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Tid och plats Onsdagen den 8 april 2020, Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, 

Ljungby, 15.30 – 17.00 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande  

Lars-Ove Johansson (C) 

Anne Karlsson (S) 

Paul Kowalski (S), § 13-18 

Jan Lorentzson (SD) 

Övriga 
deltagande 

Jonas Jönsson, kommundirektör 

Christoffer Mowide, kommunsekreterare  

Carina Karlund, säkerhetssamordnare 

Therese Samuelsson, kommunstrateg 

Ronnie Wallin, förvaltningssekreterare 

Sonja Edén, förvaltningschef 

Justerare Anne Karlsson  

Justeringens  
tid och plats Tisdagen den 28 april klockan 13.00, kansliavdelningen, Ljungby kommun.   

Paragrafer  13 – 20   

  

Sekreterare Christoffer Mowide   

  

Ordförande Magnus Gunnarsson  

  

Justerare Anne Karlsson  
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Krisledningsnämnden  

Sammanträdesdatum 16 april 2020  

Tillkännagivandet 
publicerat 29 april 2020  

Överklagningstid 29 april – 21 maj 2020  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 22 maj 2020 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun 

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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KLN § 13   

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Krisledningsnämnden lägger till ärendet Beslut om att ge möjlighet till 

gymnasielever på annan ort att få matlåda och ärendet Uppdrag om 

gratifikation för belastade arbetsgrupper.  

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att lägga till 

ärendet Beslut om att ge möjlighet till gymnasielever på annan ort att få matlåda 

och ärendet Uppdrag om gratifikation för belastade arbetsgrupper.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
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KLN § 14     

 

Information från centrala krisledningsgruppen 

Sammanfattning av ärendet 

Centrala krisledningsgruppen informerar om Ljungby kommuns aktuella läge.  
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KLN § 15 KLN2020/011 600 

Genomförande av skolavslutning 

Beslut 

Krisledningsnämnden ger krisledningsgruppen i uppdrag att redovisa 

möjligheterna för att genomföra studentfirande. Krisledningsnämnden bjuder 

även in förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen och 

gymnasiechefen till krisledningsnämndens kommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden diskuterar genomförande av skolavslutningar i Ljungby 

kommun. 

Yrkanden 

Anne Karlsson (S) yrkar att krisledningsnämnden ger krisledningsgruppen i 

uppdrag att redovisa möjligheterna för att genomföra studentfirande och att 

krisledningsnämnden bjuder in förvaltningschefen för barn- och 

utbildningsförvaltningen och gymnasiechefen till krisledningsnämndens 

kommande sammanträde.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Anne 

Karlssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 

Skickas till 

Krisledningsgruppen 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-04-16 
 

7(12) 

   
Krisledningsnämnden 
 

 

 

Justerandes sign   

 

 

KLN § 16     

 

Genomförande av nationaldagsfirande  

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden diskuterar genomförande av nationaldagsfirande.  
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KLN § 17     

 

Hemtjänst för personer som inte är kommunmedlemmar 

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden diskuterar hemtjänst för personer som inte är 

kommunmedlemmar. 
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KLN § 18 KLN2020/009 406 

Sänkning av hyror och avgifter samt anstånd och 
efterskänkning av betalningar till kommunen  

Beslut 

Krisledningsnämnden ger krisledningsgruppen i uppdrag att se över hur man 

som bäst kan hjälpa näringslivet och föreningar på kort och lång sikt med 

utgångspunkt från underlaget som tekniska förvaltningen delgivit inför 

krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämnden kommunicerar möjligheten för ekonomichefen att ge 

anstånd för fakturor enligt gällande policy.  

Krisledningsnämnden ger krisledningsgruppen i uppdrag att utreda möjligheten 

för ytterligare anstånd och avskrivningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till och 

konsekvens av att efterskänka taxor, avgifter, hyror och arrenden till företag. 

Kommunledningsförvaltningen har även fått i uppdrag att undersöka möjlighet 

att ta bort dröjsmålsränta vid beviljande av anstånd, med ekonomisk 

konsekvens.  

Kommunledningsförvaltningen ser inte att det finns någon möjlighet till att 

generellt efterskänka taxor och avgifter mot företag. Däremot finns möjlighet att 

tillfälligt sänka hyror, med hjälp av statligt stöd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2020-04-16 

Förslag som skickats till kommissionen (200409) 

Tekniska nämnden § 36/2020, 2020-04-14 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-04-06  

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsgruppen får i uppdrag att se över 

hur man som bäst kan hjälpa näringslivet och föreningar på kort och lång sikt 

med utgångspunkt från underlaget som tekniska förvaltningen delgivit inför 

krisledningsnämnden. 
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Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden kommunicerar 

möjligheten för ekonomichefen att ge anstånd för fakturor enligt gällande 

policy.  

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden ger 

krisledningsgruppen i uppdrag att utreda möjligheten för ytterligare anstånd och 

avskrivningar. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons (M) yrkanden och finner att nämnden beslutat så. 

Skickas till 

Ekonomichefen 

Krisledningsgruppen 
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KLN § 19 KLN2020/004 600 

Beslut om att ge möjlighet till gymnasielever på annan ort 
att få matlåda  

Beslut 

Gymnasieungdomar som är folkbokförda i Ljungby kommun men studerar på 

annan ort erbjuds matlåda av Ljungby kommun. 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att gymnasieungdomar som inte studerar på en 

ort i Ljungby kommun beviljas matlåda på samma sätt som de som bor i 

Ljungby. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons (M) yrkande. 

Skickas till 

Tekniska nämnden 

Krisledningsgruppen 
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KLN § 20  KLN2020/010 028 

Uppdrag om gratifikation för belastade arbetsgrupper  

Beslut 

Krisledningsgruppen får i uppdrag att utreda möjligheten för en gratifikation för 

hårt belastade arbetsgrupper. 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att ge 

krisledningsgruppen i uppdrag att utreda möjligheten för en gratifikation för hårt 

belastade arbetsgrupper. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

 


