
Kallelse 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Ledamöter deltar digitalt enligt information bifogad kallelsen, 
presidiet tjänstgör i Märtasalen, Storgatan, Ljungby 
måndagen den 14 december 2020, kl. 17.30- 

Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare, 
senast fredagen den 11 december. Därefter kontaktar du din gruppledare. 
Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se 

Inledning Ordföranden hälsar välkommen. 
Förslag till justerare: Ulla-Britt Storck, Jenny Anderberg, ersättare: 
Ann-Kristin Petersson 
Justeringen hålls torsdagen den 17 december kl. 16.00. 

Ärenden 
1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3. Enkla frågor.

4. Inlämnande av motioner och interpellationer.

5. Svar på motion om att avgiftsbelägga användningen av kommunens
laddstolpar.

6. Svar på motion om utbildning i facklig samverkan för chefer.

7. Svar på motion om att uppmuntra kommunanställda till jämställd
föräldraledighet.

8. Rättning av delbeslut i Kf ärende 2020-11-23 Budget 2021, gällande
gratisbad för pensionärer.

9. Ram för nyupplåning 2021 samt omsättning av lån.

10. Antagande av taxa för offentlig plats i Ljungby kommun.

11. Valärende – J Holmqvist (S)

12. Valärende – ersättare i styrelserna för Ljungby Holding samt Ljungby
Utveckling (C)

13. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

14. Meddelanden.

Ordförande 
Ann-Charlotte Wiesel (M) 
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion angående Röda Korsets kolloverksamhet

Varje år under sommaren anordnar Röda korset i Ljungby koloniverksamhet för barn från Ljungby 

kommun. I två veckor får barnen vistas på en anläggning som de senaste åren varit vid havet utanför 
Varberg. Sammanlagt brukar ett 60-tal barn ägna dagarna åt sol, bad, lek, utflykter och att få lära 

känna nya vänner och skapa minnen för livet.

Att bedriva denna form av verksamhet år efter år krävs mycket planering och är kostsamt. Dessutom 
är det svårt att rekrytera ledare. Grundtanken är att det inte ska kosta något för barnen vilket 
innebär att ALLA är välkomna och är där på lika villkor och värdegrunder.

Vi socialdemokrater tycker att den årligt återkommande koloniverksamheten är en oerhört viktig 

mötesplats för våra barn i kommunen där alla närvarande kanske inte har möjlighet till 
utlandssemestrar eller åka på nöjesresor inom landet. För vår del handlar det om att ge barnen goda 

minnen av sin barndom och är ett led i att ge barn goda uppväxtvillkor.

Koloniverksamheten för Ljungbybarnen är en snart hundraårig tradition och den vill vi 
socialdemokrater stöta så att den ska bestå i minst 100 år till.

Därför yrkar vi:

Att Ljungby kommun bistår med sommararbetare till koloniverksamheten

Att rekryteringen och utbildning sker på samma sätt som med sommararbetarna till Sunnerboskoj

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 20201204

Matija Rafaj



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-12-01

7(26)

Kommunstyrelsen

KS § 175 KS2019/0321 225

Svar på motion om att avgiftsbelägga användningen av 
kommunens laddstolpar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad med hänvisning till pågående utredning kring betallösning. 
Utredningen syftar till att föreslå en lösning som innebär att skattekollektivet 
inte ska stå för denna kostnad.

Sammanfattning av ärendet

I en motion från den 3 september 2019 föreslår Dick Andersson (SD) att 
kommunfullmäktige inför en marknadsmässig avgift för laddning i kommunens 
laddstolpar. Tekniska nämnden har påbörjat en utredning inom området och 
föreslår därför att motionen avslås.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse från den 28 
oktober 2002.1 nuläget har kommunen sex stycken laddstolpar för allmänheten. 
Bakgrunden till satsningen är energimyndighetens riktade bidrag under 2017, 
det så kallade Klimatklivet. Klimatklivet syftar till att utöka möjligheterna till att 
ladda elbilar runtomkring i Sverige. I Ljungby kommun är laddningen i 
dagsläget kostnadsfri, i likhet med hur det är i flera andra kommuner. Detta är 
en fråga som behöver hanteras varför tekniska nämndens arbetsutskott tilldelat 
ett uppdrag till tekniska förvaltningen om att tillsammans med 
kommuniedningsförvaltningen utreda den fortsatta hanteringen. Målet med 
utredningen är att utarbeta en helhetslösning för installation, drift, service och 
betallösning där kommunen kvarstår som ägare av laddinfrastrukturen.

Den 6 oktober 2020 föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen med hänvisning till pågående utredning kring betallösning. 
Utredningen syftar till att föreslå en lösning som innebär att skattekollektivet 
inte ska stå för denna kostnad.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-10-06 § 92
Tjänsteskri velse från tekniska förvaltningen, 2020-10-28
Motion: Avgistbelägg användning av kommunens laddstolpar, 2019-09-03

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Yrkanden

Krister Salomonsson (SD), och Roland Johansson (ALT), Jan Lorentzson (SD) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen.

Emma Johansson Gauffin (S), Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V) yrkar 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad med hänvisning till pågående utredning kring betallösning. 
Utredningen syftar till att föreslå en lösning som innebär att skattekollektivet 
inte ska stå för denna kostnad.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Emma 
Johansson Gauffins med fleras yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Emma 
Johansson Gauffins med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 92 TK2019/0295 225

Inför marknadsmässig avgift för laddning av kommunens 
laddstolpar
Svar på motion

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hän
visning till pågående utredning kring betallösning. Utredningen syftar till att fö
reslå en lösning som innebär att skattekollektivet inte ska stå för denna kostnad.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna Ljungby som yrkar att kom
munfullmäktige inför en marknadsmässig avgift för laddning i kommunens 
laddstolpar.I nuläget har Ljungby kommun 6 stycken laddstolpar för allmän
heten. Bakgrunden till denna satsning är energimyndighetens riktade bidrag 
2016, det så kallade Klimatklivet. Klimatklivet syftade till att i hela Sverige 
bygga ut laddinfrastrukturen. I dagsläget är el-laddningen kostnadsfri för de som 
nyttjar Ljungby kommuns laddstolplar, situationen är liknande i flera andra 
kommuner som tagit del av Klimatklivets pengar. Nu behöver betalfrågan lösas.

Tekniska förvaltningen fick i maj 2020 i uppdrag av sitt arbetsutskott att utreda 
handlingsalternativen i samverkan med kommunledningsförvaltningen och åter
komma med en rekommendation till beslut gällande fråga om betalning för el- 
laddning i kommunens offentliga laddinfrastruktur.

Denna utredning pågår i samarbete med kommunledningsförvaltningen. Målet 
är att utarbeta en helhetslösning för installation, drift, service och betallösning 
där kommunen kvarstår som ägare av laddinfrastrukturen.

Förvaltningen bedömer att det finns behov av en helhetslösning för installation, 
debitering och service. Alternativ som kan övervägas är att ett kommunalt bolag 
äger och ansvarar för att lösa drift och debitering. Detta alternativ medför hante
ring av fastighetsfråga/rådighetsfrågor.

Det andra alternativet innebär att kommunen kvarstår som ägare för laddinfra
strukturen men avtalar en helhetslösning för installation, debitering och service. 
Det alternativet innebär i nuläget en möjlighet att täcka del av kostnader för in
vestering genom bidrag, samt möjlighet att fortsätta driva utvecklingen för utö
kad laddinfrastruktur även utöver lagkrav om man så önskar.

Förvaltningen rekommenderar att nämnden ger i uppdrag att arbeta vidare med 
en helhetslösning för installation, drift, skötsel och debitering, där kommunen 
kvarstår som ägare av laddinfrastrukturen.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 22 september att tekniska nämn
den föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till på
gående utredning kring betallösning. Utredningen syftar till att föreslå lösning 
som innebär att skattekollektivet inte ska stå för denna kostnad.

Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.
Gun Lindell (S), Benny Johansson (M) och Ann-Charlott Henrysson (SD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:

Ja-röst för bifall till Gun Lindell (S) med fleras yrkande.
Nej-Röst för bifall till Jan Lorentzson (SD) med fleras yrkande.

Gunilla Åström (M) ja
Daniel Svensson (M) ja
Lars Nordqvist (M) nej
Benny Johansson (M) ja
Lennart Olsson (KD) ja
Gun Lindell (S) ja
Ann-Charlott Henrysson (S) ja
Anita Wanderoy (S) ja
Lars-Åke Långh (S) ja
Krister Salomonsson (SD) nej
Jan Lorentzson (SD) nej

8 ja-röster, 3 nej-röster.
Tekniska nämnden fattar därmed beslut i enlighet med Gun Lindell (S) med 
fleras yrkande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr fo$0/9/OSV. suf

Motion: Avgiftsbelägg användning av kommunens laddstolpar.

I Ljungby finns det ett antal kommunägda laddstolpar spridda på fyra platser, 
där vem som helst kan ladda. Att ladda sin bil i dessa är idag helt gratis.
Vi i Sverigedemokraterna anser att den som är så kapitalstark att denna kan 
köpa en dyr elbil borde ha råd att "tanka" för egna pengar som alla vi andra.

Eldriftskostnaden för dessa stolpar är nu nära 200 000kr, ej inräknat service och 
underhåll. Denna summa kommer att öka allteftersom fler skaffar elbilar, och 
elpriset ökar.

I dessa tider av besparingar ser vi det som orimligt att vi subventionerar 
"tankandet" för dem som har råd att köpa dyra elbilar.

Sverigedemokraterna Ljungby yrkar därför att:

Kommunfullmäktige inför en marknadsmässig avgift för laddning i kommunens 
laddstolpar.

Sverigedemokraterna Ljungby 2019-08-29
Dick Andersson
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Tekniska förvaltningen 

Planeringsavdelningen 

Mattias Sjögren

TK2019/0295.225
Kommun&llmälgiggj U G BY KOMMUN

j KOMMUNSTYRELSEN

0372-78 93 05
!Ank 2020 -10- 2 8

mattias. sjogren@lj ungby. se

Inför marknadsmässig avgift för laddning i kommunens 
laddstolpar
Svar på motion

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
pågående utredning kring betallösning. Utredningen syftar till att föreslå lösning som 
innebär att skattekollektivet inte ska stå för denna kostnad.

Sammanfattning av ärendet

En motion har inkommit från Sverigedemokraterna Ljungby som yrkar att 
kommunfullmäktige inför en marknadsmässig avgift för laddning i kommunens laddstolpar.

I nuläget har Ljungby kommun 6 stycken laddstolpar för allmänheten. Bakgrunden till denna 
satsning är energimyndighetens riktade bidrag 2016, det så kallade Klimatklivet. 
Klimatklivet syftade till att i hela Sverige bygga ut laddinfrastrukturen. I dagsläget är el- 
laddningen kostnadsfri för de som nyttjar Ljungby kommuns laddstolplar, situationen är 
liknande i flera andra kommuner som tagit del av Klimatklivets pengar. Nu behöver 
betalfrågan lösas.

Tekniska förvaltningen fick i maj 2020 i uppdrag av sitt arbetsutskott att utreda 
handlingsalternativen i samverkan med kommunledningsförvaltningen och återkomma med 
en rekommendation till beslut gällande fråga om betalning för el-laddning i kommunens 
offentliga laddinfrastruktur.

Denna utredning pågår i samarbete med kommunledningsförvaltningen. Målet är att utarbeta 
en helhetslösning för installation, drift, service och betallösning där kommunen kvarstår som 
ägare av laddinfrastrukturen.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 Ljungby Olofsgatan 9. 341 43 Ljungby 0372-78 90 00 vx 212000-0670

WEBBPLATS
h'yhp. Ij ungby. se

E-POSI BANKGIRO
156-0879
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Förvaltningens bedömning och överväganden

Tekniska förvaltningen bedömer med stöd i befintlig lagstiftning att personer som använder 
sig av kommunens laddinffastruktur ska stå för kostnaderna. Det pågående utredningsarbetet 
syftar till att föreslå lösning som innebär att skattekollektivet inte ska stå för denna kostnad.

Det är därmed inte säkert att kommunfullmäktige kan införa denna taxa.

Finansiering

Arbetet har initierats för att den som drar nytta av laddinffastrukturen själv står för sina 
kostnader.

Förvaltningens beredning

Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen samarbetar i detta ärende.

(Underskrift av förvaltningschef)

Sonja Edén

(Underskrift av tjänsteperson)

Mattias Sjögren
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Kommunstyrelsen

KS § 180 KS2020/0079 027

Svar på motion om utbildning i facklig samverkan för 
chefer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

I en motion från den 25 februari 2020 föreslår Anne Karlsson (S) att Ljungby 
kommun skyndsamt anordnar en utbildning i facklig samverkan för samtliga 
chefer samt för de politiska presidierna i respektive nämnd. I motionen redogör 
Anne Karlsson att hon fatt kännedom om att det förekommer brister i 
tillämpningen av samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga 
organisationer.

I tjänsteskrivelsen från den 23 september 2020 skriver 
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Krav på samverkan mellan 
arbetsmarknadens parter regleras i lagen om medbestämmande och 
kollektivavtal. Lokala parter har tecknat lokalt kollektivavtal om samverkan i 
Ljungby kommun. Informations och utbildningsinsatser har genomförts och görs 
vid behov på tjänstemannanivå, på facklig nivå och för politiskt förtroendevalda. 
Som exempel kan nämnas introduktionsprogram, utbildning vid övergången till 
nuvarande samverkansavtal, generellt förberedande utbildningar i samband med 
tillträdet av politiska uppdrag. Kommunledningsförvaltningen avser att under 
2020 uppdatera nuvarande lokala samverkansavtal vilket medför ett behov att 
framöver genomföra informationsinsatser inom olika delar av kommunens 
verksamhet.

Den 3 november 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att motionen 
ska avslås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-11-03 § 53 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-09-23 
Motion om att samtliga chefer i Ljungby kommun, samt politiska presidier i 
nämnderna, erhåller en utbildning i facklig samverkan, 2020-02-25

Yrkanden

Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Matilda Petersson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M), Magnus Gunnarsson (M), 
och Marcus Walldén (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsordning

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Matilda Peterssons med fleras yrkande.

Omröstningsresultat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Matilda Peterssons med fleras yrkande och om att rösta NEJ för beslut i 
enlighet med Anne Karlssons med fleras yrkande.
LEDAMOT
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x

Soiling Lars, Tjänstgörande ersättare L x

Walldén Marcus, Ledamot M x

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x

Petersson Matilda, Ledamot C x

Björkström Rut, Ledamot KD x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Kowalski Paul, Ledamot S x

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x

Bengtsson Håkan, Ledamot S x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD x

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Matilda 
Peterssons med fleras yrkande.

Justerandes sign
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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
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Kommunledningsförvaltning

Ks2020/0079.027

Kommunstyrelsen

Yttrande - Motion om att samtliga chefer i Ljungby kommun samt politiska 
presidier i nämnderna, erhåller en utbildning i facklig samverkan.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna redovisar i motion daterad den 21 februari 2020 att de fått kännedom om att 
det förekommer brister i tillämpningen av samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga 
organisationer. Anne Karlsson (S) gemensamt med den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta:

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

Förvaltningens beredning
Krav på samverkan mellan arbetsmarknadens parter regleras i lagen om medbestämmande och 
kollektivavtal.

Lokala parter har tecknat lokalt kollektivavtal om samverkan i Ljungby kommun. Informations- 
och utbildningsinsatser har genomförts och görs vid behov på tjänstemannanivå, på facklig nivå 
och för politiskt förtroendevalda. Som exempel kan nämnas introduktionsprogram, utbildning 
vid övergången till nuvarande samverkansavtal, generellt förberedande utbildningar i samband 
med tillträdet av politiska uppdrag. Nuvarande lokala samverkansavtal avses uppdateras under 
året vilket föranleder informationsinsatser i berörda delar.

Med hänvisning till ovan och att samverkan sker kontinuerligt med fackliga organisationer 
enligt tecknat samverkansavtal inklusive utbildningsinsatser och att den politiska nivån erhåller 
utbildning i samband med tillträdet föreslås att motionen avslås.

Kommunledningsförvaltningen e u

Lise-Lotte Bergström Karl-Gustav Karlsson
HR-chef HR-strateg

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR PLUSGIRO
34183 Ljungby Olofsgatan 9 0372-78 90 00 vx 212000-0670 302 50-5

E-POST TELEFAX WEBBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@ljungby.se 0372-78 91 44 www.ljungby.se 156-0879

mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se
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Kommunstyrelsen

KS § 182 KS2020/0107 109

Svar på motion om att uppmuntra kommunanställda till 
jämställd föräldraledighet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
med hänvisning till befintliga styrdokument och rutiner.

Sammanfattning av ärendet

I en motion från den 17 mars 2020 föreslår Emma Johansson Gauffin (S) och 
Håkan Bengtsson (S) att Ljungby kommun aktivt ska uppmuntra sina anställda 
till en jämställd föräldraledighet genom t.ex. information eller samtal mellan 
chef och arbetstagare inför föräldraledighet.

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
15 september 2020. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår för respektive 
chef att genom dialog beakta sina medarbetares balans mellan arbete och fritid. 
Respektive chef ansvarar också för att undersöka den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljö löpande. Detta beskrivs i kommunens rutin för undersökning 
av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Som hjälp i det formella 
utvecklingssamtalet finns samtalsstöd där frågan om balans mellan arbete och 
fritid ställs. Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen har 
tillräckliga styrdokument och rutiner som syftar till att beakta 
jämställdhetsperspektivet för kommunens anställda.

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 3 november 2020 att motionen 
ska avslås med hänvisning till befintliga styrdokument och rutiner.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-11-03 § 50 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-15 
Motion om att uppmuntra kommunanställda till jämställd föräldraledighet, 
2020-03-17

Yrkanden

Emma Johansson Gauffin (S), Håkan Bengtsson (S), Kerstin Wiréhn (V) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-12-01

22(26)

Kommunstyrelsen

Rut Björkström (KD), Matilda Petersson (C), Marcus Walldén (M), Magnus 
Gunnarsson (M), Roland Johansson (ALT), Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens personalutskotts 
förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Rut Björkström 
med fleras yrkande.

Omröstningsresultat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Rut Björkströms med fleras yrkande och om att rösta NEJ för beslut i 
enlighet med Emma Johansson Gauffins med fleras yrkande.

LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x

Soiling Lars, Tjänstgörande ersättare L x

Walldén Marcus, Ledamot M x

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C
A

Petersson Matilda, Ledamot C x

Björkström Rut, Ledamot KD x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Kowalski Paul, Ledamot S x

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x

Bengtsson Håkan, Ledamot S x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD x

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Rut Björkströms 
med fleras yrkande.

Justerandes sign



LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2020 -03- I 7
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr OS Zö\nl-lO°l

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Uppmuntra kommunanställda till jämställd föräldraledighet

Föräldraförsäkiingen 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 bam 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 föräldraförsäkiingen 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 fullmäktigegruppen

Ljungby 20200309 

Emma Johansson Gauffin (S) Håkan Bengtsson (S)
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Kommunledningsförvaltningen

HR-avdelningen

Lena Plomén

0372-789132

lena.plomen@ljungby.se

Yttrande - motion om att uppmuntra kommunanställda till 
jämställd föräldraledighet

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till befintliga styrdokument och rutiner.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat motion genom Emma Johansson Gauffin 
och Håkan Bengtsson om att Ljungby kommun aktivt ska uppmuntra sina anställda till en 
jämställd föräldraledighet genom t ex information eller samtal mellan chef och arbetstagare 
inför föräldraledighet.

Förvaltningens bedömning och överväganden

I kommunens Handlingsplan för likabehandling ingår som aktiv åtgärd att underlätta för 
kommunens anställda att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Målet är att den anställde 
ska uppleva det som positivt att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet analyseras medarbetarenkätens resultat och åtgärder sätts till 
där så behövs. Bedömning av risk för diskriminering utifrån diskrimineringsgrunden kön 
genomförs och åtgärder sätts till vid behov. Detta ur ett jämställdhetsperspektiv.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ansvarar kommunens chefer för att ha en löpande 
dialog med sina medarbetare. Detta genom både formella och informella samtal. I dessa 
samtal ingår att föra dialog om medarbetarens balans mellan arbete och fritid.

Handlingsplan för likabehandling har utarbetats för att tydliggöra ansvaret i arbetet med 
likabehandling för kommunens som arbetsgivare utifrån Diskrimineringslagen (2008:567). I 
den ingår att beakta jämställdhetsperspektivet.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår för respektive chef att genom dialog beakta sina 
medarbetares balans mellan arbete och fritid. Respektive chef ansvarar också för att 
undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljö löpande. Detta beskrivs i kommunens
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Rutin för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Som hjälp i det 
formella utvecklingssamtalet finns samtalsstöd där frågan om balans mellan arbete och fritid 
ställs.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen har tillräckliga styrdokument och 
rutiner som syftar till att beakta jämställdhetsperspektivet för kommunens anställda.

Beslutsunderlag

Handlingsplan för likabehandling
Rutin för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
Lönekriterier och mallar för utvecklingssamtal och -plan

Kommunledningsförvaltningen genom HR-avdelningen

Lise-Lotte Bergström Lena Plomén
HR-chef HR-strateg
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KF § 161 KS2020/0376 041 

Budget 2021 med plan för 2022–2025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till budget 
2021 med plan för 2022-2025 med följande tillägg: 

1. Inrätta en halv tjänst på miljö- och byggförvaltningen för att uppdatera
detaljplaner

2. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till
kameraövervakning vid skolorna

3. Fri entré för pensionärer till utomhusbaden i Ljungby och Lagan

Reservationer 

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sina egna 
yrkanden. 

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sina egna 
yrkanden. 

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sin egen 
budget. 

Tommy Göransson (MP) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. 

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om 
överföringsledning. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har arbetat fram förslag till budget 2021 med plan för 2022–
2025. Budgetberedningens budgetförslag presenterades under 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 oktober 2020. Den 27 
oktober 2020 beslutar arbetsutskottet att överlämna ärendet om budget för 2021 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Under kommunstyrelsen sammanträde den 10 november 2020 redovisas 
budgetberedningens budgetförslag igen. Alliansens budgetförslag och 
Sverigedemokraternas budgetförslag redovisas även under sammanträdet. 
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Kommunstyrelsen överlämnar alliansens förslag till budget för beslut av 
kommunfullmäktige med följande tillägg/ändringar: 

- Fri entré till de kommunala badanläggningarna för anställda (75 000 
kronor) 

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att snarast möjligt utreda 
möjligheten för samarbete och utökning av den föräldrakooperativa 
förskolan Vårblomman för att lösa problematiken med nedlagd förskola i 
Torpa.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till budget 2020-11-10 
Socialförvaltningens utredning om delade turer 2020-11-13 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M), med bifall av Lars-Ove Johansson (C), Lars Solling 
(L), Rut Björkström (KD), Bo Ederström (M), Marcus Walldén (M), Carina 
Bengtsson (C), Kent Danielsson (C) och Ulla Hansson (M), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag  till budget och ställer sig bakom (S) förslag att 
uppdatera gamla detaljplaner samt (SD) förslag att utreda kameraövervakning 
vid skolorna. 
 
Anne Karlsson (S), med bifall av Caroline Holmqvist Henrysson (S), Matija 
Rafaj (S) och Liselotte Åhlander (S), lämnar följande yrkanden som bygger på 
budgetberedningens budgetförslag: 
 

1. Genomförande av projektet Tidig upptäckt för barn och unga  
(400 000 kronor). (Beslutsordning 2)  

2. Fri entré på utebaden, Kronoskogsbadet i Ljungby och Ringbadet i 
Lagan (135 000 kronor). (Beslutsordning 3)  

3. Fri entré för pensionärer på utebaden, Kronoskogsbadet i Ljungby och 
Ringbadet i Lagan (107 000 kronor). (Beslutsordning 4)  

4. Utökad tjänst inom miljö- och byggförvaltningen på halvtid som 
innefattar att arbeta med äldre detaljplaner (350 000 kronor). 
(Beslutsordning 5)  

5. Biblioteket i Ryssby ska bedrivas i kommunal regi (233 000 kronor). 
(Beslutsordning 7) 

6. Bidrag till kvinnojouren (200 000 kronor). (Beslutsordning 8)  
7. Uppdrag om att verkställa projektet Rätt till heltid enligt avtalet som 

upprättades 2016 mellan arbetsgivare och fackförbundet Kommunal. I 
verkställandet förutsätts att delade turer slopas. Avtalet om heltid som 
norm skall vara klart i maj 2021. (Beslutsordning 9)  

8. Bidrag till kulturhuset Lokal 16 (200 000 kronor). (Beslutsordning 11)  
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9. En vegetarisk måltid i veckan inom skolmåltidens ram (-400 000 
kronor). (Beslutsordning 12)  

10. Fri entré till de kommunala badanläggningarna för anställda (75 000 
kronor). (Beslutsordning 13)  

11. Kommunen ska inte utreda alternativa driftformer för Ringbadet, utöver 
den som tillämpas dvs. Ringbadet ska kvarstå i kommunal regi. 
(Beslutsordning 14) 

12. Ta bort förslaget att utreda etablering av internationell friskola. 
(Beslutsordning 15) 

 

Jan Lorentzson (SD), med bifall av Henrik Petersson (SD), lämnar följande 
yrkanden: 

1. Anta Sverigedemokraternas förslag till budget (Beslutsordning 1) 
Drift: 

2. Starta upp resursskola 6 milj. (Beslutsordning 16) 
3. Neddragning elevassistenter  -10 milj. (Beslutsordning 17) 
4. Extratjänster parken  600.000 :- (Beslutsordning 18) 
5. Införa permanent drift Ljungberga 4AB 7 milj. (Beslutsordning 19) 
6. Underhåll Lagavallens övre planer  100.000:- (Beslutsordning 20) 
7. Neddragning kommunikatörer  - 1,5 milj. (Beslutsordning 21) 
8. Planarkitekt gamla detaljplaner 650.000:- (Beslutsordning 6) 
9. Utökad budget för viltkött i skolan  400.000:- (Beslutsordning 22) 

Investeringar 
10. Resursskola inventarier  2 milj. (Beslutsordning 23) 
11. Slopa I-pads åk 1-3   - 800.000:- (Beslutsordning 24) 
12. Lagavallens övre planer  -700.000:- (Beslutsordning 25) 
13. Utbyggnad bowlinghallen  15 milj. (Beslutsordning 26) 
14. Multihall framflyttad till 2025  -15 milj. (Beslutsordning 27) 
15. Stycka av och sälj Stora villan Holmsborg  -4 milj. (Beslutsordning 28) 
16. Ingen cykelbro vid Replösabron   -12 milj. (Beslutsordning 39) 
17. VA-plan  11 milj, ledningsförnyelse varje år framöver 10 milj,  

överföringsledning Bäck  -10 milj, överföringsledning Ljungby Bollstad               
1 milj, övriga år framöver  0:-, reningsverk Bollstad – Tannåker                    
10 milj. (Beslutsordning 40) 
Uppdrag: 

18. Utred möjligheten till kameraövervakning vid våra skolor. 
(Beslutsordning 29) 

19. Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att låta polisen göra oannonserade besök med 
narkotikahund i kommunens samtliga högstadier och gymnasiet. 
(Beslutsordning 30) 

20. Kultur och fritidsförvaltningen får i uppdrag att revidera policyn 
angående konstnärlig utsmyckning. (Beslutsordning 31) 
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Kerstin Wiréhn (V) 

Christian Johansson (V) 

Saga Sunniva Berg (V) 

Tommy Göransson (MP) 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

 

Beslutsordning 4  

Ordföranden ber ledamöterna att rösta ja för att avslå yrkandet om fri entré för 
pensionärer till utomhusbaden och nej för att bifalla yrkandet. Omröstningen 
resulterar i 23 ja-röster och 25 nej-röster. Fullmäktige har därmed beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

21:50:42 — Budget 2021 med plan för 2022–2025. 
Fri entre bad pensionärer: Rösta Ja för att avslå yrkandet, Nej för att bifalla 
yrkandet. 
 
Resultat 

 Ja 23 

 Nej 25 

   
 

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 

Kent Danielsson (C) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 

Ulla Hansson (M) Ja 

Anneli Ahlqvist (C) Ja 

Lars Solling (L) Ja 

Bo Ederström (M) Ja 

Rut Björkström (KD) Ja 
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Thomas Ragnarsson (M) Ja 

Karl–Gustaf Sundgren (C) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Lars Nordqvist (M) Ja 

Jenny Anderberg (C) Ja 

Carina Bengtsson (C) Ja 

Bengt Carlsson (KD) Ja 

Thomas Jeppsson (M) Ja 

Lennart Olsson (KD) Ja 

Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

Daniel Svensson (M) 

Tilda Ragnarsson (M) 

Ja 

Ja 

Anne Karlsson (S) Nej 

Krister Salomonsson (SD) Nej 

Jan Lorentzson (SD) Nej 

Roland Johansson (ALT) Nej 

Magnus Carlsson (S) Nej 

Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

Håkan Bengtsson (S) Nej 

Martina Ericsson (SD) Nej 

Liselotte Åhlander (S) Nej 

Henrik Pettersson (SD) Nej 

Matija Rafaj (S) Nej 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

Dick Andersson (SD) Nej 

Pär Augustsson (SD) Nej 

Pia Johansson (S) Nej 
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Doris Nickel (SD) Nej 

Ingela Rosén (S) Nej 

Tomas Nielsen (S) Nej 

Margareta Andersson (S) Nej 

Ulla-Britt Storck (S) 

Kerstin Wiréhn (V) 

Christian Johansson (V) 

Melena Jönsson (SD) 

Tommy Göransson (MP) 

Saga Sunniva Berg (V) 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

 

Beslutsordning 5  

Ordföranden ber ledamöterna att rösta ja för att bifalla yrkandet om en halv 
tjänst för att uppdatera detaljplaner och nej för att avslå yrkandet. Omröstningen 
resulterar i 48 ja-röster och 0 nej-röster. Fullmäktige har därmed beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 

21:54:44 — Budget 2021 med plan för 2022–2025. 
Halv tjänst för detaljplaner: Rösta Ja för att bifalla yrkandet, Nej för att avslå 
yrkandet. 
 
Resultat 

 Ja 48 

   
 

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Anne Karlsson (S) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

Jan Lorentzson (SD) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 
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KS § 178 KS2020/0396 045 

Ram för nyupplåning 2021 samt omsättning av lån 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen 
under 2021 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2021, 
med totalt 50 000 000 kr. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen 
under 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på 
de lån som förfaller till betalning under 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

I budgeten för 2021 framgår en investeringsnivå på 154 miljoner kronor. 
Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2020, vilka beräknas ligga på 
167 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns ett 
behov av att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, under 2021. Under 2021 
ska även två lån omsättas. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
13 november 2020. Enligt kommunledningsförvaltningens beräkningar finns ett 
behov av att nyupplåna 34 miljoner kronor. Utöver de 34 miljoner kronorna ser 
kommunledningsförvaltningen att kommunen behöver ha en marginal avseende 
16 miljoner kronor för oförutsedda utgifter. Kommunens behöver därför ha 
möjlighet att nyupplåna 50 miljoner kronor totalt under 2021. 

Under 2021 ska även två lån omsättas som sammanlagt beräknas till 14 2. 5 
miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att beslut 
behöver fattas om att ge kommunstyrelsen mandat att omsätta lån. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 24 november 2020 att 
kommunstyrelsen under 2021 f'ar rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 
skulder under 2021, med totalt 50 000 000 kr. Arbetsutskottet föreslår även att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 ska få rätt att 
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-11-24 § 140 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-13 
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Kommunstyrelsen

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Magnus Johansson Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magnus. gjohansson@lj ungby. se

Ram för nyupplåning 2021 samt omsättning av lån

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 
har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2021, med totalt 50 000 000 kr.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 
har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under 2021.

Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2021 är det beslutat om en investeringsnivå på 154 mkr. Därutöver 
tillkommer överförda investeringar från 2020, vilka beräknas ligga på 167 mkr.
Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 135 mkr. Med hänsyn taget till 
likviditeten som beräknas finnas vid årsskiftet på 140 mkr innebär det att det finns ett 
behov av nyupplåning på 50 mkr för 2021.1 kalkylen nedan är behovet av beräknad 
nyupplåning 34 mkr men förslaget ligger på 50 mkr för att ha en något högre marginal 
för oförutsedda utgifter.

Kommunfullmäktige måste utöver nyupplåning även besluta om att kommunstyrelsen 
ska ha rätt att omsätta befintliga lån. Under 2021 ska två lån på sammantaget 142,5 mkr 
omsättas.
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Finansieringsbudget 2021 (tkr)

Budget
2021

Den löpande verksamheten
Resultat efter skatter o finansnetto exkl 
avskrivningar

135 377

Justering för avsättningar 0
Summa löpande verksamhet 135 377

Förändring av rörelsekapital 20 000

Investeringsverksamhet
Bruttoinvesteringar -153 750
Försäljning av anläggningar 1 500
Investering överföring -167 351
Summa använda medel -319 601

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån 33 895
Amorteringar
Ökning övriga långfristiga skulder
Förändring långfristiga fordringar 0
Summa finansieringsverksamhet 33 895

Förändring av likvida medel -130 329

Likvida medel årets början 140 329

Likvida medel årets slut 10 000

Jennie Vidal
Kommundirektör

Magnus Johansson
Ekonomichef
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KS § 174 KS2020/0391 356

Antagande av taxa för offentlig plats i Ljungby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun att gälla från den 1 
januari 2020. Därmed upphör Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2008 § 109 och 
reviderad den 27 mars 2012 §34.

Sammanfattning av ärendet

Den 25 september 2008 beslutade kommunfullmäktige att anta Taxa för 
upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun. Taxan gäller för upplåtelse 
av offentlig plats för bland annat torghandel, marknadsdagar och cirkus. Den 27 
mars 2012 utökades taxan till att omfatta vatten och avlopp. Den 3 november 
2020 föreslår Tekniska nämnden nya taxor för upplåtelse av offentlig plats i 
Ljungby kommun.

I det nya förslaget till taxa ändras avgiften för markupplåtelse för jordgubbs- 
och julgransförsäljning från att utgå från en säsongsavgift till att utgå från en 
veckoavgift. Tidigare var avgiften 1600 kronor per säsong vid försäljning av 
julgranar och jordgubbar medan det nya förslaget innebär att kostanden kommer 
vara 500 kronor per vecka.

Enligt förslaget sänks avgiften för markupplåtelser för marknadsplatser från 370 
kronor per dag till 300 kronor per dag vid ytbehov upp till 12 kvadratmeter. 
Avgiften för tivoli och annan kommersiell verksamhet sänks från 3500 kronor 
per dygn till 1000 kronor per dygn vid upplåtelse inom Ljungby tätort. I övriga 
tätorter är avgiften 500 kronor per dygn.

Tekniska nämnden föreslår den 3 november 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar om nya taxor för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun enligt 
bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-11-03 § 111
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-11-11
Jämförelse mellan befintlig och föreslagen taxa, 2020-11-11
Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun, 2020-
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Kommunstyrelsen

Yrkanden

Rut Björkström (KD), Lars-Ove Johansson (C) och Ann-Charlotte Wiesel (M) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
förslag till Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun att gälla 
från den 1 januari 2020. Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby 
kommun ersätter Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun, 
antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2008 § 109 och reviderad den 
27 mars 2012 § 34.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Rut 
Björkströms med fleras yrkanden.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Rut 
Björkströms med fleras yrkande.

Justerandes sign

l
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Tekniska nämnden Ank 2020 -11- 11

K0 MM U NLEDN1NSG FÖ RVALTNIMQEN
Dnr

Tn § 111 TK20200242 308

Taxa för offentlig plats i Ljungby kommun
Förslag till framtida hantering

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om nya taxor för 
upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun enligt bifogad bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns ett beslut gällande ”Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i 
Ljungby kommun” antaget 2008-09-25 Kf § 109. Taxan gäller för 
upplåtelse av offentlig plats tor torghandel, marknadsdagar, cirkus, tivoli, 
uteservering, bodar, byggnadsställningar, liftar, provisoriska byggnader, 
upplagsplatser m.m. Det finns också ett beslut om utökning av taxan 
gällande anslutning av vatten och avlopp antaget 2012-03-27 Kf § 34.

Planeringsavdelningen har i uppdrag att se över taxorna för upplåtelse av 
offentlig plats, jämföra dem med grannkommunerna, samt lägga fram ett nytt 
förslag på taxor.

Tekniska nämnden föreslår den 3 november 2020 att kommunfullmäktige 
besluta om nya taxor för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun enligt 
bifogad bilaga.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjansteskri velse daterad 2020-10-02

Skickas till
Kommunful imäktige

Justerandes sign
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Mar il ha Davidssan 
Projekteringsleciare 
Tel. 0372-78 93 53 KOMMUNSTYRELSEN

Fkömmun

ö</
Maritim. davidsson(ä}Jjimgby. se Ank 2020 -11- 1 1

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslä Kommunfullmäktige att 
besluta om nya taxor för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun enligt bifogad 
bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns ett beslut gällande ’Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby 
kommun” antaget 2008-09-25 Kf § 109. Taxan gäller för upplåtelse av offentlig plats 
för torghandel, marknadsdagar, cirkus, tivoli, uteservering, bodar, byggnadsställningar, 
liftar, provisoriska byggnader, upplagsplatser m.m. Det finns också ett beslut om 
utökning av taxan gällande anslutning av vatten och avlopp antaget 2012-03-27 Kf § 34. 
Planerings avdelningen fick i uppdrag att se över taxorna för upplåtelse av offentlig 
plats, jämföra dem med grannkommunerna, samt lägga fram ett nytt förslag på taxor.

Bilaga
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun.
Jämförelse befintlig taxa - ny föreslagen taxa

Sonja Edén Mattias Sjögren
Teknisk chef Planeringschef
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Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby
Jämförelse befintlig taxa mot ny föreslagen taxa.

Ank 2020 -11- 1 i
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Torgplatser Befintlig taxa Föreslagen ny taxa

Fast, 12-24 m2 (2 pl) 2400 kr/är 2400 kr/år (25 m2)
Fast, 25-48 m2 {4 pl) 4000 kr/år 4000 kr/år (50 m2> j
Fast, 49-96 m2 <S pl) 7500 kr/år 7500 kr/år (100 m2) j

Tillfällig, 12-24 mz (2 pl) 200 kr/dag 200 kr/dag (25 m1) ;
Tillfällig, 25-48 m2 (4 pl) 350 kr/dag -
Tillfällig, för ytterligare påbörjad 25 m2 -- 150 kr/dag

JulgransförsSlJnlng 1600 kr/säsong ( < 48 m7) 500 kr/vecka ( 50 m2)
Jordgubbsförsäljning 1600 kr/säsong 500 kr/vecka ( 25 m2)

Marknadsplatser
Högst 12 m‘ 370 kr/dag 300 kr/dag
Yttterligare pä börjad 12 m2 250 kr/dag 200 kr/dag

Övrig offentlig plats_____________________________________ Miniavgift 500 kr

t.ex bodar, byggnadsområden,
byggnadsställningar,
upplagsplatser

20 kr/m2/månad 

zon 1= hårdglorda 
ytor

5 kr/m2/påbörjad vecka 
minimiavgift 400 kr

5 kr/m2/månad 

zon 2-övriga ytor

Cirkus 3500 kr/dag 
anslutning VA

1000 kr/dygn inom Ljungby tätort
500 kr/dygn övriga tätorter

30Ö0 kr/dag 
utan VA

Tivoli och övrig kommersiell verksamhet 3500 kr/dag 1000 kr/påbörjat dygn för yta upp
till 1000 m2
2 kr/dygn för ytterligare påbörjad 10 n

Provisoriska anläggn. 
för café, restaurang, 
kiosk

20 kr/m2/månad 20 kr/m2/månad

Ljuspelare för reklam |350 kr/skylt/månad 350 kr/skylt/månad



Ljungby kommun Taxan är antagen av kommunfullmäktig' * 2(
IMUNSTYRELSEN

Ank 2020 1 |
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS I LJUNGBY KOMIvju(SlvlMUNLEONI|JSGFÖRVALTNIMGEN 

A. FÖRSÄUNINGSÄNDAMÅL

Al. Torghandel t.ex. blommor, frukt, grönsaker, fisk, kläder

Dnr 2 OZcl/OV\ I.1f4

Fast saluplats om 25 m2 
(motsv. 2 p-platser)

2 400 kr Per kalenderår, 1 gäng i 
veckan

Fast 5afuplat5 om 50 m2 
(motsv. 4 p-platser)

4 000 kr Per kalenderår, 1 gång i 
veckan

Fast saluplats om 100 m 2 
(motsv. 8 p-platser)

7 500 kr Per kalenderår, 1 gäng i 
veckan

Tillfällig saluplats om 25 m2 
(motsv. 2 p-platser)

200 kr Per dag

Per ytterligare påbörjad 25 m2 
(motsv. 2 p-platser)

150 kr Per dag

Plats för jordgubbs-, frukt- och 
grönsaksförsäljning
25 mz (motsv. 2 p-platser)

300 kr Per vecka

Plats för julgransförsäljning
50 m2 (motsv. 4 p-platser)

500 kr Per vecka

A2. Marknadsdagar, 3 gånger per år

Plats 12,5 m2 
(motsv. 1 p-plats)

300 kr Per dag

Per ytterligare påbörjad
12,5 m2 (motsv. 1 p-plats)

200 kr Per dag

B. ÖVRIGA ÄNDAMÅL

Bl. Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden,

byggnadsställningar, liftar m.m.

Offentlig plats t.ex. torg, 5 kr Per m2 och påbörjad vecka
gator, gc-vägar, grönytor Minimiavgift 400 kr

B2. Cirkus

Cirkusplats Ljungby tätort 1 000 kr Per dygn
Tätorter förutom Ljungby 500 kr Per dygn

B3. Tivoli och övrig kommersiell verksamhet

Avgift upp till 1000 m2 1 000 kr Per påbörjat dygn
Avgift ytterligare yta >1000 m2 2 kr Per dygn/10 m2

B4. Provisoriska anläggningar för café, restaurang, kiosk m.fl.

Avgift 20 kr Per m2 och månad

B3. Ljuspelare för reklam

Avgift 350 kr Per skylt och månad



Följande bestämmelser ska gälla för upplåtelse av offentlig plats

1. Ljungby kommun har rätt att ta ut en avgift för upplåtelser av offentlig plats enligt 

"Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun". För skolklasser och ideella 

föreningar utan vinstdrivande intresse tas ingen avgift ut frän Ljungby kommun.

2. För att använda offentlig plats måste du ha tillstånd enligt ordningslagen (och lokala 

föreskrifter). Tillstånd söks hos polismyndigheten.

3. För att du ska få din ansökan prövad hos polisen måste en avgift betalas in innan 

polismyndigheten påbörjar handläggningen. Ansökningsblankett och information 

finns pä polisens hemsida, www.polisen.se/service/tillstand. Polisen skickar ansökan 

på remiss till tekniska förvaltningen i Ljungby kommun med en begäran om yttrande 

över upplåtelsen av platsen. Kommunen har rätt att avstyrka ansökan.

4. I de fall upplåtelsen kommer att påverka gång-, cykel och/eller annan fordonstrafik 

ska en trafikanordningsplan, TA-plan, också ansökas om. Ansökan görs hos tekniska 

förvaltningen, Ljungby kommun, www.liungbv.se/sv/foretag-och- 

arbete/tillstandsinformation-for-foretag/allmaivplatsmark/trafikariordningsplan/.

5. Vid upplåtelser är du skyldig att utföra och bekosta eventuellt återställande av 

marken till det skick den hade före upplåtelsen. Området ska vara städat och 

återställt i ursprungligt skick så snart behovet av att använda platsen upphört och 

senast vid tillståndstidens utgång.

6. Elström, värme, vatten, avlopp eller dylikt ingår inte i taxan.

7. Tekniska chefen äger rätt att i varje enskilt fall sänka eller efterskänka avgift samt 

föreskriva närmare anvisningar för upplåtelse.

8. Denna taxa träder i kraft den xxxxxxxxxx 2020 och samtidigt upphaves taxa för 

avgifter för upplåtelse av allmän platsmark antagen av fullmäktige § 109 den 1 

november 2008.

http://www.polisen.se/service/tillstand
http://www.liungbv.se/sv/foretag-och-arbete/tillstandsinformation-for-foretag/allmaivplatsmark/trafikariordningsplan/
http://www.liungbv.se/sv/foretag-och-arbete/tillstandsinformation-for-foretag/allmaivplatsmark/trafikariordningsplan/


Karlsson Lena t
Ämne: VB: Uppsägning

Från: Joacim Holmqvist <hockla.holmqvist(5)gmail.com>
Skickat: den 30 november 2020 05:21
Till: Norén Holgersson Eva-Marie <eva-marie.noren-holgersson(5)ljungby.se>
Ämne: Uppsägning

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige i Ljungby, med omedelbar verkan. Joacim 
Holmqvist.

1



Karlsson Lena 

Ämne: VB: Avsägelse 

Från: Ahlqvist Anneli <anneli.ahlqvist@ljungby.se> 

Skickat: den 2 december 2020 20:53 

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ank 2020 -12- 0 3 

KOMMUNLEDNINSGFÖRVAL TNINGEN 

Dnr �s 2oZo ½:Jl;, D1-

Till: Noren Holgersson Eva-Marie <eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se> 

Ämne: SV: Avsägelse 

Hej Eva-Marie! 

Härmed avsäger jag mig mina uppdrag: 

1. Ersättare i styrelsen för Ljungby Holding

2. Ersättare i styrelsen för Ljungby Utveckling

Mvh 

Anneli Ahlqvist(C) 

mailto:anneli.ahlqvist@liungby.se
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Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen 

MEDDELANDE
2020-12-04 

Kommunfullmäktige 

Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-12-14 

1. Kommunledningsförvaltningen redovisar uppdrag från kommunfullmäktige

2020-03-30 om deltagande på distans (Ks2020/01 l 7.006).

2. Länsstyrelsen har utsett Johan Ederström (M) till ny ersättare i

kommunfullmäktige efter Jimmie Nilsson (M)
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KS2020/0117.006

Komm unledn ingsförvaltningen

Kansliavdelningen Kommunfullmäktige

Bruce Byrskog

0372-789109

bruce. byrskog@lj ungby. se

Återrapportering av uppdrag om deltagande på distans i vissa 
kommunala nämnder

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda i vilken utsträckning nämndsledamötema ska kunna delta på distans och vilka krav på 
teknisk utrustning som bör gälla. Uppdraget ska enligt beslutet återredovisas till 
kommunfullmäktige senast i december 2020. Beslutet fattades i samband med att 
kommunfullmäktige beslutade att möjliggöra för deltagande på distans i kommunens 
nämnder och styrelse.

Sedan kommunfullmäktiges beslut har flera distanssammanträden genomförts i kommunens 
nämnder och styrelser. Kommunens nämndsekreterare håller på att ta fram en rutin utifrån de 
förhållningsätt och regler som kommunens nämnder och styrelse tillämpar vid 
distanssammanträden. I rutinen ska det även framgå vilka krav som bör ställas på teknisk 
utrustning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommunens nämnder och styrelser har under hösten använt Microsoft Teams när ledamöter 
deltagit på distans vid sammanträdena. En mindre omvärldsbevakning visar att även flera 
andra kommuner och regioner använder Microsoft Teams vid distansdeltagande. 
Bedömningen är att Microsoft Teams lever upp till de tekniska krav, i fonn av ljud och bild i 
realtid, som lagen förutsätter vid distansdeltagande.

Mötesstrukturen blir per automatik inte den samma som vid ett fysiskt sammanträde. En 
utmaning har därför varit att hitta en ny mötesstruktur utifrån de tekniska verktyg som 
Microsoft Teams tillhandahåller. Nämndsekreterama i kommunen arbetar med att hitta 
gemensamma förhållningssätt och ambitionen är att kommunens nämnder och styrelse 
framöver ska genomföra sina sammanträden på ett liknande sätt.
Kommunledningsförvaltningen har utifrån detta arbete tagit fram ett förslag till Rutin för 
mötesstruktur vid distanssammanträden i nämnder och styrelse. Förslaget har inte fastställts 
ännu då vissa tillägg och ändringar kan bli nödvändiga efter att nämndssammanträden som
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genomförts i november utvärderats, men skickas med detta ärende för kommunfullmäktiges 
kännedom.

En del av uppdraget från kommunfullmäktige är att kommunstyrelsen ska utreda i vilken 
utsträckning nämndsledamöter ska kunna delta på distans. I nämndernas och styrelsens 
reglementen framgår att distansdeltagande är tillåtet om särskilda skäl föreligger och att 
nämndsordföranden bedömer när särskilda skäl föreligger. Kommunledningsförvaltningen 
ser inget behov av att i större utsträckning beskriva i vilken utsträckning nämndsledamöter 
ska fa delta på distans. Formuleringen i nämndernas reglementen ger utrymme för tolkning 
vilket är fördelaktigt under den pågående pandemin men även för de kommande åren där 
bl.a. användandet av digitala verktyg kan förväntas öka.

Jennie Vidal

Kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo

Kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Förslag till Rutin för mötesstruktur vid distanssammanträden i nämnder och styrelse,
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mötesstruktur vid distanssammanträden i nämnder och 
styrelsen
Enligt nämndernas och styrelsens reglemente får nämnder och styrelsen genomfora 
sammanträden där ledamöter deltar på distans. Ett grundläggande krav för deltagande på 
distans är att alla ska kunna se och höra varandra.

Förväntningar på ledamöterna
Nätanslutning, ljud och bild
Ledamöterna förväntas göra allt i sin makt för att säkerställa en god nätanslutning, 
ljudupptagning och bildupptagning. En god nätanslutning säkerställs genom att ledamoten 
genomför mötet på en plats man på förhand vet att nätanslutningen är pålitlig. En god 
ljudupptagning säkerställs genom att ledamoten använder ett headset med mikrofon. 
Bildupptagning säkerställs genom att ledamoten genomför sammanträdet från i en belyst lokal 
och genom att surfplattan positioneras i ett läge varifrån den inte flyttas under sammanträdet.

Teknisk hård- och mjukvara
Deltagandet sker genom Teams. Ledamöterna förväntas använda surfplattor tillhandahållna av 
kommunen eller egen hårdvara med bild- och ljudupptagning och som är kompatibel med 
programvaran Teams.

Mötesstruktur
Ett digitalt möte ställer andra krav på deltagarna ledamöterna än vad ett fysiskt möte gör. Det 
är viktigt att du som ledamot har din mikrofon avstängd när du inte pratar. Nedan följer några 
grundläggande förhållningsregler.

Begäran av ordet
Sker genom att du skriver ditt förnamn i Teamsmötets chattfunktion.

Muntligt anförande
Muntligt anförande börjar med att ordföranden tilldelar ledamoten ordet. Ledamoten sätter 
därefter igång mikrofonen och påbörjar sitt anförande. När anförandet är färdigt stänger 
ledamoten av sin mikrofon.

Om ordföranden bedömer att det är nödvändigt, exempelvis på grund av att det under mötet 
förekommit att video funktionen inte fungerat som tänkt, så kan ordföranden begära att 
ledamöterna ska påbörja sitt anförande med att säga sitt förnamn för att klargöra att rätt 
person talar. Likaså kan ordföranden begära att ledamöterna avslutar sina anföranden genom 
att säga KLAR. Detta kan även bli nödvändigt om ljudupptagningen inte fungerat som tänkt 
eller om flera personer talar samtidigt.

Ordning för att gå till beslut
Ordföranden frågar om ledamöterna är redo att gå till beslut. Genom att trycka igång 
handuppräckningsfunktionen meddelar ledamöterna att de är redo att gå till beslut. Först efter 
att samtliga ledamöter tryckt igång handfunktionen påbörjas beslutsordningen. Ledamöterna 
behöver vara noggranna med att ta ned sina händer när ordföranden förklarat att nämnden 
eller styrelsen kommer gå till beslut.
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Yrkanden
Sker muntligt under ett muntligt anförande. Ledamöter får även meddela yrkanden via mejl 
till nämndsekreteraren före och under sammanträdet.

Beslutsordning
Beslut genomförs antingen via omröstning eller muntligt i Teams. Om det finns två beslut att 
ta ställning till bör beslutet fattas genom omröstning.

Beslut genom omröstning sker enligt vanlig ordning där ordföranden ger instruktioner för vad 
en JA- och NEJ-röst innebär. När ledamotens namn läses upp av så sätter ledamoten igång sin 
mikrofon och följer samma ordning som framgår ovan för muntligt anförande.

Beslut som genomförs muntligt sker på ett sådant sätt att ordföranden meddelar liggande 
förslag till beslut och sedan frågar om någon är emot. Beslutet kan då fattas genom att 
ordföranden ber de som är emot att meddela detta muntligt via Teams. Ledamöter som är 
emot sätter igång mikrofonen på eget initiativ och meddelar detta. Om någon är emot bör 
ordföranden begära att beslutet ska fattas genom omröstning.

Förutsättningar för ersättare
Ersättare, som inte tjänstgör, har möjlighet att delta under sammanträden även när de 
genomförs på distans. Ersättare har möjlighet att yttra sig under sammanträdena på samma 
förutsättningar som beslutande ledamöter. För att en ersättare ska anses som närvarande måste 
ersättaren synas i bild och höras enligt samma förutsättningar som de beslutande ledamöterna.

Ersättare, som inte tjänstgör, förväntas meddela sitt deltagande senast dagen innan 
sammanträdet. Nämndsekreteraren skickar därefter en Teams-länk till ersättaren.

Begränsningar vid distanssammanträden
Enligt nämndernas och styrelsens reglemente får inte ärenden som innehåller sekretess 
behandlas av ledamöter som deltar på distans.

I dagsläget har vi inte förutsättningar för att genomföra slutna voteringar på distans på ett sätt 
som säkerställer att respektive röst blivit anonym. I dagsläget bör vi därför inte genomföra 
slutna voteringar.

Hantering av bortfall av ljud- eller bildöverföring
Ledamöter kan på grund av bland annat bristande nätanslutning förlora anslutningen till det 
digitala sammanträdet. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bör det vara 
acceptabelt med ytterst kortvariga bortfall av ljud- eller bildöverföring. Om bild- eller 
ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts kan det hanteras på flera olika sätt:

Om förbindelsen avbryts kortvarigt kan sammanträdet ajourneras till dess att en 
förbindelse av sådan kvalitet har upprättats där alla åter kan delta på lika villkor.
Vid längre avbrott, eller flera kortvariga avbrott, kan ordföranden besluta att 
distansdeltagaren lämnat sammanträdet och låta en närvarande ersättare delta.
Om flera av de distansdeltagande ledamöterna faller bort kan det medföra att 
sammanträdet måste avslutas.
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LÄNSSTYRELSEN
I KRONOBERGS LÄN

BESLUT
2020-12-03

Dnr: 201-6767-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
3 december 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ljungby 
Parti: Moderaterna 
Ny ersättare: Johan Ederström 
Avgången ersättare: Jimmie Nilsson

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Ljungby

Ledamot Ersättare

Magnus Gunnarsson 
Ann-Charlotte Wiesel 
Marcus Walldén 
Gunilla Åström 
Ulla Hansson 
Tilda Ragnarsson 
Bo Ederström 
Thomas Ragnarsson 
Frederik Svärd 
Lars Nordqvist 
Ann-Kristin Petersson 
Stefan Bramstedt 
Thomas Jeppsson

1. Peter Berg
2. Daniel Svensson
3. Josefine Jernberg
4. Cecilia Löf
5. Bert Ove Orvnäs
6. Herman Nordqvist
7. Johan Ederström *
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