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Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2021 klockan 08.00-14.15. Olofsgatan 9 Ljungby och 
digitalt via Teams. Mötet ajournerades klockan 09.50-10.05, 11.00 – 11.05, 
12.15 – 13.05.  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande 
(deltog inte §81–83, 96 p.8,11) 
Lars-Ove Johansson (C), vice 
ordförande (ordförande §81-83, 96 
p.8,11) 
Anne Karlsson (S), andre vice 
ordförande (deltog inte §81–83, 96 
p.8,11) 
Ann-Charlotte Wiesel (M) (deltog på 
distans)  
Jan Sahlin (M) (deltog på distans) 
Marcus Walldén (M) (deltog på 
distans) 
Carina Bengtsson (C) (deltog på 
distans) (tjänstgörande §77–85, 89–
90, 96), tjänstgörande ersättare åt 
Matilda Petersson  
Tilda Ragnarsson (M) (deltog på 
distans) (tjänstgörande §81–83, 96 
p.8,11), tjänstgörande ersättare åt 
Magnus Gunnarsson 
Jenny Anderberg (C) (deltog på 
distans) (tjänstgörande §86-88,91-98), 
tjänstgörande ersättare åt Matilda 
Petersson 
 

Paul Kowalski (S)   
Emma Johansson Gauffin (S) (deltog 
på distans) (deltog inte §84–85, 89–
90, 96. p. 13) 
Håkan Bengtsson (S) (deltog på 
distans) 
Kerstin Wiréhn (V) (deltog på distans) 
Jan Lorentzson (SD) (deltog på 
distans) 
Krister Salomonsson (SD) (deltog på 
distans) 
Jonna Nielsen (ALT), tjänstgörande 
ersättare åt Roland Johansson   
Rut Björkström (KD) (deltog på 
distans) 
Tommy Göransson (MP) (deltog på 
distans) (tjänstgörande §81–85, 89–
90, 96 p. 8,11), tjänstgörande ersättare 
åt Anne Karlsson (§81–83, 96 p.8,11) 
och åt Emma Johansson Gauffin (§84-
85,89-90, 96 p.13) 
 

Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Tommy Göransson (MP), ej tjänstgörande ersättare §77,79-80, 86-88, 91-98 
Tilda Ragnarsson (MP), ej tjänstgörande ersättare §77-80, 84-98  
Örjan Svensson, brandinspektör §78 
Elina Salomonsson, projektledare, §79 
Magnus Johansson, ekonomichef §78-84, 97 
Gabriella Olofsson, controller, §82 
Ullrika Svensson, näringslivsutvecklare, §84 
Hanna Svahnström, miljöstrateg, §85, 97 
Pernilla Lydén, kommunstrateg, §86  
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Carina Karlund, tillförordnad kanslichef, §87 
Karl-Gustav Karlsson, HR-strateg, §88  
Lise-Lotte Bergström, HR-chef, §90-91 
Anton Ek, HR-strateg, §90-91  
Maria Jamieson, internationell samordnare och landsbygdsutvecklare, §97 
Johan Håkansson, planarkitekt, §93  
Maria Holmén, verkställande direktör för Campus Ljungby, §97  

Åhörare 1  

Justerare Ann-Charlotte Wiesel (§77–92,94–98) Anne Karlsson (§93)      
 
Justeringens  
tid och plats Onsdagen den 12 maj 2021 klockan 13.00, kansliavdelningen.  

Paragrafer §77–98   

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo  

  

Ordförande Magnus Gunnarsson (§77–80, 84–98) Lars-Ove Johansson (§81–83, 96) 
  

Justerare Ann-Charlotte Wiesel (§77–92,94–98) Anne Karlsson (§93)      
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 11 maj 2021  
Tillkännagivandet 
publicerat 12 maj 2021  

Överklagningstid 12 maj 2021 – 4 juni 2021  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 5 juni 2021  
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun.  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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KS § 77  KS2021-0151 015   

Förstudie gällande övningshus för räddningstjänsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien gällande övningshus för 
räddningstjänsten och att inleda programfasen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har genomfört en behovsanalys och förstudie för att bygga 
ett nytt övningshus för räddningstjänsten. Tekniska nämnden föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och beslutar att programfasen 
inleds. 
Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i förstudien från den 16 april 2021. I 
räddningstjänstens arbete ingår övning för att brandmännen ska vara väl 
förberedda när skarpa lägen uppstår. Behovet av bättre möjlighet till övning har 
uppstått eftersom övningshuset vid Ljungby räddningstjänst numera inte 
uppfyller de krav som arbetsmiljöverket ställer på övningslokaler som används 
vid rökdykning. I dagsläget behöver brandmännen åka iväg till andra kommuner 
för att öva på rökdykning. Följden av att behöva åka iväg och öva är att 
räddningstjänstens bemanning tillfälligt försämras när brandmännen är iväg och 
övar. Kostnad för att åka iväg på övningar beräknas till 850 000 kronor per år.  
I tjänsteskrivelsen från den 19 april 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
att det utifrån ett ekonomiskt perspektiv är bättre att bygga ett eget övningshus 
än att fortsätta åka iväg på utbildningar i andra kommuner. Därtill bör det finnas 
möjlighet till intäkter från andra kommuners räddningstjänster som eventuellt 
vill hyra övningshuset.  
Tekniska nämnden föreslår den 6 april 2021 att kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna förstudien och beslutar att programfasen inleds. Den 27 april 2021 
föreslår även kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna förstudien gällande övningshus för räddningstjänsten och att inleda 
programfasen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 72 
Tekniska nämndens beslut, 2021-04-06 § 43 
Förstudie gällande övningshus för räddningstjänsten, 2021-04-16 
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Behovsanalys gällande övningshus för räddningstjänsten, 2020-11-10 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-19 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens och kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon 
är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens och kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Skickas till 
Tekniska nämnden 
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KS § 78  KS2019-0460 210   

Yta och budget för skyddsrum i nya Hjortsbergskolan åk 
7–9 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- bevilja tekniska nämnden utökade investeringsmedel 2022 för 
skyddsrum i nya Hjortsbergsskolan med 3 500 000 kronor. Finansiering 
görs genom minskat rörelsekapital.   
 

- bevilja en yta om cirka 270 kvm BTA som läggs utanför den redan 
beslutade ytan 13 kvm BTA/elev.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med programfasen gällande den nya Hjortsbergskolan för årskurs 7–9 
beslutades att befintlig tegelbyggnad på fastigheten Hjorten 1 skulle rivas. I 
tegelbyggnaden finns två skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap har beslutat att Ljungby kommun inte får riva skyddsrummen. 
Beslutet innebär att skyddsrummen måste ersättas med nya skyddsrum. 
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 6 april 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beviljar de 3 500 000 kronor som behövs för att bygga ett 
skyddsrum i nya Hjortsbergskolan 7–9, samt besluta att bevilja en yta om ca 270 
kvm BTA som läggs utanför den redan beslutade ytan 13 kvm BTA/elev. 
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
19 april 2021. Behovet av att bygga skyddsrum gör att befintlig budget för 
byggnationen av nya Hjortsbergskolan är otillräcklig. Utgifterna för 
skyddsrummet uppkommer i huvudsak under 2022. Därför bör 
investeringsmedel för projekt Hjortsbergskolan utökas under 2022 med 
beräknad ökad utgift på 3 500 000 kronor. Finansiering föreslås ske genom 
minskat rörelsekapital.    
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att: 

- bevilja tekniska nämnden utökade investeringsmedel 2022 för 
skyddsrum i nya Hjortsbergsskolan med 3 500 000 kronor. Finansiering 
görs genom minskat rörelsekapital.   
 

- bevilja en yta om cirka 270 kvm BTA som läggs utanför den redan 
beslutade ytan 13 kvm BTA/elev.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 73 
Tekniska nämndens beslut, 2021-04-27 § 45 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-03-19 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-19 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 79  KS2021-0188 041 

 

Budgetuppföljning efter mars  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna budgetuppföljningen som redovisas i underlaget Uppföljning 
efter mars 2021 och underlaget Kvartalsuppföljning mars 2021 och att,  
 

- begära att miljö- och byggnämnden ska redogöra pågående och 
inplanerade åtgärder som genomförs för att uppnå ökad måluppfyllelse. 
Åtgärderna redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 15 
juni 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar budgetprognosen för året med 
utgångspunkt i siffror från årets första kvartal. Prognosen visar +54 miljoner 
kronor vilket är en differens på +51 miljoner kronor. Resultatet ser ovanligt 
positivt ut. Prognosen visar att nämnderna håller sig inom budgeterade medel.  
Kommunledningsförvaltningen redovisar kommunens resultat i 
kvalitetsmätningen Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).  

Beslutsunderlag 
Uppföljning efter mars 2021, 2021-05-10 
Kvartalsuppföljning mars 2021, 20210-05-10  

Yrkande  
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna budgetuppföljningen som redovisas i underlaget Uppföljning 
efter mars 2021 och underlaget Kvartalsuppföljning mars 2021 och att,  

- begära att miljö- och byggnämnden ska redogöra pågående och 
inplanerade åtgärder som genomförs för att uppnå ökad måluppfyllelse. 
Åtgärderna redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 15 
juni 2021.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  

Skickas till 
Miljö- och byggnämnden  
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KS § 80  KS2021-0125 041   

 

Fördelning av kommunstyrelsens resultatbalanserade 
medel 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela resultatbalanserade medel enligt följande 
(tkr): 
Kommundirektör  163 
Kansliavdelning  194 
Ekonomiavdelning  325 
HR-avdelning  359 
Näringslivsavdelning  332 
Service- och IT-avdelning  -143 
Utvecklingsavdelning  563 
Kommunikationsavdelning 406 
Bredband   100 
Internationella projekt  275 
Varuhemsändning  200 
Genomlysning IT-kostnader 250 
Buffert under kommunstyrelsen 1 901 
Totalt   4 925 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om resultatbalansering per nämnd. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av 
kommunstyrelsens resultatbalanserade medel på 4 925 tkr. 
I tjänsteskrivelsen från den 7 april 2021 presenteras förslaget till fördelning. Det 
återstår en mindre del bidrag till bredband, 100 tkr, vilket inte finns budgeterat 
och därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kostnaden finansieras 
genom resultatbalanserade medel. 
För internationella projekt fattas 275 tkr under 2021. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att detta finansieras genom 
resultatbalanserade medel. Det är bara under 2021 som det fattas medel. 
Varuhemsändningsbidragen har ökat kraftigt under 2020 på grund av 
smittspridningen av coronaviruset. Det finns risk att verksamheten är 
underbudgeterad även under 2021. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
200 tkr tillskjuts under 2021 genom resultatbalanserade medel.  
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Kommunledningsförvaltningen ser ett behov av att anlita en extern konsult för 
att genomföra en genomlysning av kommunens totala IT-kostnader. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 250 tkr ska avsättas för detta.  
För övriga delar föreslås att en tredjedel av överskottet förs över. Resterande del 
av balanserat överskott, 1 901 tkr, föreslås läggas under kommunstyrelsen som 
en buffert. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att fördela resultatbalanserade medel enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen från den 7 april 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-07  

Yrkanden 
Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att tilldela 210 tkr till Kvinnojouren Märta. Finansiering sker genom föreslagen 
buffert under kommunstyrelsen. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med undantag för att 
föreslagen buffert under kommunstyrelsen minskas med 210 tkr.   
Carina Bengtsson (C) yrkar avslag till Anne Karlssons yrkande och att 
kommunstyrelsen därmed ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Carina 
Bengtssons yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Carina Bengtssons yrkande och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X  
Sahlin Jan, Ledamot M X  
Walldén Marcus, Ledamot M X  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X  
Carina Bengtsson, tjänstgörande ersättare 
C 

X 
 

Björkström Rut, Ledamot KD X  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   X 
Kowalski Paul, Ledamot S   X 
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S   X 
Bengtsson Håkan, Ledamot S   X 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   X 
Lorentzson Jan, Ledamot SD X  
Salomonsson Krister, Ledamot SD X  
Jonna Nielsen, tjänstgörande ersättare ALT X  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Carina 
Bengtssons yrkande.  
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KS § 81  KS2021-0090 041   

Årsredovisning för Ljungby kommun 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisningen för Ljungby kommun 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat bokslut och årsredovisning för 
Ljungby kommun 2020. Årsredovisningen ger information om det ekonomiska 
utfallet för 2020 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen per 
den 31 december 2020. Årsredovisningen innehåller även en 
kommunövergripande förvaltningsberättelse med måluppföljning samt 
förvaltningarnas och de kommunala bolagens verksamhetsredovisningar. 
Resultatet för kommunkoncernen som helhet slutar på +117 miljoner kronor år 
2020. Kommunens resultat slutar på + 99 miljoner kronor år 2020.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisningen för Ljungby kommun 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 74 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-20 
Årsredovisning 2020, 2021-04-20 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 82  KS2021-0158 045   

Borgensram för de kommunala bolagen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 900 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare 
beslut om kommunal borgen KF §10/2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en generell borgensram för de 
kommunala bolagen. Detta innebär att de kommunala bolagen inte behöver ett 
fullmäktigebeslut inför varje upplåning. Borgensramen beslutades senast den 27 
januari 2020 av kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensramen för Ljungbybostäder 
höjs från 600 mkr till 900 mkr. Anledningen är byggnation av särskilt boende, 
trygghetsboende och förskola i Harabergsområdet men även andra större 
projekt. Ljungbybostäder har idag en upplåning på 402 mkr. 
Den 27 april 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunfullmäktige beslutar att: 

- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader,  

- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader,   
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- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader,  

- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att,  

- Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om kommunal 
borgen Kf §10/2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 77 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-19 
Styrelsebeslut från Ljungbybostäder, 2021-04-09 § 12 
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-27 § 10 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 83  KS2020-0346 100   

Sommargåva till anställda 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att tilldela en sommargåva, ett presentkort för 250 
kronor, till kommunens anställda under år 2021. Presentkortet gäller mat, 
alkoholfri dryck och take-away och presentkortet är giltigt till den 30 november 
2021.   
Finansieringen med 750 000 kronor sker genom kommunstyrelsens 
resultatbalanserade medel.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 30 mars 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att tilldela 
kommunanställda en extra gåva för år 2021. Utredningsuppdraget ska utgå från 
en gåva bestående av ett presentkort på 250 kronor som kan användas på 
restauranger. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till hur 
detta kan genomföras.  
I tjänsteskrivelsen från den 20 april 2020 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Presentkortet kan beställas av en extern aktör som har samarbeten 
med ett större urval av restauranger i kommunen. Presentkortet kan användas i 
ett större urval av de restauranger som finns i kommunen. En sommargåva till 
anställda uttrycker arbetsgivarens tacksamhet för medarbetarnas uthållighet och 
arbetsmoral under den pågående pandemin.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att 
kommunstyrelsens beslutar att tilldela en sommargåva, ett presentkort för 250 
kronor, till kommunens anställda under år 2021. Finansieringen med 750 000 
kronor sker genom kommunstyrelsens resultatbalanserade medel.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 75 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-20 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg om att 
presentkortet gäller mat, alkoholfri dryck och take-away samt att presentkortet 
är giltigt till den 30 november 2021 och om någon är emot.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med tillägg om att 
presentkortet gäller mat, alkoholfri dryck och take-away samt att presentkortet 
är giltigt till den 30 november 2021.  

Skickas till 
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden  
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KS § 84  KS2021-0126 420   

Svar på remiss om Region Kronobergs miljömål 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande i enlighet med förslag daterat 13 
april 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2014 finns 45 regionala miljömål i Kronobergs län. De regionala 
miljömålen bidrar till att nå de 16 nationella miljömålen. Länsstyrelsen har tagit 
fram förslag på reviderade miljömål för Kronobergs län som ska gälla från 2021 
till 2030. Kommunen har möjlighet att lämna yttrande över förslaget på 
reviderade miljömål.   
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
13 april 2021. Sammantaget innehåller Länsstyrelsens förslag 10 mål och 42 
delmål fördelade på fyra temaområden: Landskap, Livsmiljö, Klimat, Energi 
och Konsumtion. I tjänsteskrivelsen från den 13 april 2021 framgår de generella 
synpunkterna över förslagen.  I sammanställningen över förslag på regionala 
miljömål med plats för kommentarer daterad 13 april 2021 framgår 
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande i sin helhet.  
I förslaget till yttrande framgår att Ljungby kommun tycker att det är relevant att 
göra en översyn av åtgärdsprogrammet för att säkerställa att det utifrån de 
regionala miljömålen innehåller relevanta och optimala åtgärder för att nå 
målen. Ljungby kommun vill även lyfta fram att det är viktigt att lägga fokus på 
de nationella målen och att de regionala målen mer används som 
utvärderingsverktyg och bidrar till åtgärdsarbetet på regional nivå.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att lämna yttrande i enlighet med förslag daterat 13 april 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 63 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-13 
Sammanställning över förslag på regionala miljömål och plats för kommentarer, 
2021-04-13 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län  
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KS § 85  KS2021-0091 100   

Organisation för arbetet med fokusområden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa organisationen för fokusområdena i 
enlighet med bilaga till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
21 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny organisation har tagits fram med syfte att få drivkraft i kommunens 
fokusområden. I organisationen definieras mål, syfte, uppdrag och finansiering. 
Resultatet som förväntas genom den nya organisationen är att fokusområdena 
blir synliggjorda såväl internt som externt i marknadsföringen av Ljungby 
kommun, samt att externa parter kan använda samma material och berätta om 
platsvarumärket Ljungby kommun. Den nya organisationen förväntas skapa 
tydliga arbetssätt med fokusområdena som skall leda till bättre måluppfyllelse 
av kommunfullmäktiges uppsatta mål samt att den förväntas skapas tillväxt och 
affärsnytta både för företag, föreningar och kommunen.     
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
21 april 2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås som politisk styrgrupp 
för arbetet. En tjänstemannastyrgrupp bestående av kommundirektör och 
förvaltningschefer förväntas driva arbetet och skapa en tydlighet kring arbetssätt 
med våra fokusområden.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att fastställa organisationen för fokusområdena i enlighet med bilaga till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 21 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 64 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-21 
Bilaga 1, Organisation för fokusområden, 2021-04-21 
Bilaga 2, Ljungbys omvärld, Sweco, 2017-10-04 
 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden  
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KS § 86  KS2020-0395 016   

Projektplan för Ljungby kommuns krigsorganisation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Plan för arbetet med Ljungby 
kommuns krigsorganisation och att arbetet ska återrapporteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott fortlöpande och till kommunstyrelsen minst 1 
gång per år (april). 

Sammanfattning av ärendet 
Den 10 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en projektplan för 
kommunens arbete med att skapa en krigsorganisation i enlighet med 
överenskommelsen kring Civilt försvar mellan Sveriges kommuner och regioner 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektplan daterat 
18 april 2021. I förslaget framgår att kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för 
kommunens verksamhet i händelse av höjd beredskap.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
18 april 2021. Arbetet att skapa en krigsorganisation är en process som kommer 
att pågå under flera år. Processen kommer bestå av flera delar och kommer att 
beröra samtliga förvaltningar och de kommunala bolagen. När den övergripande 
strukturen är klar kommer delprojekt att genomföras inom respektive 
förvaltning. För att lyckas med arbetet krävs både långsiktighet och samordning.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att anta förslag till Plan för arbetet med Ljungby kommuns 
krigsorganisation och att arbetet ska återrapporteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott fortlöpande och till kommunstyrelsen minst 1 gång per år (april). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 67 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-18 
Förslag till Plan för arbetet med Ljungby kommuns krigsorganisation, 2021-04-
18 
Bilaga 1 Aktivitetsplan, 2021-04-18 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ljungbybostäder AB 
Ljungby Energi AB 
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KS § 87  KS2020-0171 020   

Svar på motion om visselblåsarfunktion 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
Finansiering sker genom nämndernas driftbudgetar. Kostnader fördelas utifrån 
hur frekvent visselblåsarfunktionen används och utifrån vilken nämnd ärendet 
berör.   

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 21 april 2021 föreslår Doris Nickel (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar att anlita en utomstående part som kan ta emot 
anmälningar. Efter att funktionen inrättats ska samtliga medarbetare få 
information om att funktionen finns.  
Den 1 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens personalutskott för att utreda om och hur kommunen kan 
samarbeta med Region Kronoberg som tagit beslut om att anlita en extern resurs 
för visselblåsare.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
29 januari 2021. Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Region 
Kronoberg som meddelat att deras externa visselblåsarfunktion inte ännu är på 
plats. Kommunledningsförvaltningen har även varit i kontakt med Växjö 
kommun om hur deras modell för extern visselblåsarfunktion är upplagd. Växjö 
kommun har meddelat att deras tjänst är upphandlad men inte ännu 
implementerad. Den 9 februari 2021 behandlade kommunstyrelsens 
personalutskott återremissen. Personalutskottet svarar på återremissen genom att 
föreslå att kommunledningsförvaltningen ska få i uppdrag att fortsätta undersöka 
möjligheten att samarbeta i Region Kronoberg och bland länets kommuner för 
att få en gemensam extern lösning på en visselblåsarfunktion.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 27 april 2021. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 71 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut, 2021-02-09 § 6 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-29 
Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-01 
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-23 
Motion om visselblåsarfunktion, 2020-04-21 

Yrkanden 
Jan Lorentzson (SD), Kerstin Wiréhn (V) och Krister Salomonsson (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut med tillägg om att finansiering sker genom nämndernas 
driftbudgetar. Kostnader fördelas utifrån hur frekvent visselblåsarfunktionen 
används och utifrån vilken nämnd ärendet berör.   

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan 
Lorentzsons med fleras yrkande.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jan 
Lorentzsons med fleras yrkande. 
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KS § 88  KS2021-0134 773 

Projekt för bättre folkhälsa bland unga 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- inleda Projekt för bättre folkhälsa bland unga. Projektet syftar till att 
förebygga ofrivillig ensamhet och att generera insatser som fokuserar på 
att förbättra folkhälsan bland unga.  
 

- under 2021 finansiera rollen som kommunövergripande projektledare 
motsvarande 20 procent genom utvecklingsavdelningens budget. Rollen 
som projektledare bör tillsättas inom kultur- och fritidsförvaltningen och 
därför föreslår kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att tillsätta en projektledare motsvarande 20 procent under 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsan har blivit lidande under coronapandemin. Det finns bland annat 
tendenser på att pandemin bidragit till att ungdomar blivit mer stillasittande, mer 
ensamma samtidigt som den psykiska ohälsan ökar. 
Kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har därför 
tillsammans diskuterat insatser för att förbättra folkhälsan bland ungdomar. 
Förvaltningarna vill påbörja ett gemensamt projekt med syfte att förbättra 
folkhälsan genom att skapa attraktiva mötesplatser för ungdomar.  
För att genomföra projektet på ett bra sätt föreslår 
kommunledningsförvaltningen att en projektledare tillsätts till projektet. Kultur- 
och fritidsförvaltningen arbetar nära ungdomar vilket kommunen bör dra nytta 
av i detta projekt. Rollen som kommunövergripande projektledare bör därför 
inrättas inom kultur- och fritidsförvaltningen.   
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att: 

- inleda Projekt för bättre folkhälsa bland unga. Projektet syftar till att 
förebygga ofrivillig ensamhet och att generera insatser som fokuserar på 
att förbättra folkhälsan bland unga.  

- under 2021 finansiera rollen som kommunövergripande projektledare 
motsvarande 20 procent genom utvecklingsavdelningens budget. Rollen 
som projektledare bör tillsättas inom kultur- och fritidsförvaltningen och 
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därför föreslår kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att tillsätta en projektledare motsvarande 20 procent under 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 78 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-15 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

29(42) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 89  KS2021-0175 022   

Återrapportering av uppdrag om heltid som norm 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- uppmana samtliga nämnder att erbjuda heltidsanställningar vid samtliga 
nyanställningar inom Kommunals avtalsområde senast den 31 december 
2023, 
  

- uppmana samtliga nämnder att erbjuda heltid till fast anställda som 
arbetar deltid inom Kommunals avtalsområde senast den 31 december 
2023,  
 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda resurser 
och eventuella kostnader. Detta ska redovisas senast den 31 december 
2021 och att,  
 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att 
tillgodose ekonomi för anställning av projektledare för projektet heltid 
som norm samt att frågan överlämnas till budgetberedningen.   

Sammanfattning av ärendet 
Genom kommunfullmäktiges beslut om budget och planeringsdirektiv för 2021 
har samtliga nämnder fått i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa 
handlingsplaner samt vidtagna åtgärder. Detta ska vara genomfört senast när 
årets första budgetuppföljning redovisas 2021.  
Nämnderna har översänt sina handlingsplaner till 
kommunledningsförvaltningen. I socialnämndens handlingsplan framgår bland 
annat att nämnden ska utbilda medarbetare för att skapa möjligheter att bemanna 
och arbetsleda i större utsträckning. I tekniska nämndens handlingsplan framgår 
bland annat att nämnden ska tillsätta en arbetsgrupp bestående av företrädare 
från Kommunal, personalrepresentanter, HR-avdelningen och berörda chefer 
med syfte att möjliggöra fler heltidsanställningar. I barn- och 
utbildningsnämndens handlingsplan framgår bland annat att nämnden ska 
identifiera vilka möjligheter som finns för att genomföra omorganisation eller 
ytterligare kombinationstjänster för att på så sätt utöka andelen heltidstjänster. I 
kultur- och fritidsnämndens handlingsplan framgår bland annat att 
verksamhetscheferna ska se över möjligheten att erbjuda heltid. Kontakt ska tas 
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med HR-avdelningen när kultur- och fritidsnämnden inte ser att de själva har 
möjlighet att erbjuda heltidstjänster.   
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 4 april 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

- uppmana samtliga nämnder att erbjuda heltidsanställningar vid samtliga 
nyanställningar inom Kommunals avtalsområde senast den 31 december 
2023, 

- uppmana samtliga nämnder att erbjuda heltid till fast anställda som 
arbetar deltid inom Kommunals avtalsområde senast den 31 december 
2023,  

- att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda 
resurser och eventuella kostnader. Detta ska redovisas senast den 31 
december 2021 och att,  

- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att 
tillgodose ekonomi för anställning av projektledare för projektet heltid 
som norm samt att frågan överlämnas till budgetberedningen.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-05-04 § 19 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-20 
Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan, 2021-03-26 
Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan, 2021-03-29 
Tekniska nämndens handlingsplan, 2021-03-04 
Socialnämndens handlingsplan, 2021-03-27 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Socialnämnden  
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

31(42) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 90  KS2021-0173 022   

Återrapportering av uppdrag om central 
bemanningsenhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

- godkänna utredningen av central bemanningsenhet, 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en djupgående 
utredning och tidsplan avseende samordning och optimering av 
kommunens gemensamma resurser där såväl ekonomiska, 
organisatoriska och kvalitativa aspekter beaktas. Utredning och tidsplan 
återrapporteras senast den 31 december 2021,  

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet av en 
central rekryteringsenhet. Kartläggningen återrapporteras senast den 31 
december 2021 och att, 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en central 
bemanningshandbok, kopplad till Kommunals avtalsområden och heltid 
som norm. Bemanningshandboken ska vara klar senast den 31 december 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att 
centralisera bemanningsenheterna för att effektivisera resursanvändningen 
kopplat till heltid som norm i hela kommunkoncernen.  
Ljungby kommun har idag tre olika bemanningsenheter i olika storlek men med 
liknande arbetsuppgifter. Enheterna finns inom socialförvaltningen och barn- 
och utbildningsförvaltningen. De befintliga bemanningsenheterna arbetar med 
att lösa dels akuta vakanser som kommer av exempelvis sjukdom, samt 
tillsättning av kortare planerad frånvaro vid exempelvis utbildningar och andra 
enstaka pass som inte har bemannats av långtidsplaneringen.  
Utredningen visar att en central bemanningsenhet kan bidra till att uppnå en 
högre effektivitet i bemanningsarbetet. För att ha möjlighet att finna nya 
gränsöverskridande vägar att gå för att nå en heltidsorganisation krävs ett 
helhetsperspektiv som en central bemanningsenhet kan ha, men som är svår att 
få för en enhet som är organiserad i en viss förvaltning. Genom att även tillföra 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

32(42) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

enheten expertkompetens i form av rekryteringsspecialister kan hela 
organisationen stöttas och avlastas även inom detta område.  
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 4 april 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att:  

- godkänna utredningen av central bemanningsenhet, 
- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en djupgående 

utredning och tidsplan avseende samordning och optimering av 
kommunens gemensamma resurser där såväl ekonomiska, 
organisatoriska och kvalitativa aspekter beaktas. Utredning och tidsplan 
återrapporteras senast den 31 december 2021,  

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet av en 
central rekryteringsenhet. Kartläggningen återrapporteras senast den 31 
december 2021 och att, 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en central 
bemanningshandbok, kopplad till Kommunals avtalsområden och heltid 
som norm. Bemanningshandboken ska vara klar senast den 31 december 
2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-05-04 § 20 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-23 
Utredning - Olika sätt att organisera en central bemanningsenhet i Ljungby 
kommun, 2021-04-23 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut och om någon är emot. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Socialnämnden  
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

33(42) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 91  KS2021-0163 430   

Medborgarinitiativ om klimatinformation i lokalmedia 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda medborgarinitiativet om klimatinformation i lokalmedia.  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarinitiativ från den 16 april 2021 föreslår en kommuninvånare att 
kommunen publicerar klimatinformation i lokalmedia. Klimatinformationen kan 
förslagsvis publiceras en gång i veckan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-04-27 § 79 
Medborgarinitiativ om klimatinformation i lokalmedia, 2021-04-16 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Förslagsställaren 
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KS § 92  KS2021-0170 018   

Medborgarinitiativ om ”Välkommen till Ljungby-skylt” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda medborgarinitiativen om ”Välkommen till Ljungby-skylt”.   

Sammanfattning av ärendet 
Tre kommuninvånare har lämnat medborgarinitiativ om att kommunen ska sätta 
upp en ”Välkommen till Ljungby-skylt”. Skylten kan sättas upp i 
betongfundamentet som tidigare använts av Motell Stadt.  

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ om Välkommen till Ljungby-skylt, 2021-04-24 (1) 
Medborgarinitiativ om Välkommen till Ljungby-skylt, 2021-04-24 (2) 
Medborgarinitiativ om Välkommen till Ljungby-skylt, 2021-04-24 (3)  

Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarinitiativen om 
”Välkommen till Ljungby-skylt”.   

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

Skickas till 
Förslagsställarna  
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KS § 93      

Yttrande över Växjö kommuns förslag till översiktsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Växjö kommun i enlighet med 
förslag daterat 15 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Växjö kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. 
Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och 
vattenområden i kommunen, samt hur bebyggelse och infrastruktur bör 
utvecklas. Förslag till ny översiktsplan är på utställning från den 8 mars 2021 till 
den 11 maj 2021.  
Ljungby kommun väljer att lämna synpunkter som i huvudsak berör 
utvecklingsstrategin, infrastruktur och kommunikationer. Den viktigaste 
kopplingen mellan kommunerna utgörs av riksväg 25 vilken behöver ha en hög 
standard. Vägens standard är viktig för att närliggande kommuner ska ha så stor 
nytta som möjligt av Växjös funktion som regioncentrum och för att möjliggöra 
att Ljungbys och Växjös arbetsmarknader ska kunna integrera och komplettera 
varandra på bästa sätt. 
Ytterligare infrastruktur av regional betydelse utgörs av flygplatsen och 
järnvägen. Ljungby kommun berörs egentligen inte av de tre nya 
järnvägsstationerna i Växjö stad men förslagen kring järnvägsstationerna 
behöver förtydligas.  
Växjös funktion som regioncentrum och vad den innebär för översiktsplanen 
kan förtydligas. Stadens roll som regional kärna behöver också hanteras i den 
regionala utvecklingsstrategin. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 april 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att lämna yttrande till Växjö kommun i enlighet med förslag daterat 15 
april 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-04-15 

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.  

Skickas till 
Växjö kommun 
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KS § 94    

Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Företagsbesök. 
Flera ledamöter har varit på företagsbesök på biografen i Ljungby. Restriktioner 
på grund av smittspridningen av coronaviruset har gjort att verksamheten 
begränsats. Några andra ledamöter har varit på företagsbesök på Ryssby Hotell 
som framöver kommer öppna som en Bed & Breakfast.  
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KS § 95      

 

Kommunledningsförvaltningen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen berättar att förvaltningen tillsammans med 
centrumföreningen och fastighetsägarna håller på att rekrytera en 
centrumstrateg.  
Kommunledningsförvaltningen berättar att förvaltningen även denna sommar 
ska bedriva en demokratiskola. Nytt för i år är att ungdomar även ska få pröva 
på rollen som kommundirektör och rollen som kommunalråd.  
Kommunledningsförvaltningen berättar att Ljungby kommun stiger i 
kvalitetsmätningen Miljöbästa kommun. Årets resultat visar att kommunen är på 
plats 13 av 136 inom kategorin Mindre städer och landsbygdskommuner. 
Kommunen är nästbäst av de åtta kommunerna i regionen.   
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KS § 96      

 

Informationsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
2. Information från Campus Ljungby 
Den verkställande direktören för Campus Ljungby berättar om arbetet. Campus 
Ljungby erbjuder flera olika utbildningar. Utbildningarna har en bredd som 
efterfrågas av helt nya studenter likväl som av mer erfarna studenter.   
Tidigare har många utbildningar utformats utifrån vad som efterfrågas av 
näringslivet. Under senare tid har flera utbildningar tillkommit som mer riktas 
till den offentliga sektorn. Under 2021 tillkommer bland annat utbildning inom 
strategiskt inköp och upphandling. Campus Ljungby avser även att starta en 
utbildning som bygglovshandläggare.   
 
8. Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning 2020.  
Kommunledningsförvaltningen redovisar revisorernas granskning av bokslut 
och årsredovisning för 2020.  
 
11. Uppföljning av internationellt arbete.  
Kommunledningsförvaltningen redovisar avslutade och pågående projekt från 
perioden 2019 till 2020. Enligt kommunens verksamhetsplan för internationellt 
arbete ska arbetet följas upp årligen.  
Under perioden 2019 till 2020 avslutades sju internationella projekt. Projekten 
pågick under tre till fyra år. Ljungby kommun deltar just nu i pågående projekt 
motsvarande en total projektomsättning på 184,1 miljoner kronor, varav 
Ljungby kommun medfinansierar 5,5 miljoner kronor (2014–2023).  
 
13. Slutrapportering av projekt Res Grönt i Gröna Kronoberg.  
Kommunledningsförvaltningen berättar om projektet. Region Kronoberg har 
haft projektansvar över arbetet. Syftet har varit att hjälpa arbetsplatser i regionen 
med att minska koldioxidutsläppen från resor till, från och inom jobbet. 
Samtliga kommuner i regionen har deltagit i arbetet.  
Två resvaneundersökningar har genomförts. En genomfördes 2018 och en 
genomfördes 2020. Även om smittspridningen av coronaviruset kan antas ha 
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påverkat resultatet i resvaneundersökningen så har projektet som helhet varit 
framgångsrikt. Resultaten visar bland annat att koldioxidutsläppen från 
transportsektorn har minskat och att persontransporter med kollektivtrafik ökat.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

41(42) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 97      

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende 
Magnus 
Johansson    

2.3 2021-04-12 Uttag ur 
kapitalförvaltningen   

Jennie 
Vidal och 
Magnus 
Gunnarsson  

1.1 2021-04-13 Firmateckning inom 
projekt för ökad 
skolnärvaro  

Jennie 
Vidal och 
Magnus 
Gunnarsson 

1.1 2021-04-28 Firmateckning inom 
projekt Fasetten för 
arbete och studier  

Jennie 
Vidal  

3.24 2021-04-07 Fördelning av uppdrag 
som 
brandskyddsansvarig  

Beslutsunderlag 
Uttag ur kapitalförvaltningen, 2021-04-12 
Firmateckning inom projekt för ökad skolnärvaro, 2021-04-13 
Firmateckning inom projekt Fasetten för arbete och studier, 2021-04-28 
Beslut om brandskyddsansvarig, 2021-04-07  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.  
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KS § 98      

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen den 11 maj 
2021: 

- Miljö- och byggnämnden, beslut om uppdrag fördjupad översiktsplan, 
2021-04-07 

- Miljö- och byggnämnden, beslut om uppdrag 
bostadsförsörjningsprogram, 2021-04-07 

- Miljö- och byggnämnden, yttrande över förslag till översiktsplan för 
Ljungby kommun, 2021-04-07 

- Kommunledningsförvaltningen, attestordning, 2021-04-12 
- Anne Karlsson (S), skrivelse om mäns våld mot kvinnor, 2021-04-22 
- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2021-04-12 
- Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, 

sammanträdesprotokoll och beslutsunderlag, 2021-04-12 
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