regleras.
Intentionen i motionen föreslås tas med i översynen av arvodesreglementet som
ska påbörjas under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-14 § 58
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-21
Motion angående rätt till ersättning för resor med cykel och elcykel, 2019-06-17
Yrkanden
Tommy Göransson (MP) och Jonas Richthoff (ALT) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign
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Anne Karlsson (S) yrkar avslag på motionen, i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
T Göranssons (MP) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt A
Karlssons (S) yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med Anne Karlssons (S) yrkande.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningsresultat
Omröstningen resulterar i 22 ja-röster och 2 nej-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat avslå motionen i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
18:28:41 — Svar på motion om att ge rätt till ersättning för resor med cykel och el-cykel.
Rösta Ja för att avslå motionen, Nej för att bifalla motionen.

Resultat

Justerandes sign

Ja

22

Nej

2

Avstår

1

Frånvarande

24

1 Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2 Anne Karlsson (S)

Ja

3 Krister Salomonsson (SD)

Ja

4 Lars–Ove Johansson (C)

Ja

5 Ann–Charlotte Wiesel (M)

Ja

6 Jan Lorentzson (SD)

Ja

7 Marcus Walldén (M)

Ja
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11 Kent Danielsson (C)

Ja

12 Gunilla Åström (M)

Ja

14 Melena Jönsson (SD)

Ja

16 Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

18 Tilda Ragnarsson (M)

Ja

19 Håkan Bengtsson (S)

Ja

20 Martina Ericsson (SD)

Ja

21 Lars Solling (L)

Ja

27 Rut Björkström (KD)

Ja

28 Thomas Ragnarsson (M)

Ja

33 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Ja

Justerandes sign

38 Pia Johansson (S)

Ja

41 Carina Bengtsson (C)

Ja

46 Lennart Olsson (KD)

Ja

48 Tomas Nielsen (S)

Ja

22 Tommy Göransson (MP)

Nej

29 Jonas Richthoff (ALT)

Nej

9 Kerstin Wiréhn (V)

Avstår

13(35)
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KF § 65

KS2019/0259

023

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att utreda följande:
1. Vilka administrativa resurser behövs för att inhämta underlagen
vartannat år?
2. Vad innebär det för fördelar och nackdelar för kommunen som
arbetsgivare om vi tillämpar innehållet i motionen?
3. Vad ska arbetsgivaren göra om en anställd efter tre års anställning
uppvisar ett utdrag där det visas att vederbörande är dömd för brott?
4. Vad blir konsekvenserna arbetsrättsligt om motionen genomförs?
Harmoniserar dessa att-satser med gällande lagstiftning?
Sammanfattning av ärendet
I juni 2019 lämnade Krister Salomonsson (SD) in en motion angående utdrag ur
belastningsregistret. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:
-

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

-

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

-

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

-

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

Kommunfullmäktige besvarade liknande motioner den 23 april 2013, § 38, och
den 16 juni 2014, § 48. Vid båda dessa tillfällen beslutade kommunfullmäktige
att avslå motionerna. Med hänsyn till dessa beslut, samt andra faktorer som
framgår i tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen, så föreslår
kommunledningsförvaltingen att motionen avslås.
Justerandes sign
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Den 2 september 2019 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att motionen
avslås.
Kommunstyrelsen förslår den 14 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-14 § 59
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-07-03
Motion om utdrag från belastningsregister, 2019-06-13
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på motionen.
Anne Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda följande:
1. Vilka administrativa resurser behövs för att inhämta underlagen
vartannat år?
2. Vad innebär det för fördelar och nackdelar för kommunen som
arbetsgivare om vi tillämpar innehållet i motionen?
3. Vad ska arbetsgivaren göra om en anställd efter tre års anställning
uppvisar ett utdrag där det visas att vederbörande är dömd för brott?
4. Vad blir konsekvenserna arbetsrättsligt om motionen genomförs?
Harmoniserar dessa att-satser med gällande lagstiftning?
Carina Bengtsson (C), Emma Johansson Gauffin (S) och Håkan Bengtsson (S)
yrkar bifall till Anne Karlssons (S) yrkande.
Krister Salomonsson (SD), Magnus Gunnarsson (M), Melena Jönsson (SD), Jan
Lorentzson (SD), Martina Ericsson (SD) och Marcus Walldén (M) yrkar bifall
till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras enligt
Anne Karlssons (S) med flera yrkande eller om det ska avgöras idag.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Justerandes sign
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Omröstningen resulterade i 11 ja-röster och 14 nej-röster. Fullmäktige har
därmed beslutat att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat
18:58:58 — Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret.
Rösta Ja för att avgöra ärendet idag, Nej för att återremittera.
Resultat

Ja
Nej
Frånvarande

1
3
5
6
7
12
14
18
20
28
29
2
4
9
11
16
19
21
22
27
33
38
41
46
48

Justerandes sign

11
14
24

Magnus Gunnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Ann–Charlotte Wiesel (M)
Jan Lorentzson (SD)
Marcus Walldén (M)
Gunilla Åström (M)
Melena Jönsson (SD)
Tilda Ragnarsson (M)
Martina Ericsson (SD)
Thomas Ragnarsson (M)
Jonas Richthoff (ALT)
Anne Karlsson (S)
Lars–Ove Johansson (C)
Kerstin Wiréhn (V)
Kent Danielsson (C)
Emma Johansson Gauffin (S)
Håkan Bengtsson (S)
Lars Solling (L)
Tommy Göransson (MP)
Rut Björkström (KD)
Caroline Holmqvist–Henrysson (S)
Pia Johansson (S)
Carina Bengtsson (C)
Lennart Olsson (KD)
Tomas Nielsen (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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KF § 66

KS2019/0475

101

Svar på motion om cykelutlåning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I december 2019 lämnade Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Ingela Rosén
(S) in en motion från Socialdemokraterna avseende utlåning/ uthyrning av
cyklar till både medborgare och besökare liknande det som finns i andra
kommuner, det vill säga, ett system där cyklar står utplacerade på strategiska
platser och kunden låser upp cykeln via en app eller en kod och lämnar tillbaka
på angiven plats. I en tjänsteskrivelse från den 8 januari 2020 uttrycker sig
kultur- och fritidsförvaltningen sig som positiv till att motionen utreds eftersom
det kan innebära att kommunen blir mer attraktiv för besökare och medborgare.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 februari 2020 att
kommunfullmäktige beslutar att utreda motionen om cykelutlåning.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2020 att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-14 § 66
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2020-02-26 § 2
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-01-08
Motion om cykelutlåning, 2019-12-06
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign
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KF § 67

KS2020/0084

103

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

Justerandes sign
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Demokratiberedningen föreslår den 3 mars 2020 att kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att policyn för medborgardialog (fastställd av
Kf 2015-09-28 § 91) ska fortsätta att gälla oförändrad till och med 2023-12-31.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
policyn för medborgardialog (fastställd av kommunfullmäktige den 28
september år 2015) ska fortsätta att gälla oförändrad till och med den 31
december år 2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-14 § 63
Policy för medborgardialog Kf 2015-09-28 § 91
Demokratiberedningens förslag till beslut 2020-03-03 § 11

Skickas till
Samtliga nämnder, demokratiberedningen

Justerandes sign
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KF § 68

KS2020/0094

102

Val av ombud till de kommunala bolagens årsstämmor år
2020 till år 2023
Beslut
Kommunfullmäktige utser Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52
Lagan till ordinarie ombud till de kommunala bolagens årsstämmor år 2020 till
år 2023.
Kommunfullmäktige utser Anne Karlsson, Strandsro, Åby, 341 52 Lagan till
ersättare till det ordinarie ombudet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse
ordinarie ombud och ersättare till ombudet till de kommunala bolagens
årsstämmor år 2020 till år 2023.
Att utse ett ombud till bolagsstämmorna grundar sig på Aktiebolagslagen enligt
vilken ägarna ska representeras samt fatta beslut om vissa punkter på stämman.
Historiskt sett så har kommunstyrelsens vice ordförande utsetts till ordinarie
ombud medan kommunstyrelsens andre vice ordförande utsetts som ersättare till
ombudet.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2020 att kommunfullmäktige utser LarsOve Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan till ordinarie ombud till de
kommunala bolagens årsstämmor år 2020 till år 2023.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Anne Karlsson,
Strandsro, Åby, 341 52 Lagan till ersättare till det ordinarie ombudet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-14 § 67
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-24

Skickas till
De kommunala bolagen
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Fastställande av instruktion till ombud vid 2020 års
ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby
Holding AB-koncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove
Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid
2020 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag.
Kommunfullmäktige beslutar också om att, under förutsättning att fullmäktige
beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet
att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta
beslut om att:
− fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
− besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens
årsredovisningar
− bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning
− fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för
Ljungby kommun”
− fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal
Kommunfullmäktige beslutar om att instruera stämmoombudet att fastställa nya
ägardirektiv för kommunala bolagen som kommunfullmäktige antog den 24
februari 2020.
Kommunfullmäktige beslutar om att instruera stämmoombudet att anta
förändringar i bolagsordningarna för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät
AB. Förändringarna är beslutade i Kommunfullmäktige den 27 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utfärda fullmakt samt instruktion
till valt ombud för de kommunala bolagens årsstämmor.
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Instruktionen till ombudet grundar sig dels på de punkter som det enligt
Aktiebolagslagen ska fattas beslut om på stämman och dels på
Arvodereglementet för Ljungby kommun.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
utfärda fullmakt till stämombudet så att stämombudet kan företräda samtliga
aktier vid 2020 års årsstämmor inom Ljungby Holding AB-koncernen. Utöver
detta föreslås att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera stämombudet att, i samtliga
bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att:
− fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
− besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens
årsredovisningar
− bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning
− fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för
Ljungby kommun”
− fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal
Kommunfullmäktige föreslås också instruera stämmoombudet om att fastställa
nya ägardirektiv för de kommunala bolagen som kommunfullmäktige antog den
24 februari 2020.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att
anta förändringar i bolagsordningarna för Ljungby Energi AB och Ljungby
Energinät AB. Förändringarna är beslutade i Kommunfullmäktige den 27
januari 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-14 § 68
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 43
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-24
Skickas till
Ombudet samt ersättare
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KS2020/0098
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Godkännande av kommunens årsredovisning år 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Ljungby
kommun år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för
2019. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger
information om det ekonomiska utfallet för 2019 års verksamhet och redovisar
den ekonomiska ställningen per den 31 december 2019. Årsredovisningen
innehåller även förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av
mål.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-14 § 71
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-13
Årsredovisning för Ljungby kommun år 2019
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Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om
ansvarsfrihet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
ledamöterna i kommunstyrelsen,
ledamöterna i socialnämnden,
ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden,
ledamöterna i miljö- och byggnämnden,
ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden,
ledamöterna i tekniska nämnden,
ledamöterna i valnämnden,
ledamöterna i gemensamma överförmyndarnämnden,
ledamöterna i gemensamma familjerättsnämnden.
Jäv
Ledamot i respektive nämnd eller styrelse deltar inte i överläggning eller beslut
avseende frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket berörd ledamot har
tjänstgjort.
I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019 deltar inte
Magnus Gunnarsson (M), Lars-Ove Johansson (C), Anne Karlsson (S), AnnCharlotte Wiesel (M), Marcus Walldén (M), Rut Björkström (KD), Lars Solling
(L), Emma Johansson Gauffin (S), Kerstin Wiréhn (V), Håkan Bengtsson (S),
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD).
I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden 2019 deltar inte Håkan Bengtsson
(S), Martina Ericsson (SD).
I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2019 deltar inte
Marcus Walldén (M), Tilda Ragnarsson (M), Melena Jönsson (SD).
I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 2019 deltar inte Kent
Danielsson (C), Tomas Nielsen (S), Caroline Holmqvist Henrysson (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden 2019 deltar inte Rut
Björkström (KD), Pia Johansson (S).
Justerandes sign
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I beslutet om ansvarsfrihet för tekniska nämnden 2019 deltar inte Lars-Ove
Johansson (C), Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Gunilla Åström
(M), Tommy Göransson (MP), Lennart Olsson (KD).
I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
deltar inte Håkan Bengtsson (S).
Sammanfattning av ärendet
Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga
nämnders verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2019. Genom de
utsedda lekmannarevisorerna har granskning även skett av Ljungby Holding
AB, Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB,
Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB. Granskningen har utförts
enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Revisorerna vill särskilt uppmärksamma följande:
Av kommunens årsredovisning för 2019 framgår att tre av fyra finansiella mål
uppnås, varför vi anser att resultatet i huvudsak är förenligt med fullmäktiges
mål.
Revisorerna bedömer att verksamhetsmålen anses delvis uppnådda.
Trots socialnämndens stora ekonomiska underskott bedömer revisorerna att
åtgärder och styrning under 2019 är i linje med vad de kräver för att det inte ska
riktas en formell anmärkning. Det krävs dock uthållighet och fortsatt fokus på
åtgärder för en budget i balans kommande år.
Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019. De tillstyrker också att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret
2019 godkänns.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020-04-17
Revisionsrapport 2020-04-17
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Beslut om att skjuta upp budgetarbetet inför år 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Skjuta fram budgetberedningen så att budgetberedningen planeras på ett
sådant sätt att kommunens budget för år 2021 kan antas av
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera planen för budgetarbetet så
att den planeras utifrån att kommunens budget för år 2021 kan antas av
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020.
Sammanfattning av ärendet
Situationen med coronaviruset har kommit att påverka ekonomin på både
internationellt, nationellt och lokalt plan. Situationen med coronaviruset gör att
prognosen för år 2021 kan komma att avvika från hur utfallet under år 2021
faktiskt blir.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar
att:
1. Skjuta fram budgetberedningen så att budgetberedningen planeras på ett
sådant sätt att kommunens budget för år 2021 kan antas av
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera planen för budgetarbetet så
att den planeras utifrån att kommunens budget för år 2021 kan antas av
kommunfullmäktige i oktober alternativt november 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-14 § 72
Skickas till
Samtliga nämnder
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Ansökan om medlemskap i den ekonomiska föreningen
Sinfra
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ansöker om medlemskap i
den ekonomiska föreningen Sinfra.
Medlemsavgiften finansieras genom kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
I en tjänsteskrivelse från den 20 mars 2020 skriver
kommunledningsförvaltningen om hur tekniska förvaltningen har uttryckt
önskemål om att kommunen söker medlemskap i den ekonomiska föreningen
Sinfra. Sinfra gör upphandlingar inom områden såsom vatten och avlopp,
fjärrvärme, el och fiber. Medlemmarna i föreningen är kommuner eller
kommunala energibolag. Ljungby Energi AB är exempel på en medlem.
Flertalet kommuner i länet är också medlemmar.
Behovet av att bli medlem i Sinfra består framförallt i att kommunen behöver
avtal för vatten- och avloppsrör. Kommunen har idag ett avtal på vatten- och
avloppsrör men avtalet löper ut den 31 mars 2020 och ny upphandling är
försenad. Ljungby kommun riskerar därmed att stå avtalslösa och detta kan
försena olika infrastrukturprojekt.
För att bli medlem i Sinfra krävs att den ansökande parten ansöker om
medlemskap och att man betalar en engångsinsats. Insatsen betalas tillbaka om
man väljer att gå ur föreningen. Insatsens storlek beror på omsättningen hos
medlemmen och ska för Ljungby kommuns del ligga under 50 000 kr.
Redovisningsmässigt bokförs insatsen som en tillgång och inte som kostnad. I
övrigt finansieras föreningen genom att ta ut en avgift på 2 procent på
inköpsvärdet på alla inköp som görs genom Sinfras avtal. Medlemmarna
förbinder sig inte att följa alla avtal som finns hos Sinfra utan man väljer som
medlem vilka avtal man ska avropa.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
Ljungby kommun ansöker om medlemskap i den ekonomiska föreningen Sinfra.
Medlemsavgiften finansieras genom kommunens rörelsekapital.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-04-14 §73
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 50
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-20
Skickas till
Den ekonomiska föreningen Sinfra
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Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen ska i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning varje år vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och oktober redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen rapporterar att det inte finns några motioner som
inte har besvarats inom ett år och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna redovisningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-17
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Redovisning av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen och övriga nämnder två
gånger per år redovisa medborgarförslag som inte har beretts färdigt inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av de
medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2019 till april 2020,
vilka redovisas i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt på
kommunens webbplats.
Det finns i dagsläget tre medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. Även
de redovisas i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-17
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Valärende - ersättare i miljö- och byggnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Baskim Kamberis (S) avsägelse av uppdraget
som ersättare i miljö- och byggnämnden.
Kommunfullmäktige utser Carolin Sarajärvi-Simon (S) till ny ersättare i miljöoch byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Baskim Kamberi avsade sig den 20 mars 2020 uppdraget som ersättare i miljöoch byggnämnden.
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Socialdemokraterna att
Carolin Sarajärvi-Simon (S) utses till ny ersättare i miljö-och byggnämnden.
Beslutsunderlag
B Kamberis avsägelse 2020-03-20
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Valärende – ledamot i tekniska nämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars-Åke Långh (S) till ny ledamot i
tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Malekera Vital (S) avsade sig den 2 mars 2020 uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och tekniska nämnden.
I samband med godkännandet av avsägelsen beslutade kommunfullmäktige att
skjuta på nomineringen av ledamot till tekniska nämnden till nästkommande
sammanträde.
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Socialdemokraterna att LarsÅke Långh (S) utses till ny ledamot i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-03-30 § 53
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Valärende – ersättare i miljö- och byggnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige utser Mirna Obeid (S) till ny ersättare i miljö- och
byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkände den 30 mars 2020 Jorge Rodriguez (S) avsägelse
som ledamot i miljö- och byggnämnden och utsåg Jimmy Stansert (S) till ny
ledamot. Då Jimmy Stansert (S) tidigare var ersättare i samma nämnd behöver
fullmäktige utse ny ersättare i miljö- och byggnämnden.
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Socialdemokraterna att
Mirna Obeid (S) utses till ny ersättare i miljö-och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-03-30 § 54
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Valärende – ersättare i barn- och utbildningsnämnden
(SD)
Beslut
Kommunfullmäktige utser Jesper Jolheden (SD) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkände den 30 mars 2020 Tommy Andersens (SD)
avsägelse från uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt
ersättare i miljö- och byggnämnden. Valen av nya ersättare sköts fram till
kommande sammanträde.
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Sverigedemokraterna att
Jesper Jolheden (SD) utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valet av ersättare i miljö- och byggnämnden skjuts åter fram till nästkommande
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-03-30 § 55
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KF § 80

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen har 2020-04-14 utsett Vinko Stifanic (V) till ny ersättare i
kommunfullmäktige, efter Per Åberg (V).
2. Länsstyrelsen har 2020-04-14 utsett Margareta Andersson (S) till ny
ledamot i kommunfullmäktige, efter Malekera Vital (S) och AnnCharlotte Henrysson (S) till ny ersättare.
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