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Krisledningsnämnden  

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Torsdagen den 23 april, Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby, 

16.30 – 18.10 

 

Beslutande Anne Karlsson (S), ordförande  

Ann-Charlotte Wiesel (M), tjänstgörande ersättare åt Magnus Gunnarsson (M) 

Matilda Petersson, tjänstgörande ersättare åt Lars-Ove Johansson (C) 

Paul Kowalski (S) 

Krister Salomonsson (SD), tjänstgörande ersättare åt Jan Lorentzson (SD)   

Övriga 
deltagande 

Jonas Jönsson, kommundirektör 

Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  

Carina Karlund, säkerhetssamordnare,  

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef, § 22  

Jennie Ronefors, folkhälso- och friskvårdssamordnare, § 22  

Magnus Johansson, ekonomichef, § 21 

Lisa Åberg, administrativ chef, § 21 

Justerare Ann-Charlotte Wiesel  

Justeringens  
tid och plats Ljungby Arena, måndagen den 27 april klockan 17.00  

Paragrafer  21 - 23  

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo  

  

Ordförande Anne Karlsson  

  

Justerare Ann-Charlotte Wiesel  
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Krisledningsnämnden  

Sammanträdesdatum 23 april 2020 

Tillkännagivandet 
publicerat 28 april  

Överklagningstid 28 april – 20 maj 2020  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 21 maj 2020  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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Ärendelista 

Fastställande av dagordning ................................................................................. 4 

Delrapportering av uppdrag och beslut om efterskänkning av hyror och 

tillståndskostnader till näringsidkare och föreningar............................................ 5 

Informationsärenden ............................................................................................. 8 
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KLN § 21     

 

Fastställande av dagordning  

Beslut 

Krisledningsnämnden tar bort ärendet Delrapportering av uppdrag om 

efterskänkning av hyror och tillståndskostnader till näringsidkare och 

föreningar från dagordningen och lägger till ärendet Delrapportering av 

uppdrag och beslut om efterskänkning av hyror och tillståndskostnader till 

näringsidkare och föreningar. 

Yrkanden 

Anne Karlsson yrkar att krisledningsnämnden tar bort ärendet 6.Delrapportering 

av uppdrag om efterskänkning av hyror och tillståndskostnader till 

näringsidkare och föreningar från dagordningen och lägger till ärendet 

6.Delrapportering av uppdrag och beslut om efterskänkning av hyror och 

tillståndskostnader till näringsidkare och föreningar och informationsärendet 

10.Hemarbete inom barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Anne 

Karlssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Anne 

Karlssons yrkande.  
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KLN § 22 KLN2020/009 406   

Delrapportering av uppdrag och beslut om efterskänkning 
av hyror och tillståndskostnader till näringsidkare och 
föreningar  

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att: 

1. tekniska förvaltningen får mandat att efterskänka upp till 50 procent av 

hyran för utsatta branscher under april-juni. 

 

2. tekniska förvaltningen får mandat att efterskänka avgiften för 2020 för 

tillstånd för uteserveringar för de restauranger som har sökt sådant 

tillstånd. 

 

3. kultur- och fritidsförvaltningen får mandat att efterskänka upp till 50 

procent av hyran för utsatta branscher under april-juni. 

 

Intäktsbortfallet för respektive åtgärd finansieras inom respektive nämnds 

budget. Krisledningsnämnden uppmanar kommunstyrelsen till att ge undantag 

från resultatbalansering för intäktsbortfall med anledning av detta beslut.  

Ansvar och beslutsmandat inom ovanstående verksamhetsområde lämnas åter 

till respektive nämnd i samband med att beslutet överlämnas för verkställande.   

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden fattade den 16 april beslut om att utreda Ljungby 

kommuns möjlighet att, vid behov, komplettera de redan lanserade statliga 

åtgärderna som syftar till att underlätta ekonomiskt för näringsliv och föreningar  

I en tjänsteskrivelse från den 22 april 2020 presenterar 

kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen utredningen i ärendet. 

I huvudsak har olika åtgärder inom hyror, taxor och avgifter undersökts.  

Under 2019 hade Ljungby kommun intäkter på 134 mkr för taxor och avgifter 

och 46 mkr för hyror och arrenden. Av taxor och avgifter avser 38 mkr företag 

och om man även räknar bort kommunala bolag så är summan 27 mkr. Av 

intäkterna för hyror och arrenden avser 5 mkr företag. Hyror beslutas i 

hyresavtal mellan fastighetsavdelningen och respektive hyresgäst. Det finns 

även några hyresavtal som har ingåtts av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Avgifter för tillstånd till uteserveringar hanteras av planeringsavdelningen. 

Gällande avgifter för tillstånd för uteserveringar är intäkterna inte särskilt stora 
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för kommunen. Under 2019 rörde det sig om mindre än 50 tkr. 

Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen föreslår att tekniska 

förvaltningen får mandat att efterskänka avgiften för 2020 för tillstånd för 

uteserveringar för de restauranger som har sökt sådant tillstånd. 

Regeringen har tagit beslut om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader 

i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av 

virusutbrottet. I regeringens extra ändringsbudget har regeringen avsatt 5 

miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer 

som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här 

omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt 

arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som 

tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. 

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under 

perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd 

för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 

50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock 

maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen söks av 

hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna och omfattar alla hyresvärdar. Som 

hyresvärd måste du dock skicka in din ansökan till Länsstyrelsen senast den 31 

augusti 2020. 

Det är troligt att övriga aktörer på fastighetsmarknaden kommer genomföra 

åtgärder för att hjälpa utsatta branscher. Kommunledningsförvaltningen och 

tekniska förvaltningen bedömer att det är rimligt att Ljungby kommun följer 

övriga fastighetsmarknaden inom kommunen.  

I en tjänsteskrivelse från den 22 april 2020 föreslår 

kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen att tekniska 

förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen får mandat att efterskänka upp 

till 50 procent av hyran för utsatta branscher mellan april och juni. Tekniska 

förvaltningen föreslås även få mandat att efterskänka avgiften för 2020 för 

tillstånd för uteserveringar för de restauranger som har sökt tillstånd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen, 

2020-04-22 

Förteckning över SNI-koder för utsatta branscher  

Yrkanden 

Anne Karlsson yrkar att krisledningsnämnden beslutar att: 

1. tekniska förvaltningen får mandat att efterskänka upp till 50 procent av 

hyran för utsatta branscher under april-juni. 
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2. tekniska förvaltningen får mandat att efterskänka avgiften för 2020 för 

tillstånd för uteserveringar för de restauranger som har sökt sådant 

tillstånd. 

 

3. kultur- och fritidsförvaltningen får mandat att efterskänka upp till 50 

procent av hyran för utsatta branscher under april-juni. 

 

Intäktsbortfallet för respektive åtgärd finansieras inom respektive nämnds 

budget. Krisledningsnämnden uppmanar kommunstyrelsen till att ge undantag 

från resultatbalansering för intäktsbortfall med anledning av detta beslut. Ansvar 

och beslutsmandat inom ovanstående verksamhetsområde överlämnas till 

respektive nämnd i samband med att beslutet överlämnas för verkställande.   

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Anne 

Karlssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Anne 

Karlssons yrkande.  

Skickas till 

Tekniska nämnden  

Kultur- och fritidsnämnden  

Kommunstyrelsen  
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KLN § 23     

Informationsärenden 

Beslut 

Krisledningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

2. Krisledningsnämndens roll utifrån den rådande situationen  

Kommunledningsförvaltningen informerar om krisledningsnämndens roll utifrån 

den rådande situationen.  

 

3. Planering kring studentutspringet  

Barn- och utbildningschefen informerar om att barn- och 

utbildningsförvaltningen arbetar med att hitta en lösning för studentutspringet.  

 

4.Aktuell status över lagersaldon av skyddsutrustning   

Kommunledningsförvaltningen informerar om aktuella lagersaldon.  

 

5. Möjligheten till sommarjobb inom kommunens verksamheter  

Kommunledningsförvaltningen informerar om förutsättningarna kring att få 

sommarjobb på kommunen. Ambitionen är att alla elever ska få sommarjobb 

genom kommunen. Kommunen har fått instruktioner från SKR om att 

sommarjobbare inte ska arbeta inom vård och omsorg eller inom barnomsorg. 

Kommunen, som arbetsgivare, får inte heller riskera att sommarjobbare blir 

smittade. Kommunens förvaltningar försöker hitta en lösning varigenom så 

många som möjligt ska kunna få sommarjobb även under de restriktioner som 

gäller. 

 

7. Status över frånvaro på grund av sjukskrivningar och vård av barn 

Kommunledningsförvaltningen informerar om frånvaron inom kommunens 

olika förvaltningar.  

 

8. Resultatet av beslut om lunchlåda till gymnasieelever  

Kommunledningsförvaltningen informerar om hur många lunchlådor som 

levererats. Omkring 40 till 50 lunchlådor levereras per dag.  
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9. Information från centrala krisledningsgruppen  

Centrala krisledningsgruppen informerar om kommunens arbete kring 

smittspridningen av coronaviruset. Från och med nästa vecka kommer centrala 

krisledningsgruppen träffas en gång i veckan. De senaste veckorna har centrala 

krisledningsgruppen träffats två gånger i veckan.  

 

10.Hemarbete inom barn- och utbildningsförvaltningen  

Barn- och utbildningschefen informerar om att lärare i så stor utsträckning som 

möjligt utför sitt arbete på arbetsplatsen och inte på annan plats. De som arbetar 

hemifrån har fått beslut om tillåtelse att arbeta hemifrån. De som arbetar 

hemifrån har särskilda skäl, framförallt att de har underliggande sjukdomar som 

gör att de är i riskgrupp.  

 

 


