
 

  

Kallelse 

 

 

 

 Kommunstyrelsen 

  

 

Plats och tid Tingssalen, Storgatan 26, Ljungby. Klockan 08.00 – 10.30 

  

Vid förhinder kontakta Sofia Olsson som kallar ersättare.  

Telefon 0372-78 91 17, kommunstyrelsen@ljungby.se  

 

Inledning Sammanträdet är offentligt. 

 

 

Förslag till justerare: Lars-Ove Johansson   

 

Ärenden 
 

 

1. Fastställande av dagordning 

2. Svar på motion kommunala läkare (KF) – Harriet Kristiansson 

3. Svar på remiss gällande Växjö lasarett (KS) – Ulla Gunnarsson  

4. Trygghetspunkter i Ljungby kommun (KS) – Tobias Wagner & Jenny 

Åkesson 

5. Införande av maxbelopp på taxa för upplåtelse av offentlig plats (KF) – 

Mattias Sjögren    

6. Yttrande gällande Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram 2021–2030 

(KS) – Anna Aracsy    

7. Yttrande gällande föreskrifter om hastighetsförändringar för väg 25 (KS) – 

Johan Håkansson   

8. Återrapportering av inventering av obebodda hus (KS) – Maria Jamieson  

9. Avsiktsförklaring gällande stadstrafik (KS) – Beatrice Schmidt   

10. Svar på motion om att erbjuda tillsvidareanställning till ungdomar som 

omfattas av gymnasielagen och riskerar utvisning (KF) – Lise-Lotte 

Bergström  

11. Medborgarinitiativ om kiosk eller café i anslutning till Brunnsgården (KS) 

12. Kommunstyrelsen rapporterar 

13. Kommunledningsförvaltningen rapporterar  

14. Anmälan av delegationsbeslut 

- Uttag från kapitalförvaltningen, 2021-07-15 

- Uttag från kapitalförvaltningen, 2021-06-07  

- Ansökan om utbetalning för april gällande projekt Ungdomssatsning för 

ökad skolnärvaro, 2021-06-10  

- Ansökan om utbetalning för maj gällande projekt Ungdomssatsning för 

ökad skolnärvaro, 2021-06-10  

- Ändringsansökan för Fasetten gällande bland annat budget, 2021-06-09 
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- Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med ESF-rådet inom Fasetten, 

2021-06-23 

- Ansökan om utbetalning för mars gällande projekt Fasetten för arbete 

och studier, 2021-07-20 

- Ansökan om utbetalning för april gällande projekt Fasetten för arbete 

och studier, 2021-07-20 

- Ansökan om utbetalning för maj gällande projekt Fasetten för arbete och 

studier, 2021-07-20 

- Ansökan om utbetalning för juni gällande projekt Fasetten för arbete och 

studier, 2021-07-20 

- Tecknande av avtal mellan Europakorridoren och Ljungby kommun, 

2021-07-02  

15. Redovisning av meddelanden  

- Kultur- och fritidsnämnden, rapportering om att uppdrag om kallbadhus 

kommer hanteras inom ramen för arbetet med projektplan för åtgärder 

vid ån Lagan, 2021-06-23  

- Miljö- och byggnämnden, Yttrande gällande kommunrevisionens 

granskning av miljö- och byggnämnden och beslutsunderlag , 2021-06-

15 § 101  

- SKR, styrelsens beslut om förbundsavgift 2022, 2021-06-18 

- Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll, 2021-06-02 

- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2021-05-17 

- Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2021-05-17 

- Stämman för Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2021-05-25 

- Stämman för Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2021-05-

25 

- Länsstyrelsen i Skåne, protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet, 2021-06-09 

- Kultur- och fritidsnämnden, beslut om anställning inom Projekt för 

bättre folkhälsa bland unga, 2021-05-26 § 47 

- Demokratiberedningen, sammanträdesprotokoll, 2021-05-18 

- Kultur- och fritidsnämnden, yttrande gällande Region Kronobergs 

kulturplan, 2021-06-23  

- SKR, sammanträdesplan för 2022, 2021-06-18  

- Barn- och utbildningsnämnden, beslut om Vårblomman, 2021-05-26 §94 

- Vårdföretagarna, skrivelse om merkostnader orsakade av covid-19, 

2021-06-14 

- Kommunledningsförvaltningen, svar på skrivelse om merkostnader 

orsakade av covid-19, 2021-07-20 

 

  

Ordförande 
Magnus Gunnarsson 

 

Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2021 

 

Anslag budget 400 000 kr 



    

  

 

 

Disponerat 400 000 kr 

Återstår 0 kr 

 


