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Beslutande Magnus Gunnarsson (M) 
Anne Karlsson (S) 
Krister Salomonsson (SD) 
Lars-Ove Johansson (C) 
Peter Berg (M) 
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Carina Bengtsson (C) 
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Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef 
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Åhörare 13 

Justerare Rut Björkström och Daniel Svensson, ersättare Anne Karlsson 

Justeringens 

tid och plats 

Måndagen den 30 maj 2022 kl. 16:00, kansliavdelningen 

Paragrafer §§ 88-109 

 
 

Sekreterare Sofia Olsson  

 
 

Ordförande Frederik Svärd  

 
 

Justerare Rut Björkström och Daniel Svensson  

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-05-23 

Protokollet anslås 2022-05-31 

Överklagningstid 2022-05-31 – 2022-06-21 

Anslaget nedtages 2022-06-22 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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§ 88   

Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB och 

kultur- och fritidsförvaltningen informerar om 

sina verksamheter 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Information från Ljungby Energi AB. Bo Schönbeck berättar om bolagets 
verksamhet. 

2. Information från Ljungby Energinät AB. Bo Schönbeck berättar om bolagets 
verksamhet. 

3. Information från kultur- och fritidsförvaltningen. Ing-Marie Byström berättar om 
förvaltningens verksamhet. 
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§ 89  

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att budgeten är på gång. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ha en första presentation den 24 maj 
men de fullständiga förslagen till budget från alliansen och oppositionspartierna 
släpps i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni. 
Budgethanteringen har hanterats som det gjorts de senaste åren att 
förvaltningscheferna och tjänstepersoner går igenom nästa årsbudget och ekonomi. 
Därefter får politikerna en grovbudget till sig som går igenom budgetberedningen 
som utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. Sedan har respektive partigrupp 
tagit fram förslag och det är dessa som kommer presenteras i kommunstyrelsen den 
7 juni. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till kommunfullmäktige. 
Detaljbudget för nämnderna beslutas om i september och oktober av respektive 
nämnd.  

Ljungby kommun har besökt Norddjurs kommun i Danmark i syfte att diskutera 
hur vi kan öka turismen till de respektive kommunerna. Stena Line har även varit 
involverad i samtalen över hur det går att marknadsföra Ljungby kommun på deras 
båtar. De personer som deltog utöver kommunstyrelsens ordförande och 
tjänstepersoner från kommunen var representanter för våra fokusområden; 
ordförande i företagarna och verksamhetschef för sagobygden berättarnätet. 
Norddjurs kommun kommer besöka Ljungby efter sommaren. Finns även en 
förhoppning om att samtalen ska resultera i en vänort. 

Det kommer invigas ett löpspår i Lidhult på fredag den 27 maj.  
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§ 90   

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har inget nytt att informera om under sammanträdet den 23 
maj 2022. 
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§ 91   

Allmänhetens frågestund och ledamöternas 

frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänhetens frågestund 

Dan Krantz ställer en fråga till socialnämndens ordförande om syn- och 
hörselinstruktör: 
Det är viktigt att personer med syn och hörselnedsättning får en adekvat och 
kompetent utbildning och stöd för att hantera sin utrustning och sitt dagliga liv så 
att det blir så aktivt som möjligt. Synskador och hörselskador leder till utanförskap, 
ensamhet och social isolering om det inte tillförs resurser. Därför anser jag att det 
behövs tillsättas syn och hörselinstruktör i varje kommun. Kan inte varje kommun 
ordna detta kan man tänka sig att tex Ljungby, Markaryd Älmhult tillsätter en 
sådan här tjänst tillsammans. Hur ser ni på detta från Ljungby Kommun? 
 
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) anser att det är angeläget att 
personer har en utrustning som fungerar väl och att det finns någon som kan 
hantera den. Finns i dagsläget ingen sådan funktion i kommunen. Syn- och 
hörselskador är regionens ansvar och hanteras av dem. Detta är en aspekt som 
kommunen kommer ta med sig till diskussioner om god och nära vård. 
 
Svetruck, Ljungby Maskin, Erico har lämnat i en gemensam fråga till tekniska 
nämndens ordförande om VA-taxa: 
De ställer sig bakom frågan i interpellationen som Tommy Göransson lämnat in. 

1. Hur kommer de planerade investeringarna som finns i långtidsplanen inom 
VA att påverka VA-taxan under planperioden och ett antal år framåt? 

De söker en prognos om utvecklingen av VA-taxan och ställer frågan: 
Är vi på väg som Älmhult om kraftigt höjda avgifter till oss företagare i framtiden? 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han kommer 
besvara frågan under Svar på interpellation angående framtida budget och VA-taxor § 97 
och hänvisar där med sitt svar till den punkten.  
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Ledamöternas frågestund 

Anne Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om samarbete mellan 
kommunen och regionen rörande rehab bassängen: 

Under ett tidigare möte mellan kommunen och regionen har ett sådant samarbete 
diskuterats. Föreningen för reumatiker har lyft att bassängen ännu inte öppnat 
efter pandemi. Kan kommunstyrelsens ordförande nämna något om vad som är på 
gång? 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att bassängen som 
finns på lasarettet idag kommer att försvinna när lasarettet byggs om. Frågan har 
ställts om Ljungby kommun kan bistå med att öppna en ny rehab bassäng i 
kommunal regi. Det kommer finnas med som ett utredningsuppdrag i 
budgetförslaget där tekniska och kultur-och fritidsförvaltningen får ansvar för att 
utreda möjligheterna och kostnader för detta. 

 

Liselotte Åhlander (S) frågar socialnämndens ordförande om 
återhämtningsbonusen: 

I mars hade kommuner och regioner möjlighet att söka stadsbidrag rörande god 
och hållbart arbetsliv inom vård- och äldreomsorgen, så kallad 
återhämtningsbonus. Har kommunen sökt denna återhämtningsbonus? Finns det 
ambition från de styrande Moderaterna att arbeta bort de delade turerna? 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att han inte vet om 
kommunen ansökt om statsbidraget och ber att få återkomma i den frågan. 
Moderaterna är intresserade att ta bort de delade turerna och förhoppningsvis 
något de kan adressera i arbetet med heltid som norm.  

 

Kerstin Wiréhn (V) frågar tekniska nämndens ordförande om övergivna cyklar 
runt om i kommunen: 

Kerstin har fått en fråga från en kommuninvånare om vad kommunen gör med de 
cyklar som samlas in. Hon lämnade då in en synpunkt till kommunen och fick som 
svar att de destrueras. Detta anser Kerstin inte vara något bra utifrån 
hållbarhetsperspektiv. Kan du tänka dig ta upp detta politiskt att samarbete med 
någon aktör i kommunen för att ta hand om de cyklar som är i gott skick? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han fått ett 
annat svar om att cyklarna kan komma till användning. Han tar med sig frågan.  
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Vinko Stifanic (V) frågar tekniska nämndens ordförande om stolpar med reflexer 
och belysning vid Märtaljungbergsvägen: 

Kommunen har besvarat att de kommer sätta upp reflexer och belysning. Detta har 
ännu inte skett. Hur lång tid tar det att sätta upp reflexer och belysning? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han tar med sig 
frågan. 

 

Vinko Stifanic (V) frågar tekniska nämndens ordförande om färdigställande av 
Hammarrondellen: 

Frågan togs upp under sammanträdet den 25 april 2022 som nu är åtgärdat. Varför 
kunde inte detta sammanställas på en gång? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det blev ett fel 
med entreprenören och är nu åtgärdat. 

 

Roland Johansson (ALT) frågar gemensamma överförmyndarnämndens 
ordförande om försenat och sänkt arvode till gode män: 

Jonna Nielsen (ALT) ställde en fråga den 25 april och Roland ber nu gemensamma 
överförmyndarnämndens ordförande om återkoppling i frågan. 

Gemensamma överförmyndarnämndens ordförande Johan Ederström (M) svarar 
att rörande försenade arvode beror det på personalomsättning, sjukskrivingar samt 
nytt handläggningssystem. Detta har medfört att arbetet med granskning av 
årsräkningar legat efter. Ett brev till samtliga ställföreträdare har skickats ut den 14 
april och förklarat situationen. Arbetet med årsräkningarna är nu igång. 

Rörande sänkta arvode betalas arvode ut enligt de arvodesprinciper som nämnden 
fattat beslut om den 3 mars 2022, dessa har skickats ut till samtliga ställföreträdare. 
Om någon upplever att deras arvode sänkts väsentligt i förhållande till året innan 
har de möjlighet att överklaga beslutet till överförmyndarnämnden eller kontakta 
nämnden för ett förtydligande. Initialt sänktes fem arvodesbeslut av misstag med 
2–3%, men detta ska ha korrigerats. 

Angående ökade resekostnader har bränslekostnader ökat för hela samhället med 
anledning av detta har nämnden den 19 maj 2022 beslutat att höja ersättningen så 
den är på samma nivå som för förtroendevalda och tjänstepersoner. Om 
ställföreträdarna har några frågor är de välkomna att kontakta 
överförmyndarenheten. 
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Liselotte Åhlander (S) frågar tekniska nämndens ordförande rörande besparingar 
inom kostenheten kopplat till skolan: 

Många barn har det svårt hemma och för vissa av dem är maten i skolan den enda 
lagade mat de får. Liselotte har hört bland annat att mjölken ska tas bort, att det 
ska serveras mer soppa i skolorna med mera. Detta hoppas hon inte är något som 
stämmer. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det finns ett 
underskott för kostenheten där en handlingsplan kommer tas fram som politikerna 
kommer få ta ställning till. De behöver följa budgeten men barnen ska inte behöva 
bli lidande.  

 

Tommy Göransson (MP) frågar tekniska nämndens ordförande om 
cykelöverfarten vid Kånnavägen: 

Är det en konstruktionsmiss som konsulten rita fel eller entreprenören som gjort 
fel? Är detta något som Ljungby kommun behöver betala? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det inte är något 
som han i dagsläge kan besvara utan ta frågan med sig.  
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§ 92   

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga enkla frågor har lämnats till kommunfullmäktige. 
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§ 93 Dnr KS2022-0195 103 

Inlämnande av motioner och interpellationer  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Motioner 

1. Pia Johansson (S) och Ingela Rosén (S) har ställt en motion om konstinköp 
med berättartema. De yrkar att en budget avsätts för att köpa in konst som 
ska sätta Ljungby på kartan samt att en inköpsgrupp sätts ihop för att jobba 
med detta. 

2. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en motion om att Ljungby kommun behöver 
ett oberoende och kunnigt skönhetsråd för att bygga vackrare tätorter i 
kommunen. Hon yrkar att en utredning görs angående skönhetsråd, vilka 
som ska ingå, arbetsuppgifter, mandat m.m. 

Beslutsunderlag 

Motion om konstinköp med berättartema, 2022-05-11 

Motion om skönhetsråd, 2022-05-18 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så. 
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§ 94 Dnr KS2022-0126 600 

Svar på interpellation om säkerhetsrutiner i 

skolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Johansson Gauffin (S) ställde den 25 april 2022 en interpellation till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande om säkerhetsrutiner inom Ljungby 
kommuns skolor. Hon undrar varför finns inga uppdaterade säkerhetsrutiner för 
kommunens gymnasium och högstadieskolor med tanke på pågående dödligt våld? 
Kommer barn- och utbildningsnämnden säkerställa att gemensamma 
säkerhetsrutiner utformas? Kommer barn- och utbildningsnämnden att prioritera 
säkerhetsinsatser i budgeten? 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) lämnade den 18 
maj 2022 in ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under 
sammanträdet den 23 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om säkerhetsrutiner i skolan, 2022-03-25 

Interpellationssvar, 2022-05-18 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige anser interpellationen besvarade och 
finner att de gör så. 
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§ 95 Dnr KS2022-0155 865 

Svar på interpellation inköp lokala professionella 

konstnärer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Karlsson (S) ställde den 25 april 2022 en interpellation till kultur- och 
fritidsnämnden ordförande om huruvida kommunen gör inköp från lokala 
professionella konstnärer. Hon undrar gör kommunen inköp av konst av lokala 
professionella konstnärer? Beställa och köps böcker av lokala författare in till 
kommunens bibliotek? Finns det någon strategi för inköp av lokala professionella 
konstnärers skapande i olika genrer? 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) lämnade den 18 maj 
2022 in ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under 
sammanträdet den 25 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om inköp lokala professionella konstnärer, 2022-04-14 

Interpellationssvar, 2022-05-18 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska 
besvaras vid nästa kommunfullmäktigesammanträde och finner att de gör så. 
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§ 96 Dnr KS2022-0163 303 

Svar på interpellation ställd till 

kommunstyrelsens ordförande angående ny VA-

lagstiftning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Göransson (MP) ställde den 25 april 2022 en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande angående ny VA-lagstiftning. Han undrar om 
kommunstyrelsens ordförande anser det motiverat att göra investeringar i utvalda 
verksamhetsområden? Har kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter 
tillräcklig kunskap rörande den nya lagstiftningen som enligt förslag ska börja gälla 
den 1 januari 2023? 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) lämnade den 18 maj 2022 
in ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under 
sammanträdet den 23 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Interpellation angående ny VA-lagstiftning, 2022-04-21 

Interpellationssvar, 2022-05-18 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad och 
finner att de gör så.  

 

 
 
 

Mötet ajourneras kl. 19:30-19:50 
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§ 97 Dnr KS2022-0162 303 

Svar på interpellation ställd till tekniska 

nämndens ordförande angående budget och 

framtida VA-taxor 

Beslut 

Kommunfullmäkitge beslutar att interpellation är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Göransson (MP) ställde den 25 april 2022 en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande angående budget och framtida VA-taxor. Han undrar hur 
kommer de planerade investeringarna som finns i långtidsplanen inom VA att 
påverka VA-taxan under planperioden och ett antal år framåt? Varför redovisas inte 
hela kostnaden för projektet ”Överföringsledningen Bollstad-Ljungby” för 
beslutsfattande politiker så att vi vet vilket totalt belopp projektet verkligen 
omfattar? Finns det någon aktuell kostnads- och intäktsanalys för projektet 
”Överföringsledningen Bollstad-Ljungby”? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) lämnade den 18 maj in ett 
skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under sammanträdet 
den 23 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Interpellation angående budget och framtida VA-taxor, 2022-04-21 

Interpellationssvar, 2022-05-18 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad och 
finner att de gör så. 
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§ 98 Dnr KS2022-0186 046 

Årsredovisning för Stiftelsen Märta Ljungbergs 

Donationsfond 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs 
Donationsfond för verksamehtsåret 2021. 

Jäv 

Ann-Kristin Petersson (M), Dick Andersson (SD) och Jonas Richtoff (ALT) deltar 
inte i beslutet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente 
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 till kommunfullmäktige 
för beslut om ansvarsfrihet. 

Donationens revisorer har lämnat en revisionsberättelse och skriver att utöver deras 
revision av årsredovisningen har de även utfört en revision av direktionens 
förvaltning för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för år 2021. Enligt deras 
uppfattning har ledamöterna i direktionen inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Märta Ljungbergs Donationsfond. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamehtsåret 2021. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamehtsåret 2021 

Skickas till 

Märta Ljungbergs Donationsfond 
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§ 99 Dnr KS2022-0159 370 

Medborgarinitiativ om förstudie gällande 

biogasanläggning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för initiativet och uppdrar åt Ljungby Energi 
AB att genomföra en förstudie om att investera i en biogasanläggning med 
nyttjande av stallgödsel. Stämmoombudet vid årsstämman i Ljungby Holding AB 
med dotter- och dotterdotterbolag instrueras att fastställa uppdraget vid kommande 
stämma i Ljungby Energi AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 mars 2022 inkom ett medborgarinitiativ om att Ljungby kommun ska ge 
Ljungby Energi AB i uppdrag att göra en förstudie om att investera i en större 
anläggning för gödselbaserad biogas i samarbete med kommunens bönder. 

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
tacka för initiativet och uppdrar åt Ljungby Energi AB att genomföra en förstudie 
om att investera i en biogasanläggning med nyttjande av stallgödsel. 
Stämmoombudet vid årsstämman i Ljungby Holding AB med dotter- och 
dotterdotterbolag instrueras att fastställa uppdraget vid kommande stämma i 
Ljungby Energi AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen förslag till beslut, 2022-05-10 § 93 

Medborgarinitiativ om biogasanläggning, 2022-03-04 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Ljungby Energi AB 

Initiativtagaren 
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§ 100 Dnr KS2020-0393 820 

Programfas för multihall i kvarteret Fritiden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

-godkänna programarbetet,  

-fastställa investeringsbudgeten för projekt ny multihall (exklusive bowlinghall) till 
160 000 000 kronor,  

-fastställa inventariebudgeten för ny multihall för barn- och 
utbildningsförvaltningen till 1 480 000 kronor,  

- fastställa inventariebudgeten för ny multihall för kultur- och fritidsförvaltningen 
till 5 600 000 kronor,  

- projektering och upphandling för projekt ny multihall ska utföras och att,  

- fastställa inventariebudgeten för lokalvård till 130 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021 att godkänna förstudien för 
multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden. Beslutet att inleda programfasen 
fattades senare genom kommunfullmäktiges beslut om budget och 
planeringsdirektiv för 2022. Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden 
har den 20 april 2022 samt 3 maj 2022 överlämnat förslag till beslut som innebär 
att tidigare programfas gällande multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden delas 
upp i två ärenden och hanteras via två separata processer.  

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett programarbete som beskrivs i 
tjänsteskrivelserna från den 28 mars 2022 och i övrigt underlag.  Förvaltningen har 
utrett möjligheterna för en multihall för flexibel användning. Multihallen har en 
yta på drygt 5500 kvadratmeter innehållande bland annat omklädningsrum och 
personalrum för skolverksamhet. Hallrummet har mått som ska medföra att 
föreningar kan utöva sin sport utan dispens, med en fritakhöjd på 10 meter. 
Publikkapaciteten är flexibel med cirka 800 fasta sittplatser och cirka 950 flexibla 
platser i form av teleskopläktare, vilket medför totalt cirka 1750 läktarplatser. 
Målsättningen är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2025. 

Ett ekonomiskt yttrande har tagits av kommunledningsförvaltningen daterat 9 april 
2022.  Enligt beräkningar framtagna av tekniska förvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen uppgår 
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investeringsutgiften för multihallen till 160 miljoner kronor. Utöver dessa utgifter 
tillkommer investeringar i inventarier. Ljungby kommun har haft en hög 
investeringsnivå de senaste åren och det finns stora investeringsbehov även framåt i 
tiden med bland annat investeringar i skola, förskolor, äldreboenden och vatten- 
och avlopp. För 2022 är investeringsbudgeten 396 miljoner kronor inklusive 
tilläggsanslag. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna att finansieras utan 
upplåning men det är mycket troligt att upplåningen kommer att öka under 2023 
och att tillkommande investeringar ytterligare ökar upplåningen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 april 2022 att kommunfullmäktige 
godkänner programarbetet för investeringen gällande multihall, fastställer 
investeringsbudgeten till projektet till 160 miljoner kronor samt 
inventariebudgeten för kultur- och fritidsförvaltningen till 5,6 miljoner kronor 
samt att kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling ska 
genomföras inom projektet. Därtill föreslår barn- och utbildningsnämnden den 20 
april 2022 att kommunfullmäktige fastställer inventariebudgeten för barn- och 
utbildningsförvaltningen till 1,480 miljoner kronor och tekniska nämnden den 3 
maj 2022 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa inventariebudgeten för 
lokalvården till 130 000 kronor. 

Kommunstyrelsen förslår den 10 maj 2022 att kommunfullmäktige beslutar att: 

-godkänna programarbetet,  

-fastställa investeringsbudgeten för projekt ny multihall (exklusive bowlinghall) till 
160 000 000 kronor,  

-fastställa inventariebudgeten för ny multihall för barn- och 
utbildningsförvaltningen till 1 480 000 kronor,  

- fastställa inventariebudgeten för ny multihall för kultur- och fritidsförvaltningen 
till 5 600 000 kronor,  

- projektering och upphandling för projekt ny multihall ska utföras och att,  

- fastställa inventariebudgeten för lokalvård till 130 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-10 § 99 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 34 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 32 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 33 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 38  

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 39  
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Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande multihall, 2022-03-28  

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande Bowlinghall, 2022-03-29 

Lokalbehovsprogram för multihall, 2022-03-22 

Bilaga 1 - beskrivning programarbete, 2022-03-23 

Bilaga 2 - Programhandling, 2022-03-23 

Bilaga 3- funktionsprogram barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen, 2021-12-03 

Bilaga 4 - tekniskt program Multihall Kv. Fritiden, 2022-03-02 

Bilaga 5a - Miljö- och hållbarhetsaspekter, 2022-01-31 

Bilaga 5b - Social hållbarhet gällande Multihall, 2022-01-28 

Bilaga 6 - Kostnadsbedömning multihall, 2022-03-08 

Bilaga 7a - inventariebudget idrottshall 2022-03-17 

Bilaga 7b - Verksamhetskostnader idrottshall, 2022-03-18 

Bilaga 7c - Inventarier Bowlinghall, 2022-03-22 

Bilaga 8 - Yttrande från ekonomichefen, 2022-04-09 

Bilaga 9a - Preliminärt internhyresavtal multihall barn- och 

utbildningsförvaltningen, 2022-03-22 

Bilaga 9b - Preliminärt internhyresavtal Multihall kultur- och fritidsförvaltningen, 

2022-03-22 

Bilaga 9c - Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 

Bilaga 10 - projekttidplan multihall, 2022-03-18 

Yrkanden 

Krister Salomonsson (SD) yrkar på att återremittera ärendet till tekniska nämnden 
för att undersöka möjligheterna att omarbeta programarbetet utifrån en lägre 
investeringsbudget. Med instämmande från Dick Andersson (SD) och Jan 
Lorentzson (SD). 

Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Med 
instämmande från Magnus Gunnarsson (M), Marcus Walldén (M), Johan 
Ederström (M), Anne Karlsson (S), Carina Bengtsson (C) och Rut Björkström 
(KD). 
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Beslutsordning 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i ärendet idag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att återremittera ärendet i 
enlighet med Krister Salomonssons yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att fatta beslut i ärendet idag. 

Beslutsordning 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 
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§ 101 Dnr KS2022-0190 292 

Programfas för bowlinghall i kvarteret Fritiden  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

-godkänna programarbetet,  

- tillbyggnad och renovering av bowlinghallen ska hanteras som ett eget projekt,   

-fastställa investeringsbudgeten för projekt bowlinghall till 21 250 000 kronor,   

- fastställa inventariebudgeten för bowlinghallen för kultur- och fritidsförvaltningen 
till 8 210 000 kronor,    

- att projektering och upphandling för projekt bowlinghall ska utföras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021 att godkänna förstudien för 
multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden. Beslutet att inleda programfasen 
fattades senare genom kommunfullmäktiges beslut om budget och 
planeringsdirektiv för 2022. Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden 
har den 20 april 2022 samt 3 maj 2022 överlämnat förslag till beslut som innebär 
att tidigare programfas gällande multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden delas 
upp i två ärenden och hanteras via två separata processer.  

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett programarbete som beskrivs i 
tjänsteskrivelserna från den 28 mars 2022 och i övrigt underlag. En kalkyl för om- 
och tillbyggnad av befintlig bowlinghall har utförts. Om- och tillbyggnaden 
beräknas till 21,25 miljoner kronor exklusive inventarier. Inventariekostnaderna är 
avseende bland annat maskiner och banor är beräknad till 8,21 miljoner kronor. 3 
miljoner kronor i driftmedel tillkommer därtill under förutsättning att 
bowlinghallen bedrivs i kommunal regi.  

Ett ekonomiskt yttrande har tagits av kommunledningsförvaltningen daterat 9 april 
2022.  För 2022 är investeringsbudgeten 396 miljoner kronor inklusive 
tilläggsanslag från 2021. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna att 
finansieras utan upplåning men det är mycket troligt att upplåningen kommer att 
öka under 2023 och att tillkommande investeringar ytterligare ökar upplåningen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 april 2022 att kommunfullmäktige 
godkänner programarbetet och att kommunfullmäktige beslutar att tillbyggnad och 
renovering av bowlinghallen ska hanteras som ett eget projekt. Kultur- och 
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fritidsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
investeringsbudgeten för projekt bowlinghall till 21 250 000 kronor samt att 
fastställa inventariebudgeten för kultur- och fritidsförvaltningen till 8 210 000 
kronor och att projektering och upphandling för projekt bowlinghall ska utföras. 
Den 3 maj 2022 instämmer tekniska nämnden i kultur- och fritidsnämndens 
förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2022 att kommunfullmäktige beslutar att: 

-godkänna programarbetet,  

- tillbyggnad och renovering av bowlinghallen ska hanteras som ett eget projekt,   

-fastställa investeringsbudgeten för projekt bowlinghall till 21 250 000 kronor,   

- fastställa inventariebudgeten för bowlinghallen för kultur- och fritidsförvaltningen 
till 8 210 000 kronor,    

- att projektering och upphandling för projekt bowlinghall ska utföras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-10 § 100 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 34 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 32 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 33 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 38  

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 39  

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande multihall, 2022-03-28  

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande Bowlinghall, 2022-03-29 

Lokalbehovsprogram för multihall, 2022-03-22 

Bilaga 1 - beskrivning programarbete, 2022-03-23 

Bilaga 2 - Programhandling, 2022-03-23 

Bilaga 3- funktionsprogram barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen, 2021-12-03 

Bilaga 4 - tekniskt program Multihall Kv. Fritiden, 2022-03-02 

Bilaga 5a - Miljö- och hållbarhetsaspekter, 2022-01-31 

Bilaga 5b - Social hållbarhet gällande Multihall, 2022-01-28 

Bilaga 6 - Kostnadsbedömning multihall, 2022-03-08 
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Bilaga 7a - inventariebudget idrottshall 2022-03-17 

Bilaga 7b - Verksamhetskostnader idrottshall, 2022-03-18 

Bilaga 7c - Inventarier Bowlinghall, 2022-03-22 

Bilaga 8 - Yttrande från ekonomichefen, 2022-04-09 

Bilaga 9a - Preliminärt internhyresavtal multihall barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2022-03-22 

Bilaga 9b - Preliminärt internhyresavtal Multihall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 

Bilaga 9c - Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall kultur- och fritidsförvaltningen, 

2022-03-22 

Bilaga 10 - projekttidplan multihall, 2022-03-18 

Yrkanden 

Kent Danielsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Med 
instämmande från Pia Johansson (S). 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 
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§ 102 Dnr KS2021-0180 291 

Programfas för idrottssal med mera på 

Stensbergskolan  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna programarbetet,  

- fastställa  investeringsbudgeten för hela projektet "Ny idrottssal med mera, 
Stensbergskolan" till 38 800 000 kronor, 

- fastställa inventariebudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen till 760 000 
kronor,  

- fastställa driftbudget för rivning av befintlig idrottssal till 600 000 kronor,  

- projektering och upphandling för projekt "Ny idrottssal med mera, 
Stensbergskolan" ska utföras  

- fastställa inventariebudgeten för lokalvård till 140 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2021 att godkänna förstudien för ny 
byggnad för idrott, slöjd och musikundervisning på Stensbergskolan och att inleda 
programfasen.  

Ett programarbete har tagits fram av tekniska förvaltningen. Förvaltningen har 
utrett möjligheterna att uppföra en idrottssal med flexibel användning på 
fastigheten Cymbalen 1. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvadratmeter 
innehållande bland annat idrottssal (450 kvadratmeter), musik, textil och 
träslöjdsal, lärararbetsrum, omklädningsrum, förråd och teknikrum. Målsättningen 
är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2024. 

Ett ekonomiskt yttrande daterat 11 april 2022 har tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen. Enligt beräkningar framtagna av tekniska 
förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen uppgår investeringsutgiften 
för idrottssal med mera på Stensbergsskolan till cirka 40 miljoner kronor inklusive 
inventarier. För 2022 ligger investeringsbudgeten inklusive tilläggsanslag från 2021 
på 396 miljoner kronor, vilket är långt över en långsiktigt hållbar investeringsnivå. 

Barn - och utbildningsnämnden föreslår den 20 april 2022 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna programarbetet, fastställa investeringsbudgeten till 38,8 
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miljoner kronor, fastställa inventariebudgeten till 760 000 kronor, att utföra 
projektering och upphandling inom projektet. Den 3 maj 2022 föreslår tekniska 
nämnden därtill att kommunfullmäktige beslutar att fastställa driftbudgeten för 
rivning till 600 000 kronor samt inventariebudgeten för lokalvården till 140 000 
kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2022 att kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna programarbetet,  

- fastställa  investeringsbudgeten för hela projektet "Ny idrottssal med mera, 
Stensbergskolan" till 38 800 000 kronor, 

- fastställa inventariebudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen till 760 000 
kronor,  

- fastställa driftbudget för rivning av befintlig idrottssal till 600 000 kronor,  

- projektering och upphandling för projekt "Ny idrottssal med mera, 
Stensbergskolan" ska utföras  

- fastställa inventariebudgeten för lokalvård till 140 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-10 § 101 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 33 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 41 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2022-03-25 

Lokalbehovsprogram, 2022-03-25 

Bilaga 1 - beskrivning programarbete, 2022-03-25 

Bilaga 2 - programhandling, 2022-03-25 

Bilaga 3 - funktionsprogram, 2022-03-25 

Bilaga 4- tekniskt program, 2022-03-10 

Bilaga 5 - gestaltningsprogram, 2022-03-22 

Bilaga 6 - miljö- och hållbarhetsaspekter, 2022-03-22 

Bilaga 7 - kostnadsbedömning idrottssal, 2022-03-24 

Bilaga 8 - inventariebudget idrottshall, 2022-03-24 

Bilaga 9 - yttrande från ekonomichefen, 2022-04-11 

Bilaga 10 - preliminärt hyresavtal, 2022-03-24 
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Bilaga 11 - projekttidplan, 2021-11-18 

Yrkanden 

Marcus Walldén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska nämnden 
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§ 103 Dnr KS2020-0145 880 

Programfas för Ljungby bibliotek   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

- godkänna programarbetet för renovering av biblioteket,  

- att fastställa investeringsbudgeten för projektet till 14 miljoner kronor,  

- att projektering och upphandling ska utföras inom projektet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2022 att godkänna förstudien för 
Ljungby bibliotek och att inleda programfasen. Tekniska förvaltningen har tagit 
fram ett programarbete. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 mars 2022 
att godkänna programarbetet under förutsättning att en lägre kostnad för utemiljö 
tas fram. Nämnden begär därtill hyreskompensation för hyreshöjningar på grund av 
nytt internhyressystem.  

Programarbetet har omarbetats utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut. 
Huvuddragen redovisas i tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen daterad 11 
april 2022. I dialog mellan berörda förvaltningar har ett alternativ tagits fram som 
innebär att projektet delas upp i två delar där renovering av biblioteket samt 
inventarier avser en del medan utemiljön avser en annan del. På så sätt kan 
förvaltningen arbeta vidare med byggnadsdelen enligt tidigare tidplan samtidigt 
som projektgruppen kan arbeta för att ta fram en lägre kostnad för utemiljön, 
enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.   

Biblioteket är i behov av en omfattande renovering och främst utvändigt eftersom 
taket i sin helhet är uttjänt. I renoveringen ingår tillbyggnad av förråd för 
Fritidsbanken avseende cirka 40 kvadratmeter för förvaring av skrymmande 
utrustning. Därtill ingår renovering av bland annat café, sagorum och läsrum.  

Ett ekonomiskt yttrande daterat 14 april 2022 har tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen. Enligt beräkningar framtagna av tekniska 
förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen uppgår investeringsutgiften för 
biblioteket inklusive inventarier till 14 miljoner kronor. Det finns redan 
budgeterade medel för renovering av biblioteket med 12 miljoner kronor. Det 
innebär att tillkommande investeringsbehov på 2 miljoner kronor behöver 
budgeteras. För 2022 ligger investeringsbudgeten inklusive tilläggsanslag från 2021 
på 396 miljoner kronor.   
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Den 20 april 2022 beslutar kultur- och fritidsnämnden att dela upp projektet i två 
delar: renovering av biblioteket inklusive inventarier samt Utemiljö biblioteket. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna programarbetet för renovering av biblioteket, att fastställa 
inventariebudgeten för projektet till 14 miljoner kronor, och att utföra projektering 
och upphandling inom projektet. Den 3 maj 2022 instämmer tekniska nämnden i 
kultur- och fritidsnämndens beslut samt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2022 att kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna programarbetet för renovering av biblioteket,  

- att fastställa investeringsbudgeten för projektet till 14 miljoner kronor,  

- att projektering och upphandling ska utföras inom projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-10 § 102 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-20 § 34 

Tekniska nämndens beslut, 2022-05-03 § 40  

Tekniska nämndens beslut 2022-04-05 § 30  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-16 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2022-04-11 

Yttrande från ekonomichefen, 2022-04-14 

Beskrivning av programarbete, 2022-04-13 

Planritning  

Funktionsprogram biblioteket  

Tekniskt program biblioteket 

Ritning Takplan 

Preliminärt internhyresavtal, 2022-04-11 

Tidsplan biblioteket, 2022-04-12 

Programarbete, 2022-04-13 

Anmodan upphandling biblioteket, 2022-03-02 

Beskrivning verksamhetskostnader 
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Yrkanden 

Pia Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Med 
instämmande från Rut Björkström (KD), Magnus Gunnarsson (M) och Lars-Ove 
Johansson (C). 

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
undantag för de delar som avser kallförrådet till Fritidsbanken. 

Tommy Göransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägg om solceller på bibliotektetstaket.  

Beslutsordning 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kerstin 
Wiréhns yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Tommy 
Göranssons yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 
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§ 104 Dnr KS2022-0096 028 

Trivselpeng och julgåva 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- tilldela budget för medarbetaraktivitet med 300 kronor per medarbetare till 
samtliga förvaltningar i kommunen. Medlen ska nyttjas till medarbetaraktiviteter 
och syftar till att uppmärksamma medarbetarnas goda arbetsinsatser.  

- under 2022 tilldela ett presentkort med 500 kronor som julgåva till respektive 
månadsanställd medarbetare.  

Finansiering av medarbetaraktivitetsbudget sker med 960 000 kronor genom 
minskning av kommunens eget kapital.  

Finansiering av julklappsgåva sker genom respektive nämnds befintliga budgetram. 

Jäv 

Emma Johansson (S) deltar inte i beslut på grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 22 mars 2022 att kommunstyrelsen 
beslutar att ta fram förslag till åtgärder för att tacka medarbetarna för gott arbete 
under pandemin. Personalutskottets förslag är att 300 kronor avsätts per anställd 
till en gemensam aktivitet på arbetsplatsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 26 april 2022 och till 
arbetsutskottets hantering hade ärendet kompletterats med en tjänsteskrivelse från 
kommunledningsförvaltningen, daterad 19 april 2022. I tjänsteskrivelsen föreslås 
att förslaget gällande medarbetaraktivitetsbudget ska finansieras genom minskning 
av kommunens eget kapital och att julklappsgåvan ska finansieras genom respektive 
nämnds ordinarie budgetram.  

Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2022 att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Tilldela budget för medarbetaraktivitet med 300 kronor per medarbetare till 
samtliga förvaltningar i kommunen. Medlen ska nyttjas till medarbetaraktiviteter 
och syftar till att uppmärksamma medarbetarnas goda arbetsinsatser.  

- under 2022 tilldela ett presentkort med 500 kronor som julgåva till respektive 
månadsanställd medarbetare.  
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Finansiering av medarbetaraktivitetsbudget sker med 960 000 kronor genom 
minskning av kommunens eget kapital.  

Finansiering av julklappsgåva sker genom respektive nämnds befintliga budgetram. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-04-26 § 62 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2022-03-22 § 9 

Tjänsteskrivelse om beslut gällande trivselpeng för medarbetare i Ljungby kommun, 
2022-04-19 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 105 Dnr KS2022-0087 023 

Tjänstgöringsgrad för anställningar samt 

tjänstledighet utan lagstöd  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Samtliga nyanställningar från och med 1 januari 2024 ska vara på 100% 
tjänstgöringsgrad  

- Omreglera samtliga anställningsavtal på deltid till 100% tjänstgöringsgrad senast 1 
januari 2024,  

- Utifrån ovanstående två punkter ska arbetsgivaren ha en generös inställning och 
ge medarbetarna möjlighet till tjänstledighet utan lagstöd utifrån verksamhetens 
behov 

Beslutet gäller för samtlig tillsvidareanställd personal inom kommunals 
avtalsområde och ska verkställas senast 1 januari 2024. Förslaget tas med till 
budgetberedningen och ärendet kommer att behöva förhandlas enligt lag om 
medbestämmande i arbetslivet.  

Kommunstyrelsen personalutskott ska få kontinuerlig avrapportering över hur 
arbetet går. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal genomför 
ett utvecklingsprojekt som syftar till att få fler att arbeta heltid. Arbetet går under 
benämningen Heltid som norm. I framtiden kommer Sveriges kommuner behöva 
fler som kan arbeta inom Kommunals avtalsområde. Inom Kommunals 
avtalsområde finns medarbetare inom framförallt skola, vård- och omsorg.  

Ljungby kommun deltar i arbetet och som ett led i detta föreslås åtgärder för att få 
fler medarbetare att arbeta heltid. Kommunstyrelsen föreslår den 12 april 2022 att 
kommunfullmäktige beslutar att 

- Samtliga nyanställningar från och med 1 januari 2024 ska vara på 100% 
tjänstgöringsgrad  

- Omreglera samtliga anställningsavtal på deltid till 100% tjänstgöringsgrad senast 1 
januari 2024,  
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- Utifrån ovanstående två punkter ska arbetsgivaren ha en generös inställning och 
ge medarbetarna möjlighet till tjänstledighet utan lagstöd utifrån verksamhetens 
behov 

Beslutet gäller för samtlig tillsvidareanställd personal inom kommunals 
avtalsområde och ska verkställas senast 1 januari 2024. Förslaget tas med till 
budgetberedningen och ärendet kommer att behöva förhandlas enligt lag om 
medbestämmande i arbetslivet.  

Kommunstyrelsen personalutskott ska få kontinuerlig avrapportering över hur 
arbetet går. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut, 2022-04-12 § 70 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-16 

Yrkanden 

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Med 
instämmande från Anne Karlsson (S). 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 106 Dnr KS2022-0185 102 

Valärende nämndeman (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Caroline Holmqvist Henrysson (S) 
avsägelse som nämndeman i Växjö Tingsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) har den 2 maj 2022 avsagt sig uppdraget som 
nämndeman i Växjö Tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-05-02 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Caroline Holmqvist 
Henryssons avsägelse som nämndeman i Växjö Tingsrätt och finner att de gör så.  

Skickas till 

Växjö Tingsrätt 
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§ 107 Dnr KS2022-0165  

Valärende ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tina Edbergs avsägelse som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Tina Edberg (V) har den 25 april 2022 avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2022-04-25 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Tina Edbergs avsägelse som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 108 Dnr KS2022-0196 103 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av inkomna medborgarinitiativ. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar nio inkomna medborgarinitiativ sedan 
föregående kommunfullmäktigesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Inkomna medborgarinitiativ 
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§ 109 Dnr KS2022-0171 103 

Meddelande  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av meddelande. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande fem meddelande har redovisats till kommunfullmäktige den 23 maj 2022. 

1. Granskningsrapport Ljungby Utveckling AB, 2022-04-27 

2. Granskningsrapport Ljungby Holding AB, 2022-05-02 

3. Sammanställning ej verkställda beslut inom SoL och LSS, 2022-04-30 

4. Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 57 differentierad 
lönesättning, 2022-04-20 

5. Ljungbybostäder AB sammanträdesprotokoll, 2022-04-22 

 

 


