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Tid och plats Tisdagen den 1 december 2020 klockan 08.01 – 11.11, sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby, och via Teams. Mötet ajournerades 09.28 – 
09.45 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande  
Lars-Ove Johansson (C), vice 
ordförande  
Anne Karlsson (S), andre vice 
ordförande (deltog via Teams) 
Ann-Charlotte Wiesel (M) (deltog via 
Teams) 
Lars Solling (L), tjänstgörande 
ersättare åt Jan Sahlin (deltog via 
Teams) 
Marcus Walldén (M) (deltog via 
Teams) 
Matilda Petersson (C)   
 

Paul Kowalski (S) (deltog via Teams) 
Emma Johansson Gauffin (S) (deltog 
via Teams) 
Håkan Bengtsson (S) (deltog via 
Teams) 
Kerstin Wiréhn (V) (deltog via 
Teams) 
Jan Lorentzson (SD) (deltog via 
Teams) 
Krister Salomonsson (SD) (deltog via 
Teams) 
Roland Johansson (ALT) 
Rut Björkström (KD) 

Ersättare Jennie Anderberg (C), ersättare (deltog via Teams) 
Magnus Carlsson (S), ersättare (deltog via Teams) 
Tommy Göransson (MP), ersättare (deltog via Teams) 

Övriga 
deltagande  

Jennie Vidal, kommundirektör  
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Sofia Olsson, kommunsekreterare  
Mattias Sjögren, planeringschef, § 174 – 175 
Anna Aracsy, planarkitekt, § 176 
Johan Håkansson, planarkitekt,§ 176 
Magnus Johansson, ekonomichef, § 177-178 
Carina Karlund, säkerhetschef, § 179 
Karl-Gustav Karlsson, HR-strateg, § 180-181 
Lena Plomén, HR-strateg, § 182 

Åhörare 1  

Justerare Lars-Ove Johansson   
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Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 3 december klockan 13.00, kansliavdelningen.   

Paragrafer § 174 - 186   

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo  

  

Ordförande Magnus Gunnarsson  
  

Justerare Lars-Ove Johansson  
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 1 december 2020 
Tillkännagivandet 
publicerat 4 december 2020  

Överklagningstid 4 december 2020 – 28 december 2020  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 29 december 2020  
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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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-
11-11 
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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.  
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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. I 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 
kommunledningsförvaltningen 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 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-10-28 
Motion: Avgistbelägg användning av kommunens laddstolpar, 2019-09-03 
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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.  
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KS § 176  KS2017/0362 212 

Beslut om granskning av förslag till översiktsplan 2035 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka översiktsplanen på granskning med 
nedanstående ändringar av granskningsförslaget.   
Revidering av texter om omvandling av industriområden som förtydligar:  

- Ställningstaganden om centrumutveckling i serviceorter.  
- Generella principer för framtagande av markanvändningsförslag.  
- Aktuella markanvändningsförslag med omvandling av industrimark.  

Sammanfattning av ärendet 
Översiktsplanen regleras och utformas enligt 3 kap. i plan- och bygglagen (PBL) 
och dess funktion är att ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön inom hela kommunen. Den ska ge vägledning för beslut kring 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Planen är vägledande vid hantering av bygglov och detaljplaner, 
samt vid övriga beslut som rör mark- och vattenanvändning.  
Översiktsplanens granskningsförslag är uppdelat i ett antal separata delar. Del 1 
behandlar översiktsplanens roll, planprocess, utgångspunkter, lagkrav och olika 
mål som översiktsplanen har att förhålla sig till samt mellankommunala frågor. 
Del 2 utgör själva planförslaget. Det innehåller en strategisk del, med 
strukturbild för kommunens långsiktiga fysiska utveckling och tematiska 
strategiområden med ställningstaganden, samt en del med förslag på mark- och 
vattenanvändning för centralorten och serviceorterna Agunnaryd, Hamneda, 
Lagan, Lidhult och Ryssby. Förslag pekas ut för både bebyggelse, 
kommunikationer och grönstruktur. Utöver det finns en redovisning av de 
tematiska tilläggen för vindkraft och LIS (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen). Del 3 innehåller en tematiskt indelad nulägesbeskrivning av kommunen, 
en beskrivning av hur hänsyn tas till allmänna intressen som riksintressen och en 
redovisning av planeringsunderlag som är relevanta för översiktsplanen. Del 4 
beskriver hur den löpande översiktliga planeringen ska gå till, vilket är av största 
betydelse för att kommunens strategiska planering ska vara aktuell och 
samordnad, och innehåller förslag på strategiska planeringsprojekt som bör 
göras framöver.  
Samråd för översiktsplanen skedde september till november 2019. Efter 
samrådet har förslaget till översiktsplan ändrats inom ett antal olika områden. 
De viktigaste strategiska ställningstagandena är att korridoren för en eventuell 
höghastighetsjärnväg har smalnats av och förlagts öster om Lagadalen och 
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Ljungby, att serviceorterna har utökats med Agunnaryd och att det stråk till 
Älmhult som går via Hamneda-Pjätteryd har prioriterats i första hand. Vidare 
har redovisningen av grönstrukturen tydligare särskiljts mellan rekreations- och 
naturvärden samt att ett antal övergripande ställningstaganden har förtydligats 
och kompletterats.  
I tjänsteskrivelsen från den 24 november 2020 föreslår miljö- och 
byggförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar om granskning av förslag till 
översiktsplan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-11-30 § 146 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2020-11-24 
Granskningsförslag till Översiktsplan 2035 del 1–4, 2020-11-10 
Samrådsredogörelse, 2020-11-10 
Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning, 2020-11-10  

Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att skicka 
översiktsplanen på granskning med nedanstående ändringar av 
granskningsförslaget.   
Revidering av texter om omvandling av industriområden som förtydligar:  

- Ställningstaganden om centrumutveckling i serviceorter.  
- Generella principer för framtagande av markanvändningsförslag.  
- Aktuella markanvändningsförslag med omvandling av industrimark.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.   

Skickas till 
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
Tekniska nämnden  
Miljö- och byggnämnden  
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KS § 177  KS2020/0342 007 

Yttrande gällande granskning av investeringsprojektet 
Bergalyckan  

Beslut 
Kommunstyrelsens lämnar yttrande enligt förslag daterat 24 november 2020 
som svar på granskningsrapporten ”Granskning av investeringsprojekt 
Bergalyckans förskola”. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hur 
investeringsprojektet Bergalyckans förskola har hanterats utifrån olika 
perspektiv. Rapportens sammanfattande bedömning är att investeringsprojektet 
Bergalyckan inte kan anses ha genomförts på ett tillfredsställande sätt. Brister 
finns i såväl det operativa genomförandet som på övergripande styrnings- och 
ledningsnivå. Revisorerna omber kommunstyrelsen och tekniska nämnden att 
yttra sig i ärendet.  
I tjänsteskrivelsen från den 17 november 2020 skriver 
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att flera av de påpekade bristerna går att hänföra till kommunens gamla 
investeringsprocess varigenom investeringsprojektet Bergalyckans förskola 
hanterades. Kommunen har infört en ny investeringsprocess för 
verksamhetsfastigheter samt andra åtgärder som bidrar till att 
investeringsprojekt numera genomförs på ett mer strukturerat sätt. I juni 2019 
antog kommunstyrelsen en ny investeringsprocess för verksamhetsfastigheter. 
Likaså antogs en verksamhetsplan för lokalförsörjning i kommunfullmäktige i 
februari 2018. Kommunledningsförvaltningen har också utvecklat ett 
systematiskt arbete med befolkningsstatistik i uppföljning och budgetarbete, 
både uppdelat på olika åldersgrupper och för olika landsbygdsorter. Genom det 
nya implementerade arbetssättet får kommunen ett tidigt grepp om 
verksamheternas behov vilket skapar förutsättningar för ett 
upphandlingsförfarande som är tillfyllest för samtliga inblandade och som inte 
behöver genomföras under brådskande former. 
I tjänsteskrivelsen från den 17 november 2020 framgår 
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande. Den 24 november 2020 
beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att lägga till: ” Inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt föreslås att uppföljning av den nya 
investeringsprocessen ska ske inom internkontrollplanen för 2021, så att 
kommunstyrelsen med säkerhet vet att det finns en väl fungerande styrning och 
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ledning i framtida investeringsprojekt.” i förslaget till yttrande. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsens beslutar att 
lämna yttrande enligt arbetsutskottets förslag daterat 24 november 2020 som 
svar på granskningsrapporten ”Granskning av investeringsprojekt Bergalyckans 
förskola”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-11-24 § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande, 2020-11-24 
Granskning av investeringsprojekt Bergalyckan, 2020-09-23 

Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

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.  

Skickas till 
Revisorerna i Ljungby kommun 
Tekniska nämnden  
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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 142.5 
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 får 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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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.  
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KS § 179  KS2002/0395 016   

Uppdrag om projektplan för kommunens 
krigsorganisation  

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en projektplan för arbetet med att skapa en krigsorganisation för Ljungby 
kommun. Förslag till projektplan redovisas för kommunstyrelsen senast 
april 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska enligt överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt 
försvar, tecknad mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
och Sveriges kommuner och regioner (SKR), och enligt kommunens plan för 
arbete med krisberedskap senast den 31 december 2020 påbörjat arbetet med en 
krigsorganisation. Arbetet att skapa en krigsorganisation är en process som 
kommer att pågå under ett antal år framöver. Processen består av flera olika 
delar och för att säkerställa långsiktigheten i arbetet föreslår 
kommunledningsförvaltningen att en projektplan tas fram. 
Genom arbetet med att ta fram en krigsorganisation läggs grunden för 
kommunens planering för höjd beredskap. Arbetet förbättrar även kommunens 
förmåga till att hantera kriser och gråzoner.  Målet är att skapa en förmåga att 
snabbt kunna ställa om verksamheten i händelse av höjd beredskap. Arbetet att 
skapa en krigsorganisation är en process som kommer att pågå under ett antal år 
framöver.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 24 november 2020 att 
kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en projektplan för arbetet med att skapa en krigsorganisation för Ljungby 
kommun. Förslag till projektplan redovisas för kommunstyrelsen senast april 
2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-11-24 § 141 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-20 
Överenskommelse mellan SKR och MSB om kommunernas arbete med civilt 
försvar 
Plan för Ljungby kommuns arbete med krisberedskap, 2020-01-01 
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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.  

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden  
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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 fått 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.  
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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  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Solling 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.  
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KS § 181  KS2020/0171 020   

Svar på motion om visselblåsarfunktion 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens personalutskott 
för att utreda om och hur kommunen kan samarbeta med Region Kronoberg som 
tagit beslut om att anlita en extern resurs för visselblåsare.  

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 21 april 2020 föreslår Doris Nickel (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar att anlita en utomstående part som kan ta emot 
anmälningar, granska och vidarebefordra dem till kommunen. Efter 
genomförandet ska samtliga kommunanställda få information om att denna 
möjlighet finns.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
23 september 2020. Frågan om "Visselblåsarfunktion'' har behandlats vid 
tidigare tillfällen. En rutin för larm om allvarliga missförhållanden har antagits 
med verkan från och med den l februari 2018. Sammanfattningsvis så utreds 
lämnade anmälningar av kommunens interna utredningsgrupp bestående av 
personalchef, kommunjurist och säkerhetssamordnare. Anmälningarna ska följas 
upp och redovisas till kommunstyrelsen årligen.  
Regler för "Visselblåsarfunktion framgår av lag om särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. 
Europaparlamentet har under 2019 antagit nya regler för att skydda 
"visselblåsare”. Därutöver finns regleringar i övrig lagstiftning som ger 
möjlighet för offentliganställda att ta upp eventuella missförhållanden på 
arbetsplatsen, sprida dem vidare med mera och samtidigt erhålla skydd som 
anonymitet, eftersöksförbud etcetera samt möjlighet till insyn och kontroll 
kommunens verksamhet. 
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 3 november 2020 att motionen 
ska avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2020-11-03 § 52 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-09-23 
Motion om visselblåsarfunktion, 2020-04-21 
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Yrkanden 
Rut Björkström (KD) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
Jan Lorentzson (SD), Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
Kerstin Wiréhn (V), Anne Karlsson (S) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
personalutskott för att utreda om och hur kommunen kan samarbeta med Region 
Kronoberg som tagit beslut om att anlita en extern resurs för visselblåsare.  

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att JA för att besluta i ärendet 
idag och om att rösta NEJ för att återremittera ärendet i enlighet med Kerstin 
Wiréhns yrkande. 
LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Solling 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 sju JA-röster och åta NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Kerstin Wiréhns 
yrkande.  
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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. 
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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  
Solling 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 Rut Björkströms 
med fleras yrkande.  
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KS § 183      

Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Företagsbesök på CNC-teknik och Montico 
Ann-Charlotte informerar om företagsbesök på CNC-teknik och Montico i 
Ljungby. CNC-teknik bedriver verksamhet inom bl.a. metallbehandling. 
Montico bedriver bemanningsverksamhet. Vid besöket på Montico fick 
ledamöterna möjlighet att testa på svetsning.  
 
Hearing med trafikverket om höghastighetsjärnvägen  
Magnus Gunnarsson (M) meddelar att kommunalråden deltagit på en hearing 
med trafikverket med anledning av den kommande höghastighetsjärnvägen. 
Kommunalråden har lämnat ett gemensamt yttrande till trafikverket. Kommunen 
har sedan tidigare gjort ett ställningstagande där kommunen poängterar behovet 
av ett stationsläge i Värnamo kommun, vilket även lyfts fram i detta yttrande.  
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KS § 184      

 

Rapportering från brottsförebyggande rådet  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Gunnarsson (M) meddelar att trygghetsmätningen för kommunen 
kommer redovisas för brottsförebyggande rådet under veckan. Magnus frågar 
om ledamöterna har något ärende eller någon fråga de vill att Magnus ska lyfta 
vid rådets kommande möte.  
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KS § 185      

Kommunledningsförvaltningen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören berättar om arbetet med att implementera en tillitsbaserad 
styrning i kommunorganisationen. Detta innebär bland annat att skapa en 
styrning där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och säkerställa att medarbetaren 
kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.  
Kommunledningsförvaltningen kommer framöver återkoppla till 
kommunstyrelsen med ett årshjul över de aktiviteter som genomförs för att 
verkställa den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen har över kommunens 
nämnder.   
Kommundirektören berättar om olika förvaltningsöverskridande projekt. 
Kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetar just 
nu tillsammans för att utveckla konceptet kring Bolmenmarschen. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har uppmärksammat frågan om att utveckla konceptet och 
förvaltningarna har därefter ansökt om externa medel som kan användas för att 
utveckla Bolmenmarschen.  
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KS § 186      

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden har redovisats till kommunstyrelsen den 1 december 
2020: 

- Kommunledningsförvaltningen, attestuppdrag inom 
kommunledningsförvaltningen, 2020-10-19 

- Kommunledningsförvaltningen, beslut om vidaredelegation av 
upphandlingsrelaterade beslut, 2020-11-18 

- Kommunledningsförvaltningen, svar på remiss angående föreskrift om 
förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka 
spridningen av coronaviruset, 2020-11-18 

- Länsstyrelsen i Kronoberg, Remiss angående föreskrift om förbud mot 
vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av 
coronaviruset, 2020-11-10 

- Sydarkivera, beslut om mötestider 2021, 2020-11-02 
- Region Kronoberg, mötesanteckningar medlemssamråd Sunnerbo, 2020- 
- 10-14 
- Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, 

sammanträdesprotokoll och beslutsunderlag, 2020-11-09 
- Smålands Sjörike, protokoll, 2020-09-03 
- Tekniska nämnden, beslut om att upphäva kommunstyrelsens 

arbetsutskotts beslut om nyttjande av gångbanor 
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