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KS § 113  KS2019/0366 420   

Svar på motion om vätgas i Ljungby kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 

besvarad med hänsyn till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från 

den 1 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Göransson (MP) lämnade den 30 september 2019 in en motion 

angående vätgas i Ljungby kommun. Tommy Göransson vill att kommunen 

utreder möjligheten för att etablera en kommunal vätgasproduktion samt att 

kommunen bygger någon form av kommunal fastighet som primärt använder sig 

av el via solceller. Tommy Göransson föreslår även att kommunen utreder 

möjligheten till att i framtiden utveckla samarbeten med externa aktörer, bland 

annat Svenska Kraftnät.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 maj 2019 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys av 

Ljungby kommuns möjligheter för att bli en vätgaskommun med avseende på 

fordon och byggnader. I uppdraget ingår även en omvärldsanalys avseende 

vätgaskommuner. Delar av uppdraget redovisades för kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 29 oktober 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

informerades vid detta tillfälle om att dialog pågår mellan kommunen och andra 

aktörer som har ett intresse för produktion och konsumtion av vätgas. Arbetet 

med att utreda kommunens möjligheter inom vätgas pågår fortfarande.   

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen har goda förutsättningar 

inom vätgasområdet.  Kommunen har genom energibolaget Ljungby Energi, 

tillgång till ett eget elnät och kraftförsörjning vilket är en stor tillgång vid 

produktion av vätgas. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslagen i motionen rymmer inom 

ramen för uppdraget som kommunledningsförvaltningen tilldelades av 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019. I en tjänsteskrivelse från den 

1 juni 2020 föreslår därför kommunledningsförvaltningen att motionen ska 

anses som besvarad.  

Den 1 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska 

anses som besvarad med hänsyn till kommunledningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse från den 1 juni 2020. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 99 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-01 

Förstudie vätgas för transporter i Kronobergs län, 2020-09-01 

Motion angående vätgas i Ljungby kommun, 2019-09-30 

Yrkanden 

Lars-Ove Johansson yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 

Johanssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 

Johansson. 
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KS § 114  KS2020/0305 016   

Uppdrag om att utvärdera kommunens krisarbete kopplat 
till smittspridningen av coronaviruset  

Beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 

en utvärdering av krisledningsarbetet under smittspridningen av coronaviruset. 

Utvärderingen genomförs i enlighet med vad som framgår i 

kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 25 augusti 2020. 

Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 1 december 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 september 2020 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för 

utvärdering av kommunens krisarbete kopplat till smittspridningen av 

coronaviruset.   

Under vår och sommar 2020 har kommunen inrättat en krisledningsorganisation 

på grund av smittspridningen av coronaviruset. Kommunen har haft samtliga 

krisledningsfunktioner igång och enligt fastställda rutiner ska kommunen 

utvärdera extraordinära händelser efter avslutad insats. 

I tjänsteskrivelsen från den 25 augusti 2020 skriver 

kommunledningsförvaltningen om syftet med utvärderingen. Syftet är att se 

över krisledningsplanen och de arbetsmetoder som tillämpats under 

krisledningsarbetet. Resultatet av utvärderingen kan påvisa behovet av att 

justera kommunens planer och rutiner. Målet med utvärderingen är att 

kommunen ska få ett underlag som bidrar till utveckling av 

krisberedskapsförmågan. Utvärderingen ska identifiera förslag till utveckling 

och förmågehöjande arbete. I tjänsteskrivelsen från den 25 augusti 2020 

redovisas de metoder som kan användas under utvärderingsarbetet. 

Utvärderingen kommer genomföras genom intervjuer och en 

enkätundersökning, under förutsättning att kommunledningsförvaltningen får i 

uppdrag att genomföra utvärderingen.   

I tjänsteskrivelsen från den 25 augusti 2020 föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av 

krisledningsarbetet under smittspridningen av coronaviruset. Utvärderingen 

genomförs i enlighet med vad som framgår i kommunledningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse från den 25 augusti 2020. Uppdraget återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast den 1 december 2020. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-25 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  
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KS § 115  KS2020/0304 016   

Beslut om att avaktivera krisledningsnämnden  

Beslut 

Kommunstyrelsen avaktiverar krisledningsnämnden. Krisledningsnämndens 

verksamhet upphör därmed.   

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2020 aktiverades krisledningsnämnden i Ljungby kommun. 

Krisledningsnämndens främsta uppgift har varit att agera som ett övergripande 

och samordnande beslutsorgan under den smittspridningen av coronaviruset. 

Under sommaren har smittspridningen minskat och i augusti fattades beslut om 

att avveckla den centrala krisledningsorganisationen och återgå till att hantera 

pandemin inom ordinarie verksamhet och strukturer.   

I tjänsteskrivelsen från den 27 augusti 2020 skriver 

kommunledningsförvaltningen om ärendet. Krisledningsnämndens uppdrag 

regleras i Lag om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. I lagen framgår när och hur nämnden 

kan aktiveras men även när och hur den kan avaktiveras. Med anledning av att 

smittspridningen har minskat föreligger det inte längre någon extraordinär 

händelse och därmed ska krisledningsnämnden inte längre vara aktiverad enligt 

lagen.   

Beslut om att avaktivera krisledningsnämnden kan tas av kommunstyrelsen. 

Detta framgår av lagen men också av kommunens reglemente för 

krisledningsnämnden. I tjänsteskrivelsen från den 27 augusti 2020 föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att avveckla 

krisledningsnämnden eftersom det inte längre föreligger någon extra ordinär 

händelse. Beslutet innebär att krisledningsnämndens verksamhet upphör och att 

eventuellt övertagande av beslutsmandat återlämnas till ordinarie nämnder.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-27 

Reglemente för krisledningsnämnden i Ljungby kommun, 2014-04-29  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

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

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 116  KS2020/0242 022   

Val av nytt dataskyddsombud  

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Patrik Swedenskiöld till dataskyddsombud från och 

med den 15 september 2020. Han ersätter därmed det tidigare 

dataskyddsombudet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. 

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 

organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. 
Vid byte av dataskyddsombud ska nytt beslut fattas. Dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter ska anmälas till Datainspektionen.  

Kommunstyrelsen har tidigare utsett ett dataskyddsombud för 

Kommunledningsförvaltningen. Det tidigare dataskyddsombudet har avslutat sin 

tjänst inom kommunen och nytt dataskyddsombud har rekryterats. Patrik 

Swedensköld ersätter det tidigare dataskyddsombudet och har sedan augusti 

2020 arbetat inom kommunledningsförvaltningen.   

Kommunstyrelsen måste formellt fatta beslut om att utse dataskyddsombud. I 

tjänsteskrivelsen från den 4 september 2020 föreslår därför 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att utse Patrik 

Swedensköld till dataskyddsombud från och med den 15 september 2020. Han 

ersätter därmed det tidigare dataskyddsombudet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-04 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  
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KS § 117  KS2020/0284 140   

Medfinansiering till projekt för att förebygga 
ungdomsarbetslöshet  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, vid godkänd ansökan inom europeiska 

socialfonden (ESF), bevilja medfinansiering till projekt för att förebygga 

ungdomsarbetslöshet.  

Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för medfinansiering av 

internationella projekt och genom näringslivsavdelningens budget, med en total 

summa på 490 000 kronor fördelat på tre år. 360 000 kronor finansieras genom 

kommunstyrelsens anslag för medfinansiering av internationella projekt och 

cirka 130 000 kronor finansieras genom näringslivsavdelningens budget.  

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för europeiska socialfonden (ESF) kan organisationer söka 

finansiering för projekt som arbetar med kompetensutveckling, 

sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.  

Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen har initierat en 

projektidé kring insatser för att förebygga ungdomsarbetslöshet, som faller inom 

ramen för ESF. Projektidén diskuteras och bearbetas tillsammans med andra 

kommuner i regionen. Ambitionen är att lämna in en gemensam ansökan till 

ESF om finansiering till ett gemensamt projekt kring ungdomsarbetslöshet. 

Ljungby kommun samordnar ansökningsprocessen. Projektansökan till ESF:s 

utlysning kräver 25 procents medfinansiering gemensamt från de deltagande 

kommunerna.  

Projektet har som syfte att skapa och stimulera hållbara och strukturerade former 

för vägledning för studie- och yrkesval på lokal och regional nivå. Samverkan 

mellan skola och arbetsliv behöver förbättras och stärkas, samtidigt som roller 

och ansvar behöver förtydligas och glappen mellan de olika utbildningsnivåerna 

behöver minska. Målgruppen är unga vuxna mellan 18–24 år, med fullständiga 

eller ofullständiga gymnasiebetyg, som saknar aktivitet i form av jobb eller 

studier. 

Den 1 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

kommunstyrelsen beslutar att, vid godkänd ansökan inom europeiska 

socialfonden (ESF), bevilja medfinansiering till projekt för att förebygga 

ungdomsarbetslöshet med en total summa på 490 000 kronor fördelat på tre år. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att finansieringen sker genom 
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kommunstyrelsens anslag för medfinansiering av internationella projekt och 

genom näringslivsavdelningens budget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 96 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-20 

Ansökan om medfinansiering till projekt för att förebygga ungdomsarbetslöshet, 

2020-09-01 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) och Henrik Pettersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 

Wiréhns och Henrik Petterssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 

Wiréhns och Henrik Petterssons yrkande. 

Skickas till 

Socialnämnden  
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KS § 118  KS2018/0261 014   

Medfinansiering till förstudie om cykelleden 
Banvallsleden  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, vid godkänd ansökan av Leader Linné Småland, 

bevilja medfinansiering till projektet förstudie av Banvallsleden.  

Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för medfinansiering av 

internationella projekt, med en total summa på 10 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 september 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att sammankalla berörda kommuner 

och regioner med anledning av en cykelled på Banvallsleden.  

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen initierat en förstudie av cykelleden Banvallsleden. 

Förstudien görs i samarbete med Alvesta kommun och Tingsryds kommun.  

Syftet med förstudien är att ta fram underlag som möjliggör framtida utveckling 

av cykelleden. De tre kommunerna gör en gemensam ansökan till Leader Linné 

Småland om extern finansiering.  

Banvallsleden har stor potential för att öka attraktiviteten kring cykelledens 

sträckning, både för besökare och boende, och även genom att skapa goda 

förutsättningar för nuvarande och framtida företagare inom besöksnäring. En 

förstudie kommer ge involverade parter ett gediget underlag om förutsättningar, 

kostnader och möjligheter för Banvallsleden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 september 2020 att 

kommunstyrelsen beslutar att, vid godkänd ansökan av Leader Linné Småland, 

bevilja medfinansiering till projektet förstudie av Banvallsleden. Finansiering 

sker genom kommunstyrelsens anslag för medfinansiering av internationella 

projekt, med en total summa på 10 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 97 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-18 

Ansökan om medfinansiering för förstudie av Banvallsleden, 2020-09-01 

Karta Banvallsleden (Halmstad – Karlshamn), 2020-09-01  
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden  
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KS § 119  KS2020/0272 156   

Intresseanmälan om deltagande i Leader Linné Småland 
under kommande programperiod 2021 – 2027  

Beslut 

Kommunstyrelsen bekräftar sitt intresse av att delta i leaderområdet Leader 

Linné Småland programperiod 2021–2027, och ställer sig därmed positiv till att 

Leader Linné Småland lämnar in en gemensam intresseanmälan till 

Jordbruksverket. 

Sammanfattning av ärendet 

Under programperiod från år 2014 till 2020 har Ljungby kommun ingått i 

leaderområdet Leader Linné Småland tillsammans med sju andra kommuner. 

Utöver Ljungby har även Alvesta, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö 

och Älmhult deltagit i Leader Linné Småland.  

Leader är en metod och åtgärd inom det nationella landsbygdsprogrammet som i 

sin tur är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken i Sverige. Det 

nuvarande leaderområdet, Leader Linné Småland, har under perioden år 2014 

till 2020 bestått av fem kommuner i Kronobergs län och tre kommuner i 

Jönköpings län. 

Från och med den 18 juni 2020 öppnade Jordbruksverket upp möjligheten att 

lämna in en intresseanmälan för att bilda leaderområden inför den nya 

programperioden. Det primära syftet med intresseanmälan är att Jordbruksverket 

ska kunna få en preliminär bild över hur den geografiska spridningen ser ut och 

intresset för eventuellt nya leaderområden.  

Arbetsutskottet för Leader Linné Småland har beslutat att samordna en 

intresseanmälan till Jordbruksverket. Leader Linné Småland vill veta om 

kommunerna ställer sig positiva till att ingå i leaderområdet även nästa 

programperiod, dvs. från år 2021 till år 2027.Intresseanmälan är inte ett 

slutgiltigt beslut om deltagande utan en intresseanmälan som ett första steg i 

arbetet. Kommunstyrelsen kommer framöver få ta ställning till kommunens 

faktiska deltagande i programperioden år 2021 till 2027. 

Leader har finansierat flertalet utvecklingsprojekt i Ljungby kommun som har 

gynnat företagande, kultur, turism och friluftsliv bland annat. Leader som metod 

har ett underifrånperspektiv, vilket betyder att föreningslivet ofta är 

initiativtagare och mottagare av stöd.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 september 2020 att 

kommunstyrelsen bekräftar sitt intresse av att delta i leaderområdet Leader 
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Linné Småland programperiod 2021–2027, och ställer sig positiv till att Leader 

Linné Småland lämnar in en gemensam intresseanmälan till Jordbruksverket. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 98 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-19 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 

Leader Linné Småland  
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KS § 120  KS2019/0478 612   

Svar på motion om att införa praktik på 
Sunnerbogymnasiets studieförberedande program  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 6 december 2019 föreslår Petra Ruzsa-Pal (S) och Magnus 

Carlsson (S) att Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod för 

eleverna inom Sunnerbogymnasiets studieförberedande program. 

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse som 

inkom till kommunstyrelsen den 8 maj 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen 

ser att det finns andra alternativ som bör vägas mot alternativet att ha en 

sammanhållen praktikperiod. Barn- och utbildningsförvaltningen nämner även 

att det tidigare har funnits en praktikvecka inkluderat i de studieförberedande 

programmen. Denna praktikvecka togs bort på grund av att genomförandet 

krävde mycket administration samtidigt som barn- och utbildningsförvaltningen 

ville att elevernas kontakt med de relevanta branscherna skulle ske inom ramen 

för de respektive kurserna och ämnena. Genom att lärare och studie- och 

yrkesvägledare tillsammans planerar undervisningen ser barn- och 

utbildningsförvaltningen hur elevernas kontakt med relevanta branscher kan ske 

inom ramen för respektive kurs och ämne.   

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 29 april 2020 att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-04-29 § 64 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-08 

Motion om att införa praktik på Sunnerbogymnasiets studieförberedande 

program, 2019-12-06 

Yrkanden 

Ann-Charlotte Wiesel (M) och Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.   

Emma Johansson Gauffin (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att 

kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden. Genom återremissen ska en större utredning genomföras 
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utifrån ett strategiskt perspektiv och med tanke på kommunens vision om 35 000 

invånare år 2035. Campus Ljungby, Ljungby Business Arena, 

kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och näringslivsavdelning 

ska delta i denna utredning. Genom återremissen ska även Sunnerbogymnasiets 

elevråd och ungdomsrådet få möjlighet att yttra sig.    

Beslutsordning 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet i 

enlighet med Emma Johansson Gauffins och Kerstin Wiréhns yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.  

Votering begärs.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsens avser att besluta i ärendet idag.   

Omröstningsresultat 1 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att 

kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag och NEJ för att återremittera ärendet 

i enlighet med Emma Johansson Gauffins och Kerstin Wiréhns yrkande.  

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 

Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars Solling L     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  
Henrik Pettersson SD x   
Salomonsson Krister, Ledamot SD x   
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Voteringen har utfallit med nio JA-röster, fem NEJ-röster medan en ledamot 

valt att avstå från voteringen. Kommunstyrelsen har efter votering beslutat att 

kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.   
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Beslutsordning 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ann-

Charlotte Wiesels och Matilda Peterssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 

Wiesels och Matilda Peterssons yrkande. 
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KS § 121  KS2019/0460 210   

Beslut om utökad lokalyta per elev i nya Hjortsbergskolan 
7-9 på Harabergsområdet  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökad 

byggyta för byggnationen av nya Hjortsbergskolan 7–9 till 13 kvadratmeter per 

elev (bruttoarea). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020 ett programarbete om särskilt 

boende, trygghetsboende och skolor på Hjortsbergskolan. Projektets budget är 

fastställd till 577,7 miljoner kronor.  

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ett ärende med anledningen av 

byggnationen av den nya högstadieskolan för årskurs 7 till 9, även kallad nya 

Hjortsbergskolan 7–9. Den 26 augusti föreslår barn- och utbildningsnämnden att 

byggytan för Hjortsbergskolan för årskurs 7–9 utökas till 13 kvadratmeter per 

elev. Enligt programarbetet som kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020 

så blir lokalytan 10 kvadratmeter per elev.  

I tjänsteskrivelsen som ankom den 27 augusti 2020 redogör barn- och 

utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen för ärendet. I samband med 

uppstarten av skissarbetet har det framkommit att programarbetet som 

kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020 inte uppfyller barn- och 

utbildningsförvaltningens krav på lokaler ur pedagogisk synvinkel. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 26 augusti 2020 att 

kommunfullmäktige beviljar utökad byggyta för Hjortsbergsskolan 7–9 till 13 

kvadratmeter per elev (bruttoarea). I Barn- och utbildningsnämndens förslag 

nämns även att antalet elever på skolan kan justeras ned till 300 utifrån den 

nuvarande befolkningsprognosen.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande med anledning av 

barn- och utbildningsnämndens förslag. I tjänsteskrivelsen från den 27 augusti 

2020 skriver kommunledningsförvaltningen att en utökning från 10 

kvadratmeter per elev till 13 kvadratmeter per elev kommer medföra att 

internhyran ökar med 454 000 kronor. Budgetkompensation för utökad lokalyta 

bör inte beviljas enligt kommunledningsförvaltningen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 september 2020 att  utökad 

byggyta för byggnationen av nya Hjortsbergskolan 7–9 till 13 kvadratmeter per 

elev beviljas.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 101 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 122 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska 

förvaltningen, 2020-08-27 

Beskrivning av internhyra för Hjortsbergskolan 7-9, 2020-08-27 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-27 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 

Wiréhns yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 

Wiréhns yrkande. 
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KS § 122  KS2020/0324 870 

Projektstatus för renoveringen av teaterbiografen Grand 
(information) 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen informerar om renoveringsarbetet av teaterbiografen 

Grand. Tekniska förvaltningen förklarar att renoveringsarbetet kommer göra att 

byggnaden blir mer funktionell än vad den tidigare har varit.  

Tekniska förvaltningen har stött på vissa överraskningar under 

renoveringsarbetet. Byggnadens konstruktion stämmer inte helt överens med de 

ritningar som förvaltningen har arbetat utifrån. Denna typ av överraskningar är 

inte helt ovanliga när det gäller renoveringar av äldre byggnader. 

Överraskningarna har gjort att renoveringen inte kan genomföras enligt tidigare 

fastställd plan, bedömningen är dock fortfarande att Grand kommer kunna 

öppnas enligt tidigare plan. Tekniska förvaltningen bedömer att 

renoveringsbudgeten kommer att överskridas.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-15 
 

23(44) 

   
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes sign   

 

 

KS § 123  KS2020/0231 701   

Godkännande av årsredovisning för Sunnerbo 
samordningsförbund 2019  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

Sunnerbo samordningsförbunds årsredovisning för 2019 samt bevilja 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Sunnerbo samordningsförbund har skickat årsredovisningen för 2019 till 

förbundsmedlemmarna. Ljungby kommun ska som förbundsmedlem pröva 

frågan om årsredovisningen kan godkännas och om förbundsstyrelsen ska 

beviljas ansvarsfrihet för 2019.  

Förbundets årsredovisning för 2019 är godkänd av förbundsstyrelsen. KPMG 

och en lekmannarevision har även genomfört en revision och vissa revideringar. 

Försäkringskassans interna revisorer har också granskat förbundets 

årsredovisning.  

Kommunledningsförvaltningen stödjer förslaget om att bevilja 

förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. I 

tjänsteskrivelsen från den 9 juni 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen att 

årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2020 att årsredovisningen 

för Sunnerbo samordningsförbund 2019 godkänns och att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-06-16 § 84 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-09 

Brev till medlemmarna i Sunnerbo samordningsförbund, 2020-05-20 
Sunnerbo Samordningsförbunds årsredovisning 2019, 2020-05-20 
Revisionsberättelse 2019, 2020-05-20 
Granskningsrapport för revisionen 2019 från KPMG, 2020-05-20 
Återkoppling på revisionsöversyn gjord av Försäkringskassan, 2020-05-20 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

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

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-15 
 

25(44) 

   
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes sign   

 

 

KS § 124  KS2020/0232 701   

Revidering av Sunnerbo samordningsförbunds 
förbundsordning  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 

till revidering av Förbundsordning för Sunnerbo samordningsförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Sunnerbo samordningsförbund har skickat över ett förslag till revidering av 

förbundsordning till förbundsmedlemmarna. Ljungby kommun ska som 

förbundsmedlem ta ställning till ändringsförslagen.  

Förändringarna i förbundsordningen avser dels paragraf 19 där ansvaret för 

arkivtillsynen föreslås flyttas från Markaryds kommun till Ljungby kommun och 

dels paragraf 20 i vilken det föreslås att den reviderade förbundsordningen ska 

gälla från och med den 1 juli 2020. Förändringen gällande ansvaret för 

arkivtillsynen är gjord med anledning av att förbundets administration flyttats 

till Ljungby kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 16 juni 2020 att förslag till 

revidering av Förbundsordning för Sunnerbo samordningsförbund godkänns.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-06-16 § 85 

Brev till medlemmarna i Sunnerbo samordningsförbund, 2020-05-20 
Förslag till revidering av Förbundsordning för Sunnerbo samordningsförbund, 

2020-05-20 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 125  KS2020/0221 750   

Godkännande av årsredovisning för VoB Kronoberg 2019  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna VoB:s 

årsredovisning för 2019 och bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för 

verksamhetsåret 2019.  

Jäv 

Håkan Bengtsson (S) deltar inte när ärendet behandlas på grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 

VoB står för "Vård och Behandling". Bolaget driver behandlingshem, 

utredningshem (Hem för vård eller boende, HVB), skyddat boende, 

stödboenden, öppenvård samt jourhem och familjehem som tar emot akuta och 

planerade uppdrag från socialtjänsten (SoL och LVU) gällande utredning, 

behandling, skydd och stöd samt konsultationer.  

Ljungby kommun är en av medlemskommunerna i VoB Kronoberg. VoB 

Kronoberg är ett kommunalförbund som tillsammans med Kommunförbundet 

Skåne äger VoB Syd. VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller 

tjänster inom socialtjänstens områden som drivs på samhällsnyttig grund utan 

vinstsyfte. Avgiften för Ljungbys del var 355 669 kr för år 2019 och 

kostnadsförs på socialförvaltningens verksamhet för familjerådgivning. 

VoB Kronoberg har upprättat en årsredovisning. Medlemskommunerna har 

utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB Kronobergs förbundsordning 

anger. Kommunen har att ta ställning till årsredovisningen men även till 

direktionens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 september 2020 att VoB:s 

årsredovisning för 2019 godkänns och att VoB:s direktion för verksamhetsåret 

2019 beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 102 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-17 

VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse, 2020-06-03’ 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 126  KS2020/0208 003   

Revidering av Verksamhetsplan för försäljning av 
kommunal lös egendom  

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till revidering av Verksamhetsplan för 

försäljning av kommunal lös egendom. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan för försäljning av kommunal lös egendom handlar om hur 

kommunen hanterar lös egendom som kommunen inte längre är i behov utav. 

Det är fyra år sedan kommunstyrelsen antog Verksamhetsplan för försäljning av 

kommunal lös egendom. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 

förslag till hur verksamhetsplanen kan revideras.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering innefattar framförallt ett 

tillägg om kommunens arbete med cirkulär ekonomi. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att det i verksamhetsplanen ska framgå 

att kommunkoncernen vill bidra till mer cirkulära resursflöden där resurser 

behålls i samhällets kretslopp istället för att bli till avfall.  

Den 1 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

kommunstyrelsen antar förslag till revidering av Verksamhetsplan för 

försäljning av kommunal lös egendom. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 83 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-01 

Förslag till revidering av Verksamhetsplan för försäljning av kommunal lös 

egendom  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 127  KS2020/0315 041   

Delårsbokslut och budgetuppföljning efter juli 2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

delårsbokslutet och budgetuppföljningen för juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per den 31 juli 2020 

för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2020.  

I tjänsteskrivelsen från den 3 september skriver kommunledningsförvaltningen 

om delårsbokslutet. Ljungby kommun har ett resultat på +81 miljoner kronor 

efter sju månader. Jämfört med tidigare år har nettokostnaderna minskat vilket 

enligt kommunledningsförvaltningen till viss del beror på stora rationaliseringar 

inom socialnämndens verksamheter. De generella statsbidragen har ökat kraftigt 

mot tidigare år. Däremot har skatteunderlaget utvecklats svagt och finansnettot 

visar bara ett litet överskott. 

Resultatet för helåret visar ett resultat på +67 miljoner kronor. Det budgeterade 

resultatet ligger på +49 miljoner kronor. Till skillnad mot tidigare år så 

redovisar nämnderna bara ett mindre underskott, -6 miljoner kronor. Det är 

mycket glädjande att socialnämnden har lyckats vända underskott under flera år 

och negativ prognos i början av året till ett beräknat nollresultat. Detta har skett 

utan att nämnden har fått extra tillskott och man har fått hämta hem stora delar 

av tidigare års underskott. Den positiva avvikelsen mot budget gäller framför 

allt de generella statsbidragen där vi beräknas få 44,5 miljoner kronor mer än 

budgeterat. Skatteintäkterna visar på ett underskott på 12 miljoner kronor mot 

budget vilket ändå är betydligt bättre än vad vi trodde i prognosen efter mars 

månad.  

I delårsrapporten ska en bedömning göras om god ekonomisk hushållning 

uppnås för kommunen och kommunkoncernen. Kommunledningsförvaltningen 

bedömer att Ljungby kommun har en god ekonomisk hushållning eftersom 

samtliga finansiella mål uppnås och eftersom kommunkoncernen visar ett starkt 

delårsresultat. I delårsbokslutet har även bedömningar gjorts av hur 

visionsmålen har uppfyllts. Samtliga visionsmål bedöms som delvis uppfyllda.  

uppfyllt med en oförändrad trend. Visionsmålet ”Livslångt lärande för alla” 

bedöms som delvis uppfyllt/ej uppfyllt med en minskad trend. Visionsmålet ”Vi 

skapar ett rikt liv” bedöms som delvis uppfyllt, med en oförändrad trend. 
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I tjänsteskrivelsen från den 3 september 2020 föreslår 

kommunledningsförvaltningen att delårsbokslutet och budgetuppföljningen för 

juli 2020 godkänns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-03 

Delårsbokslut resultat- och balansräkning, 2020-09-15 

Budgetuppföljning juli 2020, 2020-09-15 

Förvaltningsberättelse delårsbokslut 2020, 2020-09-15 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  
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KS § 128  KS2020/0263 040   

Revidering av Policy för kommunens finansverksamhet  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 

revidering av Policy för kommunens finansverksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att anta Policy för kommunens 

finansverksamhet. Policyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten 

inom kommunen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses 

likviditetsförvaltning och finansiering. Kommunledningsförvaltningen har tagit 

fram ett förslag till revidering av policyn.  

De förändringar som kommunledningsförvaltningen föreslår innebär bland annat 

att ett nytt avsnitt om ekonomichefens ansvar inkluderas i policyn och att 

gränsvärdena för kapitalbindning och räntebindning justeras.  

Den 1 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till 

revidering av policy för kommunens finansverksamhet antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 103 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-07-21 

Förslag till revidering av Policy för kommunens finansverksamhet, 2020-09-01 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut…. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut… 
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KS § 129  KS2020/0263 040   

Revidering av Verksamhetsplan för kommunens 
finansverksamhet  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Verksamhetsplan för kommunens 

finansverksamhet, antagen av kommunstyrelsen den 24 september 2013, ska 

fortsätta att gälla. Verksamhetsplanen revideras senast den 1 oktober 2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har gått igenom befintlig Verksamhetsplan för 

kommunens finansverksamhet. Verksamhetsplanen fungerar som ett 

komplement till policyn för kommunens finansverksamhet. I verksamhetsplanen 

anges tillåtna instrument och tillåtna motparter för placering av 

likviditetsöverskott, upplåning och derivat.  

Förslaget till Verksamhetsplan för kommunens finansverksamhet är oförändrat 

jämfört med befintlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen bygger på en mall 

framtagen av Kommuninvest. Kommunledningsförvaltningen bedömer att den 

befintliga verksamhetsplanen fortfarande är aktuell och att den inte bör ändras. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Verksamhetsplan för 

kommunens finansverksamhet ska fortsätta att gälla i enlighet med den 

verksamhetsplan som kommunstyrelsen antog den 24 september 2013. 

Den 1 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Verksamhetsplan för kommunens finansverksamhet, antagen av 

kommunstyrelsen den 24 september 2013, ska fortsätta att gälla. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår även att Verksamhetsplanen återigen tas 

upp för beslut senast den 1 oktober 2024.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 104 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-07-22 

Förslag till Verksamhetsplan för kommunens finansverksamhet, 2020-09-01  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 130  KS2020/0270 420   

Upphävande av Verksamhetsplan för miljöfond  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Verksamhetsplan för miljöfond, antagen av 

kommunstyrelsen den 13 november 2018, upphör att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan den 1 januari 2017 har kommunen avsatt medel för en miljöfond utifrån 

Verksamhetsplan för miljöfond. Miljöfonden syftar till att främja metoder, 

åtgärder eller projekt inom kommunens verksamhet som leder till hållbar 

utveckling.  

I kommunens budget för 2020 finns inget anslag för miljöfond. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att verksamhetsplanen inte 

längre fyller någon funktion. I tjänsteskrivelsen från den 17 augusti 2020 

föreslår kommunledningsförvaltningen att verksamhetsplanen upphävs.  

Den 1 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Verksamhetsplan för miljöfond, antagen av kommunstyrelsen den 13 november 

2018, ska upphöra att gälla. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 106 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-17 

Verksamhetsplan för miljöfond, 2018-11-15 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Skickas till  

Nämnderna i Ljungby kommun  

Ljungby kommuns kommunala bolag  
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KS § 131  KS2020/0048 016   

Antagande av Handlingsprogram för skydd mot olyckor  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020 – 2023 daterat 20 augusti 2020.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska följas 

upp årligen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska 

antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.  

Tekniska nämnden beslutade den 4 februari 2020 att översända ett förslag till 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari att förslaget skulle 

samrådas innan kommunstyrelsen hanterar ärendet. Flera myndigheter har nu 

återkommit med yttranden. Tekniska förvaltningen har därefter ändrat förslaget 

utifrån de inkomna yttrandena.  

I tjänsteskrivelsen från den 20 augusti 2020 redogör tekniska förvaltningen för 

ärendet. Handlingsprogrammet innehåller inga nya mål eller aktiviteter utöver 

de som kommunen sedan tidigare fastställt. Förvaltningen har genomfört vissa 

ändringar i förhållande till det förslag som tekniska nämnden skickade den 4 

februari 2020. Ändringarna avser framförallt förtydliganden men även tillägg av 

kultur- och fritidsnämndens mål kopplade till vattensäkerhet.   

I tjänsteskrivelsen från den 20 augusti 2020 föreslår tekniska förvaltningen att 

förslag till Handlingsplan för skydd mot olyckor 2020 – 2023 fastställs. För att 

underlätta och effektivisera arbetet föreslås även att efterlevnaden av 

handlingsprogrammet ska följas upp årligen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 100 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-08-20 

Samrådsredogörelse Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2020-08-20 

Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2020-08-20 

Samrådsyttrande från socialnämnden i Ljungby kommun, 2020-06-01 § 35 

Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Kronobergs, 2020-05-28 

Samrådsyttrande från Växjö kommun, 2020-04-30 
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Samrådsyttrande från miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun, 2020-04-17 

§ 51 

Samrådsyttrande från Värends räddningstjänst, 2020-04-17 

Samrådsyttrande från Markaryds kommuns, 2020-04-17 

Samrådsyttrande från räddningsvärn på Bolmsö, i Agunnaryd och i Ryssby, 

2020-04-01 

Samrådsyttrande från Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby, 2020-03-31 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 132  KS2020/0310 140   

Återrapportering av uppdrag om presentkort till 
nyinflyttade studenter  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bidra med presentkort, 400 kronor per 

presentkort, till nyinflyttade studenter som påbörjar sina studier vid Campus 

Ljungby under hösten 2020 och våren 2021.  

Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 september att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda under vilka förutsättningar 

kommunen kan tilldela presentkort till nyinflyttade studenter inom 

eftergymnasial utbildning.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 2 

september 2020. Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredningen med 

hänsyn till likställighetsprincipen som framgår i kommunallagen. Kärnan av 

likställighetsprincipen är att samtliga av kommunens medlemmar som är i 

samma situation ska behandlas lika.  

Den sammantagna bedömningen är att studenter inom eftergymnasiala studier 

befinner sig i en säregen situation och att det därmed finns skäl för att behandla 

gruppen olikt andra kommunmedlemmar. Kommunledningsförvaltningen 

bedömer även att samtliga studenter inom eftergymnasiala studier befinner sig i 

en jämförbar situation. Kommunledningsförvaltningen anser därför att ett stöd, i 

form av ett presentkort eller liknande, bör bygga på ett resonemang som utgår 

från att samtliga studenter inom eftergymnasiala studier, oberoende om de är 

nyinflyttade eller redan befintliga kommunmedlemmar, ska behandlas lika.  

Kommunledningsförvaltningen har uppgifter om att 30 studenter, som idag inte 

är bosatta i kommunen, kommer att påbörja eftergymnasiala studier vid Centrum 

för Informationslogistik (CIL) under hösten 2020 och våren 2021. 

Kommunledningsförvaltningen har i en tidigare utredning konstaterat att det 

finns omkring 400 kommunmedlemmar som studerar vid Linnéuniversitetet 

Därtill bör även nämnas att det finns kommunmedlemmar som studerar i 

Värnamo och Halmstad men att kommunledningsförvaltningen idag inte har 

några uppgifter om hur många dessa är. Ett presentkort kostar 410 kronor 

inklusive serviceavgift. Kostnaden för presentkorten beräknas till 12 300 kronor, 
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förutsatt att samtliga studenter som påbörjar sina studier vid CIL under hösten 

2020 och våren 2021 även beslutar att skriva sig i kommunen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar även att kostnaden kan bli högre 

beroende på om även befintliga kommunmedlemmar får möjlighet att ta del av 

stödet. Om samtliga av kommunens studenter vid Linnéuniversitetet nyttjar 

stödet så blir kostnaden 164 000 kronor. För samtliga nya studenter vid CIL och 

samtliga befintliga studenter vid Linnéuniversitetet blir den sammanlagda 

kostnaden 176 300 kronor.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-02 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bidra med 

presentkort, 400 kronor styck, till nyinflyttade studenter som påbörjar sina 

studier vid Campus Ljungby under hösten 2020 och våren 2021.  

Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  
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KS § 133  KS2020/0291 

KS2020/0292 

KS2020/0293 

822   

822 

822 

Utredning av medborgarinitiativ om bryggor och 
badplatser vid ån Lagan  

Beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda tre 

medborgarinitiativ om bryggor och badplatser som inkom till 

kommunledningsförvaltningen den 1 juli 2020 och den 16 augusti 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit emot tre stycken medborgarinitiativ om 

bryggor och badplatser i anslutning till ån Lagan.  

Förslagsställarna har motiverat sina förslag på flera olika sätt. En förslagsställare 

skriver att det finns familjer i kommunen som inte har möjlighet att ta sig ut till 

kommunens sjöar. En annan förslagsställare skriver att fler bryggor och 

badplatser kan öka säkerheten för de som badar i ån Lagan.   

Den 1 september 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda tre 

medborgarinitiativ om bryggor och badplatser som inkom till 

kommunledningsförvaltningen den 1 juli 2020 och den 16 augusti 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-09-01 § 107 

Medborgarinitiativ om badbryggor vid ån Lagan, 2020-08-16 

Medborgarinitiativ om bryggor och badplatser vid ån Lagan, 2020-07-01 

Medborgarinitiativ om en eller flera allmänna badbryggor vid ån Lagan, 2020-

07-01 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Skickas till 

Förslagsställarna  
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KS § 134      

Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Höghastighetsjärnvägen  

Magnus Gunnarsson (M) berättar om Trafikverkets arbete kring 

höghastighetsjärnvägen. Kommunen kommer bli inbjudna till ett möte 

där kommunen kommer få möjlighet att yttra sig.  

 

2. Sjukhuset i Ljungby  

Magnus Gunnarsson (M) berättar att Regionen behandlar ett ärende om 

inriktningen för kommande investeringar kring sjukhus. Kommunalråden 

kommer träffa representanter från regionen för att diskutera kring frågan. 
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KS § 135      

 

Rapportering från råden 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Tillgänglighetsrådet  

Anne Karlsson (S) berättar att det var längesedan tillgänglighetsrådet 

hade ett möte. Det beror på att tillgänglighetsrådet inte har velat träffas 

under smittspridningen av coronaviruset. Nu när smittspridningen avtagit 

relativt så ska tillgänglighetsrådet träffas igen. Nästa möte är i oktober. 

Anne uppmuntrar kommunstyrelsens ledamöter till att nominera 

personer till tillgänglighetspriset.  

 

2. Brottsförebyggande rådet 

Magnus Gunnarsson (M) berättar om det senaste mötet. Den avgående 

polischefen i Ljungby tackades av under förra mötet. Under mötet 

diskuterade rådet kring brottsutvecklingen i kommunen. Brottsligheten 

är fortfarande låg i kommunen men brottsligheten ökar i kommunen. 

Rådet har bestämt att ett presidiemöte ska genomföras i slutet av 

september. Under presidiemötet ska presidierna tillsammans diskutera 

kring åtgärder och problemområden inom brottsligheten i Ljungby 

kommun.  

 

3. Träff med pensionärsorganisationer 

Magnus berättar att man nu under hösten ska ha ett möte med en 

representant från varje pensionärsförening i kommunen. Det var 

längesedan man hade något möte nu eftersom flera av deltagarna är i 

riskgrupp.   

 

4. Ungdomsrådet 

Lars Solling (L) berättar om kommande träff med ungdomsrådet. Ska 

diskutera deras kommande aktiviteter och om hur det kan förankras med 

demokratiberedningens arbete. Lars uppmuntrar ledamöterna till att söka 

kontakt med ungdomsrådet i samband med beredningen av olika 

ärenden.  
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5. Centrumföreningen 

Rut Björkström (KD) berättar om presentkorten som centrumföreningen 

tagit fram. Centrumföreningens tanke är att presentkorten ska säljas på 

olika platser i Ljungby centrum.   
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KS § 136  KS2020/0322 002 

 

Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende Övrigt 

Lise-Lotte 

Bergström  

2.17 2020-06-17 Attestuppdrag för 

driftverksamhet, 

investeringsverksamhe

t, finansiering och 

balanskonton 

 

Jennie 

Vidal  

2.17 2020-08-13 Attestuppdrag för 

driftverksamhet, 

investeringsverksamhe

t, finansiering och 

balanskonton 

 

Jennie 

Vidal  

1.8, 1.9, 2.11, 

2.12, 2.13, 

2.14, 3.2, 3.12, 

3.18, 3.22 

2020-08-10 Vidaredelegation i 

enlighet med 

kommunstyrelsens 

delegationsordning 

 

Magnus 

Johansson 

2.3 2020-09-07 Uttag från 

kapitalförvaltningen 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens beslut om attestuppdrag, 2020-06-17 

Kommundirektörens beslut om attestuppdrag, 2020-08-13 

Kommundirektörens beslut om vidaredelegation, 2020-08-10 

Ekonomichefens beslut om uttag från kapitalförvaltningen, 2020-09-07 
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KS § 137      

Redovisning av meddelanden  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen: 

- SKR, beslut om förbundsavgift år 2021, 2020-05-29 

- SKR, beslut om sammanträdesdagar år 2021, 2020-05-29 

- Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, sammanträdesprotokoll, 

2020-06-15 

- Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, sammanträdesprotokoll 

och handlingar, 2020-07-13 

- Krisledningsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2020-05-28 

- Krisledningsnämnden, sammanträdesprotokoll 2020-06-11 

- Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll, 2020-06-03 

- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2020-04-16 

- Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2020-04-16 

- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2020-05-18 

- Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2020-05-18 

- Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2020-05-18 

- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2020-06-23 

- Tekniska nämnden, beslut om prioriteringar mellan investeringsprojekt 

under 2020, 2020-06-15 § 53 

- Lingonbygden i Samverkan, skrivelse om landsbygdsutveckling, 2020-08-

03 

- Kommunstyrelsens presidium, Svar på skrivelse om landsbygdsutveckling, 

2020-08-31 

- Sydarkivera, förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2021, 2020-08-19 

- Sydarkivera, beslut om remissvar med anledning av arkivutredningen, 

2020-05-15 

- Kronobergs bygdegårdsdistrikt, skrivelse om bygdegårdar som resurs i 

samhällets krisberedskap, 2020-09-03 

 


