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Tid och plats Tisdagen den 14 september 2021 klockan 08.00 – 11.50. Sammanträdesrum 
Märtasalen Storgatan 8, Ljungby.  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande 
Jenny Anderberg (C), tjänstgörande 
ersättare åt Lars-Ove Johansson  
Anne Karlsson (S), andre vice 
ordförande 
Tilda Ragnarsson (M), tjänstgörande 
ersättare åt Ann-Charlotte Wiesel  
Jan Sahlin (M) 
Thomas Jeppsson (M), tjänstgörande 
ersättare åt Marcus Walldén 
Matilda Petersson (C) 
 

Paul Kowalski (S) 
Tommy Göransson (MP), 
tjänstgörande ersättare åt Emma 
Johansson Gauffin  
Håkan Bengtsson (S)(deltog inte 
under §148)  
Kerstin Wiréhn (V) 
Jan Lorentzson (SD) 
Krister Salomonsson (SD) 
Roland Johansson (ALT) 
Rut Björkström (KD) 
 

Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Carina Karlund, säkerhetschef §133–134 
Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef §135 
Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald §135 
Linda Farkas, kvalitetstrateg §135 
David Hedendahl, kommunjurist §136–137 
Sanna Petersson, planarkitekt §138-139 
Hanna Svahnström, miljöchef §140 
Ullrika Svensson, näringslivsutvecklare §141 
Lise-Lotte Bergström, HR-chef §142 
Therese Samuelsson, kommunstrateg §143 
Magnus Johansson, ekonomichef §144-146 
Gabriella Olofsson, controller §145-147 
Pernilla Lydén, kommunstrateg §145-146 
 
 
 
 
 

Åhörare 2  

Justerare Anne Karlsson  

Justeringens  
tid och plats Tisdagen den 14 september klockan 17.00, kansliavdelningen.  

Paragrafer §133-152   
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Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson  
  

Justerare Anne Karlsson 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 14 september 2021  
Tillkännagivandet 
publicerat 16 september 2021 

Överklagningstid 16 september – 8 oktober 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 11 oktober 2021 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Bruce Byrskog  
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KS § 133  KS2020-0186 103   

Svar på medborgarförslag gällande flaggning på 
nationella minoriteters nationaldagar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i kommunstyrelsens förslag till Policy för 
flaggning i Ljungby kommun lägga till nedanstående ordalydelser under 
rubriken Flaggning på kommunens officiella flaggstänger: 
I tredje stycket: Infaller internationellt besök samtidigt som flaggdag för 
nationell minoritet fattar kommundirektören beslut om hur flaggningen ska 
hanteras.  
I femte stycket: Se Rutin för dödsfall av medarbetare och förtroendevalda.  
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till Policy 
för flaggning i Ljungby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska flagga på de nationella 
minoriteternas nationella flaggdagar.   
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
26 juli 2021. I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar/tornedalsfinnar. Av dessa har alla utom den 
judiska minoriteten en egen flagga och nationaldag. Sedan 2009 finns en lag om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som bland annat säger att språken ska 
skyddas och främjas samt att grupperna ska kunna behålla och utveckla sin 
kultur. Som ett led i detta har flera kommuner infört flaggning på de nationella 
minoriteternas nationaldagar.   
Ljungby kommun har idag inte någon policy för när flaggning ska ske. Som en 
följd av medborgarförslaget har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett 
förslag till policy som anger när, var och hur Ljungby kommun ska flagga. 
Policyn omfattar både kommunens officiella flaggstänger vid kommunhuset och 
flaggning vid kommunala anläggningar och bolag.  Genom att flagga på 
nationella minoriteters nationaldagar visar kommunen att alla människor har lika 
värde och att kommunen står bakom mångfald, frihet och rättigheter. 
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och föreslår att 
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kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy för flaggning i Ljungby 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §110 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-26 
Förslag till policy för flaggning i Ljungby kommun, 2021-08-31 
Medborgarförslag om flaggning på nationella minoriteters nationaldagar, 2020-
05-04 
Bilagor till medborgarförslag om flaggning på nationella minoriteters 
nationaldagar, 2020-05-04 

Yrkanden 
Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ändra förslaget till 
policy så att förslaget enbart innefattar bestämmelser om flaggning av nationers 
flaggor inklusive nationella minoriteters flaggor. Därmed ska förslag till 
bestämmelser där andra flaggor inkluderas, som inte anknyter till en nation, tas 
bort från förslaget till policy. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Kerstin Wiréhn (V), Anne Karlsson (S), Rut Björkström (KD), Matilda 
Petersson (C) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att i kommunstyrelsens förslag till Policy för flaggning i Ljungby kommun lägga 
till nedanstående ordalydelser under rubriken Flaggning på kommunens 
officiella flaggstänger: 
I tredje stycket: Infaller internationellt besök samtidigt som flaggdag för 
nationell minoritet fattar kommundirektören beslut om hur flaggningen ska 
hanteras.  
I femte stycket: Se Rutin för dödsfall av medarbetare och förtroendevalda.  
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till Policy 
för flaggning i Ljungby kommun. 
 
Roland Johansson (ALT) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan 
Lorentzsons yrkande.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.  
Omröstning begärs.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns med fleras yrkande och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med Jan Lorentzsons yrkande.  
LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Thomas Jeppsson, tjänstgörande ersättare 
M 

x 
 

Sahlin Jan, Ledamot M x  
Tilda Ragnarsson, tjänstgörande ersättare 
M 

x 
 

Jenny Anderberg, tjänstgörande ersättare 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  
Tommy Göransson, tjänstgörande ersättare 
MP 

x 
 

Bengtsson Håkan, Ledamot S x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x 
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x 
Johansson Roland, Ledamot ALT   x 

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.    

Skickas till 
Förslagsställaren 
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KS § 134  KS2021-0286 007   

Yttrande gällande kommunrevisionens granskning av 
kommunens dataskyddsarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna yttrandet daterat 23 augusti 2021 och att överlämna yttrandet 
till kommunrevisionen och att,  

- lägga till uppföljning av kommunens åtgärder inom dataskydd till 
kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av 
kommunens rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen. Revisionen 
konstaterar att det finns väsentliga brister i efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen inom Ljungby kommun. Det finns behov av såväl 
central styrning som ett krafttag med riktade utbildningsinsatser eftersom 
kunskapen kring dataskyddsförordningen är låg. Kommunledningsförvaltningen 
har tagit fram ett förslag till yttrande över granskningen.  
I kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande framgår att förvaltningen 
både tagit del av rapporten skriftligen och haft en dialog med KPMG kring de 
brister som identifierats. Tydligt är att ett omtag i arbetet med 
dataskyddsförordningen behöver göras och att detta omtag behöver involvera 
samtliga nämnder. Kommunen behöver bygga upp en struktur för arbetet som 
omfattar allt från utbildning till hantering, kontroll och uppföljning. I detta 
arbete kommer rapporten vara till god nytta för kommunens nya 
dataskyddsombud som börjar sin tjänst i oktober. Rapporten har delgivits både 
förvaltningschefer och dataskyddshandläggare och förvaltningarna kommer 
efter dialog med dataskyddsombudet få i uppdrag att ta fram handlingsplaner 
med åtgärder for respektive nämnds verksamhet. Särskilt fokus kommer att 
läggas på att öka kompetensen, förbättra registerförteckningarna och på att få en 
fungerande incidentrapportering. 
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna yttrandet daterat 23 augusti 2021 och att överlämna yttrandet 
till kommunrevisionen och att,  

- lägga till uppföljning av kommunens åtgärder inom dataskydd till 
kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §112 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 
Förslag till yttrande, 2021-08-23 
Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen, 2021-07-05 

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 
Kommunrevisionen 
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KS § 135  KS2021-0272 600   

Kronobarnsmodellen inom arbetet Barnens bästa gäller 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i 
Kronobergs län och därigenom säkerställer barnkonventionens krav på 
respektive verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg och polisen har sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för Barnens bästa gäller. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 
möjligheter till en god uppväxt. Enligt ett länsgemensamt förslag ska 
Kronobarnsmodellen antas i respektive kommun som deltar i arbetet.  
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från 
den 26 juni 2021. Alla barns likvärdiga möjlighet till en god uppväxt ska 
säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i 
skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och genom att alla aktörer runt 
barnet samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. 
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra 
arbetet.  
I tjänsteskrivelsen från den 26 juni 2021 föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen att beslut fattas om att anta Kronobarnsmodellen som 
ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade den 23 juni 2021 att ställa sig bakom barn- och 
utbildningsförvaltningens skrivelse.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-06-23 §109 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-06-26 
Länsgemensamt underlag för Kronobarnsmodellen, 2021-06-26 

Yrkanden 
Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt 
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arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer 
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Matilda 
Peterssons yrkande.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Matilda 
Peterssons yrkande.   
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KS § 136  KS2021-0128 001   

Svar på motion om sammanslagning av miljö- och 
byggnämnden och tekniska nämnden  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 29 mars 2021 yrkar Krister Salomonsson (SD) att 
kommunen ska utreda om det går att hitta synergier och effektiviseringar med en 
sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden och 
skapandet av en ny så kallad samhällsbyggnadsnämnd. Krister Salomonsson 
(SD) yrkar även att kommunen ska utreda om det finns avdelningar inom 
ovanstående nämnders ansvarsområden som eventuellt hade passat bättre i 
någon annan nämnd. Vid ett positivt ställningstagande utifrån ovanstående 
utredningar ska kommunen införa en samhällsbyggnadsnämnd efter valet 2022. 
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
4 juni 2021.  Enligt kommunledningsförvaltningens möter motionen juridiska 
svårigheter eftersom miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar för flera av de 
områden där tekniska nämnden utgör driftsnämnd. Att direkt slå samman 
nämnderna skulle följaktligen komma i konflikt med förbudet i kommunallagen 
mot att en nämnd utövar författningsstadgad tillsyn över samma slags 
verksamhet som den bedriver. Dessutom har kommunfullmäktige den 21 juni 
2021 genom beslut om budget för år 2022 beslutat att tilldela kommunstyrelsen 
ett mer omfattande uppdrag som tangerar det som yrkas i motionen.  
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska 
anses som besvarad i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §120 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-04 
Motion om sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och 
byggnämnden, 2021-03-16  

Yrkanden 
Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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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 § 137  KS2021-0202 001   

Svar på motion om samhällsbyggnadskontor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 11 maj 2021 yrkar Anne Karlsson (S) och Caroline 
Holmqvist Henrysson (S) att kommunen ska utreda frågan om bildandet av ett 
samhällsbyggnadskontor.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
24 juni 2021. Genom fullmäktiges beslut den 21 juni 2021 om 
planeringsdirektiv med budget för 2022–2026 inryms denna fråga numera i ett 
uppdrag som tilldelats kommunledningsförvaltningen.  
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska 
anses som besvarad.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §121 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-24 
Motion om utredning av samhällsbyggnadskontor, 2021-05-11 

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 § 138  KS2021-0329 212   

Yttrande gällande förslag till översiktsplan för Markaryds 
kommun 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till Markaryds 
kommun: 
Ljungby kommun ser positivt på förslaget till ny översiktsplan för Markaryds 
kommun. Förslaget är aktuellt och genomarbetat där Markaryds kommun lyfter 
fram de mellankommunala intressena som finns vilket ger goda förutsättningar 
för en positiv utveckling och ett mellankommunalt samarbete.  
Ljungby kommun har därmed inget att erinra på förslaget till ny översiktsplan 
för Markaryds kommun. 
Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Markaryd kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som nu är ute på 
samråd där Ljungby kommun har möjlighet att lämna in ett yttrande på 
förslaget. 
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till Markaryds 
kommun: 
Ljungby kommun ser positivt på förslaget till ny översiktsplan för Markaryds 
kommun. Förslaget är aktuellt och genomarbetat där Markaryds kommun lyfter 
fram de mellankommunala intressena som finns vilket ger goda förutsättningar 
för en positiv utveckling och ett mellankommunalt samarbete.  
Ljungby kommun har därmed inget att erinra på förslaget till ny översiktsplan 
för Markaryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §122 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-07-20 
Översiktsplan för Markaryds kommun – samrådsförslag, 2021-06-14 
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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.  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att justera paragrafen 
omedelbart.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att justera paragrafen 
omedelbart.   

Skickas till 
Markaryds kommun  
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KS § 139  KS2021-0225 212   

Yttrande gällande förslag till fördjupad översiktsplan för 
Värnamo stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till Värnamo 
kommun: 
Ljungby kommun ställer sig positiv till den fördjupning av översiktsplanen för 
Värnamo stad som Värnamo kommun har tagit fram. Förslaget är aktuellt och 
väl genomarbetat vilket ger goda förutsättningar till en positiv utveckling och ett 
mellankommunalt samarbete.  
Förslaget lyfter och utvecklar flera av de frågor som är viktiga för ett 
mellankommunalt samarbete och som gynnar även grannkommuner. Det bidrar 
till en bredare arbetsmarknadsregion och utvecklar kommunikationerna med 
närliggande kommuners huvudorter.  
Ljungby kommun vill även framföra det mellankommunala intresset vad gäller 
den planerade höghastighetsjärnvägen då dess sträckning påverkar både 
Värnamo och Ljungby kommun. För Ljungby kommun är det av yttersta vikt att 
det finns ett lättillgängligt stationsläge för höghastighetsjärnvägen i Värnamo 
och ser positivt på att Värnamo kommun har ett tydligt ställningstagande kring 
den framtida tilltänkta höghastighetsjärnvägens dragning och stationsläge. 

Sammanfattning av ärendet 
Värnamo kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Värnamo 
stad som under hösten 2020 var ute på samråd där Ljungby kommun lämnade ett 
yttrande. Nu är förslaget ute på granskning då Ljungby kommun återigen har 
möjlighet att lämna in ett yttrande på förslaget. 
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till Värnamo 
kommun: 
Ljungby kommun ställer sig positiva till den fördjupning av översiktsplanen för 
Värnamo stad som Värnamo kommun har tagit fram. Förslaget är aktuellt och 
väl genomarbetat vilket ger goda förutsättningar till en positiv utveckling och ett 
mellankommunalt samarbete.  
Förslaget lyfter och utvecklar flera av de frågor som är viktiga för ett 
mellankommunalt samarbete och som gynnar även grannkommuner. Det bidrar 
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till en bredare arbetsmarknadsregion och utvecklar kommunikationerna med 
närliggande kommuners huvudorter.  
Ljungby kommun vill även framföra det mellankommunala intresset vad gäller 
den planerade höghastighetsjärnvägen då dess sträckning påverkar både 
Värnamo och Ljungby kommun. För Ljungby kommun är det av yttersta vikt att 
det finns ett lättillgängligt stationsläge för höghastighetsjärnvägen i Värnamo 
och ser positivt på att Värnamo kommun har ett tydligt ställningstagande kring 
den framtida tilltänkta höghastighetsjärnvägens dragning och stationsläge. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §123 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-07-19 
Fördjupning av översiktsplan för Värnamo stad – granskningshandling 

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  
Värnamo kommun  
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KS § 140  KS2020-0302 220   

Svar på motion om att bygga i trä 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 27 augusti 2020 yrkar Kerstin Wiréhn (V) att Ljungby 
kommun ska besluta att i framtida byggnationer i första hand bygga i trä eller trä 
kombinerat med betong. Detta innebär att även Ljungbybostäder inkluderas i 
detta direktiv. I motionen skriver Kerstin Wiréhn (V) att det finns flera fördelar 
med träbyggnation, bland annat att träbyggnation ger 40% lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med betonghus.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
17 augusti 2021. Motionens formulering att i första hand bygga i trä eller trä 
kombinerat med betong bedöms vara alltför otydlig för att i sig själv kunna ge 
vägledning om hur framtida byggnation ska se ut eller hur prioriteringar och 
avvägande ska göras. Formuleringen riskerar också att låsa in oss i en viss 
teknik som inte alltid är den mest lämpliga.  
För att få till en utveckling i riktning mot mer klimateffektiva nybyggnationer 
eller träbyggnationer bör det finnas en tydlighet i vad ambitionsnivån är och hur 
uppföljning och utvärdering ska kunna göras. Under de senaste åren har det 
byggts flera nya byggnader för kommunal verksamhet och bostäder. I takt med 
kommunens utveckling väntas ytterligare nybyggnationer och renovering 
kommande år. Detta ger utrymme för att påverka hur utvecklingen i Ljungby 
kommun ska se ut. För att få ett genomslag för hållbar byggnation bör en samlad 
strategi för hållbart byggande som belyser flera angelägna perspektiv och 
ståndpunkter tas fram.  
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska 
bifallas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §124 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-17 
Motion träbyggnation – Bilaga, 2021-08-17 
Motion om att bygga i trä, 2020-08-27 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-14 
 

20(40) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V), Jenny Anderberg (C), Anne Karlsson (S), Matilda 
Petersson (C) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  
Omröstning begärs.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Magnus Gunnarssons yrkande och om att rösta NEJ för att besluta 
i enlighet med Kerstin Wiréhns med fleras yrkande.  
LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Thomas Jeppsson, tjänstgörande ersättare 
M 

x 
 

Sahlin Jan, Ledamot M x  
Tilda Ragnarsson, tjänstgörande ersättare 
M 

x 
 

Jenny Anderberg, tjänstgörande ersättare 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 
Tommy Göransson, tjänstgörande ersättare 
MP 

  x 
Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x 
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x 
Johansson Roland, Ledamot ALT x  
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Omröstningen har utfallit med sex JA-röster och nio NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns med fleras yrkande.  
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KS § 141  KS2021-0309 

KS2021-0108                         
807 
018   

Sponsor- och marknadsföringsavtal med Lagan 
innebandyklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå samarbete med Lagan Innebandyklubb enligt 
förslag till samarbetsavtal daterat 4 maj 2021. Finansiering på 67 500 kronor 
sker genom budget för sponsring fördelat på säsongerna 2021/2022 och 
2022/2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Lagan Innebandyklubb 
tagit fram förslag till avtal gällande marknadsföring och sponsring.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
13 augusti 2021.  Lagan Innebandyklubb spelar i landets näst högsta serie – 
Allsvenskan i innebandy. Lagan Innebandyklubb har även ett andralag i division 
4 samt ett lag i en utvecklingsserie. Lagan Innebandyklubb har en stor bredd på 
ungdomssidan där de erbjuder spel i åldrarna 6 till 18 år i Ljungby och i Lagan. 
Föreningen har även verksamhet för äldre och för funktionsnedsatta.   
Avtalsförslaget gäller två säsonger avseende 33 750 kr per år. Avtalsförslagets 
totala värde är 67 500kr. Genom avtalet kommer kommunvapnet att synas på 
föreningens matchtröjor och på olika platser i föreningens arena. 
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att ingå samarbete med Lagan Innebandyklubb enligt 
förslag till samarbetsavtal daterat 4 maj 2021. Finansiering på 67 500 kronor 
sker genom budget för sponsring fördelat på säsongerna 2021/2022 och 
2022/2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §115 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-13 
Förslag till avtal, 2021-05-04 
Information om innebandyapp 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att komplettera Policy 
för sponsring med analys gällande vilka målgrupper kommunen vill nå med vår 
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sponsring. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.  
 
Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns yrkande.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 142  KS2021-0262 020   

Arbetsmiljöverkets inspektion av kommunens 
arbetsmiljöarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

- godkänna redovisningen och att,  
- uppmana respektive nämnd och bolagsstyrelse att upprätta 

handlingsplaner och genomför åtgärder med anledning av de uppkomna 
bristerna som framgår i inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket 
daterat 3 juni 2021.  

 
Kommunkoncernens arbete för att åtgärda uppkomna brister följs upp senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 18 maj 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion i kommunens 
verksamheter. Arbetsmiljöverket har därefter lämnat ett inspektionsmeddelande 
till kommunen.  
I inspektionsmeddelandet daterat 3 juni 2021 meddelar Arbetsmiljöverket brister 
inom nedanstående områden: 

- årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen för 2020, 
- struktur och samverkan och delaktighet i arbetsmiljöarbetet, 
- Uppföljning och åtgärder gällande tillbud och arbetsskador, 
- Uppföljning och åtgärder gällande riskbedömningar och handlingsplaner, 
- Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter, 
- Kunskaper inom arbetsmiljöområdet, 
- Kunskaper om interna rutiner gällande arbetsmiljöområdet, 
- Deltagagande på arbetsmiljöutbildningar som erbjuds inom kommunen 

och, 
- Struktur/samverkan och delaktighet i vårt samverkansarbete med våra 

fackliga företrädare. 
 

Arbetsmiljöverket kommer att följa upp ärendet den 10 juni 2022 och då ska 
bristerna som uppmärksammas i inspektionsmeddelandet vara åtgärdade. Om 
inte kommunen åtgärdar bristerna kan Arbetsmiljöverket komma att besluta om 
föreläggande eller förbud.   
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 8 
september 2021. Arbetsmiljöarbetet inom hela kommunen ska säkerställas 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-14 
 

25(40) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

genom förvaltnings- och bolagsspecifika handlingsplaner. I tjänsteskrivelsen 
från den 8 september 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar att:  

- godkänna redovisningen och att,  
- uppmana respektive nämnd och bolagsstyrelse att upprätta 

handlingsplaner och genomför åtgärder med anledning av de uppkomna 
bristerna som framgår i inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket 
daterat 3 juni 2021.  

Kommunkoncernens arbete för att åtgärda uppkomna brister följs upp senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-08 
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, 2021-06-03  

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.  

Skickas till 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ljungby Energi AB 
Ljungbybostäder AB  
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KS § 143  KS2020-0426 817   

Svar på motion om Röda korsets kolloverksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
med hänvisning till att kommunen inte kan anställa ungdomar i en annan 
verksamhet än kommunens egen verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 4 december 2020 yrkar Matija Rafaj (S) att Ljungby 
kommun ska bistå med sommarbetare till Röda Korsets kolloverksamhet. Matija 
Rafaj (S) yrkar även att rekryteringen och utbildningen ska ske på samma sätt 
som med sommararbetarna till Sunnerboskoj.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
21 maj 2021. Kolloverksamheten inom Röda korset är en viktig del för barn och 
unga i kommunen. Kommunen kan dock inte anställa ungdomar till 
verksamheter utanför den kommunala regin.  Kommunen samarbetar med 
föreningar för att hjälpa till med anställningar av ungdomar och står även för 
kostnaden för sommarjobbare.  Föreningar har bjudits in till informationsmöten 
och har på andra sätt fått information om möjligheten till samarbeten kring 
sommarjobb.  
Den 1 juni 2021 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att motionen ska 
avslås med hänvisning till att kommunen inte kan anställa ungdomar i en annan 
verksamhet än kommunens egen verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §125 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-06-01 §28 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-21 
Motion angående Röda korsets kolloverksamhet, 2020-12-04 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.   
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KS § 144  KS2019-0307 014   

Svar på motion om fritt wifi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 23 september 2019 yrkar Emma Johansson Gauffin (S) att 
Ljungby kommun ska införa gratis och tillgängligt wifi (trådlöst nätverk för 
internetåtkomst) i vissa kommunala byggnader och anläggningar samt delar av 
Ljungby centrum, såsom torgen, busstationen, biblioteken, Grand, fritidsgården 
och kommunala idrottsplatser.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
28 maj 2021. Kommunledningsförvaltningens omvärldsbevakning visar att 
många kommuner som har ett uttalat utvecklingsfokus och/eller som är av 
medel-/stor storlek har fritt wifi i centrala delar av kommunens huvudort. Dessa 
kommuner har ofta också fritt wifi i kommunala anläggningar såsom simhallar, 
skolor, fritidsgårdar och bibliotek. Det är således inget ovanligt att kommuner 
har den typ av wifi som motionen föreslår.  
De kommuner som aktivt valt att inte införa fritt wifi hänvisar ofta till oklart 
rättsläge av konkurrensskäl samt säkerhetsfrågor. Förvaltningen konstaterar att 
de lagliga hindren borde vara minimala. Säkerhetsfrågorna måste tas på allvar, 
men lösningar finns. Förvaltningen ser att de lösningar som bedöms säkra kräver 
inloggning i någon form. Det finns dock lösningar som är enklare än de som 
erbjuds av Ljungby kommun idag.  
Kommunledningsförvaltningens slutsats är att det finns positiva aspekter med 
wifi, men att ett införande kräver ett helhetsperspektiv för att på ett 
kostnadseffektivt sätt skapa de attraktiva miljöer som eftersträvas. Förvaltningen 
ställer sig i huvudsak positiv till motionens intentioner, men ser att frågan är 
komplex och behöver hanteras i ett större sammanhang i kommunens 
utvecklingsarbete.  
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att motionen ska 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §114 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-28 
Utredning om fritt wifi, 2021-05-28  
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Motion om att införa fritt och lättåtkomligt wifi, 2019-09-23 

Yrkanden 
Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå att motionen ska anses som besvarad i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  
Magnus Gunnarsson (M), Matilda Petersson (C) och Jan Lorentzson (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 
Karlssons och Håkan Bengtssons yrkande.  
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 § 145  KS2021-0320 040   

Verksamhetsplan för resultatbalansering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till revidering av verksamhetsplan för 
resultatbalansering, att gälla från och med bokslut 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om resultatbalansering från 2020 till 2021 fick 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av 
verksamhetsplanen för resultatbalansering. Förslaget som har tagits fram avser 
införande av ett tak för hur mycket som kan föras över och att mindre överskott 
och underskott kan föras över med automatik. Förslaget innebär också en större 
flexibilitet för nämnderna att hantera sina överförda resultat. 
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
27 augusti 2021. Kommunledningsförvaltningens ser behov av att ett tak införs 
förhur mycket resultatbalanserade medel en nämnd kan ta med sig, både 
gällande underskott och överskott. Problemet med nuvarande system, utan något 
tak, är att vid större överföringar av överskott kan kommunens totala budget och 
resultat påverkas kraftigt negativt. Kommunen behöver budgetera ett större 
överskott för att det ska finnas möjlighet för nämnderna att ta med sig sina 
överskott.   
Kommunledningsförvaltningen ser även behov av att införa regler som innebär 
att mindre belopp ska kunna föras över automatiskt. Förslaget till 
verksamhetsplan innefattar därför regler om att avvikelser under en halv procent 
av nämndernas bruttokostnad ska kunna balanseras utan särskilda beslut.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 31 augusti 2021 att förslag till 
revidering av verksamhetsplan för resultatbalansering ska antas. Förslaget 
föreslås gälla från och med bokslut 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §116 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-27 
Förslag till verksamhetsplan för resultatbalansering, 2021-08-27 

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.   
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KS § 146  KS2021-0188 041   

Delårsrapport och budgetuppföljning för 
kommunkoncernen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsrapporten för juli 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsrapport per den 31 juli 2021 
för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2021. 
Delårsrapporten innehåller redovisning av ekonomi, måluppfyllelse och 
personalredovisning. 
Delårsrapporten innehåller redovisning av ekonomi, måluppfyllelse och 
personaldata.  
Ljungby kommun har ett resultat på 129 miljoner kronor efter sju månader. 
Prognosen för helåret visar på ett resultat på 68 miljoner kronor. Det 
budgeterade resultatet ligger på 7 miljoner kronor.  
Ljungby kommuns vision är ”I Ljungby kommun formar vi framtiden 
tillsammans, 35 000 invånare år 2035”. Kopplat till visionen finns tre 
visionsmål. I delårsrapporten har bedömningar gjorts av hur visionsmålen har 
uppfyllts. Visionsmålet ”Bästa kommun att växa i” bedöms som delvis uppfyllt. 
Visionsmålet ”Livslångt lärande för alla” bedöms som delvis uppfyllt. 
Visionsmålet ”Vi skapar ett rikt liv” bedöms som delvis uppfyllt. 
Sjukfrånvaro har minskat under 2021 jämfört med 2020. Medelåldern har stigit 
något. Personalomsättningen har minskat beroende på en försämrad 
arbetsmarknad. Frisknärvaro har förbättrats mycket under 2021 jämfört med 
2020. 
I tjänsteskrivelsen från den 31 augusti 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att delårsrapporten för juli 2021 ska godkännas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-31 
Delårsrapport juli 2021, 2021-09-14 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-14 
 

32(40) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

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 § 147  KS2021-0188 041   

Delårsrapport och budgetuppföljning för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budget och verksamhetsuppföljningen 
per den 31 juli 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter juli månad sammanställer ekonomiavdelningen en prognos för 
kommunstyrelsen. I prognosen redovisas ekonomi, uppdrag och personaldata.  
Totalt sett redovisar kommunstyrelsen ett prognostiserat överskott på 1.68 
miljoner kronor vid årets slut. Överskottet är främst kopplat till 
resultatbalanserade medel och vakanta tjänster.  
Sjukfrånvaron har minskat marginellt jämfört med föregående år. Dock har 
sjukfrånvaron överstigande 59 dagar ökat. Personalomsättningen är hittills lägre 
i år jämfört med förra året per den 31 juli. Frisknärvaron har ökat. 
Samtliga uppdrag och aktiviteter från kommunstyrelsens verksamhetsplan 
redovisas i prognosen. 19 uppdrag är pågående, 11 är klara medan 9 är delvis 
klara 
I tjänsteskrivelsen från den 30 augusti 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
budget och verksamhetsuppföljningen per den 31 juli 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-30 
Uppföljning och prognos januari – juli 2021, 2021-09-14  

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 § 148  KS2021-0227 750   

Årsredovisning för VoB Kronoberg 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Håkan Bengtsson (S) deltar inte under ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
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. VoB har en direktion och medlemskommunerna i VoB Konoberg ska 
årligen pröva direktionens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår samt ta 
ställning till kommunalförbundets årsredovisning.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 31 augusti 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för 
verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §119 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-13 
Revisionsberättelse för VoB Kronoberg år 2020, 2021-06-01 
Årsredovisning för VoB Syd AB, 2021-05-27 
Årsredovisning för VoB Kronoberg, 2021-05-27 

Yrkanden 
Rut Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2020 och 
bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för verksamhetsåret 2020. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Rut 
Björkströms yrkande.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Rut 
Björkströms yrkande.   
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KS § 149      

Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
- Företagsbesök.  

Kerstin Wiréhn (V) berättar om företagsbesök på Lagans golfklubb. 
Föreningen har omkring 900 medlemmar i blandade åldrar. Föreningen 
har 27 golfhål inklusive 9 pay and play-hål.  
 
Krister Salomonsson (SD) berättar om företagsbesök på Motell Ljungby 
och Motell Lagan. I koncernen ingår bland annat hotell, biltvätt, 
bensinstation och jaktbutik.  
 
Anne Karlsson (S) berättar om företagsbesök på Elinge Älgpark. Parkens 
besökare kommer framförallt från Danmark och Tyskland.   

 
- Kort information om parlamentariskt möte om arvodesreglemente och 

politisk organisation eftermiddagen den 14 september.  
Magnus Gunnarsson (M) berättar om kommande parlamentariskt möte 
om arvodesreglemente och politisk organisation som ska genomföras 
under eftermiddagen den 14 september.  
 

- Höga trottoarkanter.  
Roland Johansson (ALT) uppmärksammar att vi har höga trottoarkanter i 
kommunen. För personer med funktionsnedsatta är det svårt att ta sig 
över trottoarkanterna.  
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KS § 150      

Kommunledningsförvaltningen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen berättar om den pågående verksamheten.   
Tillsammans med Ljungby Energi AB arbetar förvaltningen för en etablering av 
vätgasproduktion i kommunen.  
Arbetet för att nå kommunens vision fortsätter. Förvaltningen håller på att ta 
fram en tillväxtstrategi som ska ange hur kommunen arbetar för att nå visionen. 
Samtidigt pågår arbetet med att implementera visionsstyrningsmodellen och 
med att utveckla kommunstyrelsen arbetsuppgifter inom uppsiktsplikten.  
Förvaltningen har genomfört en kartläggning av kommunens IT- och 
digitaliseringsbehov. I detta ingår att lägga fokus på vilken organisation av IT-
frågor som är bäst för att tillgodose kommunkoncernens behov.   
Förvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag till kommunikationspolicy för 
Ljungby kommun. I förslaget kommer mål och riktning för kommunens 
kommunikationsarbete anges.  
Arbetet med att öka kommunens tillgänglighet och service fortsätter. 
Kommunledningsförvaltningen avser även att vi ska ha kommungemensamma 
bestämmelser om hur snabbt vi ska hantera kommuninvånarnas ärenden.   
Kommunledningsförvaltningen redovisar resultatet från medarbetarenkäten. 
Enkäten visar att 93,9 procent av medarbetarna tycker att jobbet känns 
meningsfullt.  
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KS § 151      

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende 
Magnus 
Johansson     

2.3 2021-09-07 Uttag ur 
kapitalförvaltningen   

Magnus 
Gunnarsson 
och Jennie 
Vidal  

1.1 2021-08-30 Intyg om separerad 
redovisning och/eller 
underordnad 
ekonomisk verksamhet 
– Bolmen och 
hantering av 
framtidens vatten 

Magnus 
Gunnarsson 
och Jennie 
Vidal  

1.1 2021-08-27 Försäkran från 
behovsägare – Blå 
innovation 
förberedande projekt  

Magnus 
Gunnarsson 
och Jennie 
Vidal  

1.1 2021-08-24 Ansökan om 
utbetalning inom 
projekt 
Ungdomssatsning för 
ökad 
skolnärvaro för juni 
2021 

Magnus 
Gunnarsson 
och Jennie 
Vidal  

1.1 2021-08-24 Ansökan om 
utbetalning inom 
projekt 
Ungdomssatsning för 
ökad 
skolnärvaro för juli 
2021 

 

Beslutsunderlag 
Intyg om separerad redovisning gällande projekt Bolmen och hantering av 
framtidens vatten, 2021-08-30 
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Försäkran från behovsägare att stå bakom ansökan om Blå innovation 
förberedande projekt samt ett eventuellt genomförandeprojekt, 2021-08-27 
Ansökan om utbetalning inom projekt Ungdomssatsning för ökad skolnärvaro 
för juni 2021, 2021-08-24 
Ansökan om utbetalning inom projekt Ungdomssatsning för ökad skolnärvaro 
för juli 2021, 2021-08-24 
Uttag från kapitalförvaltningen, 2021-09-07 
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KS § 152      

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden har redovisats till kommunstyrelsen den 14 
september 2021: 

- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll från extra bolagsstämma, 
2021-08-18 

- Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll från extra 
bolagsstämma, 2021-08-18 

- Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll, 2021-06-30 
- Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, uppdrag om kalkning,  

2021-06-30 
- Miljö- och byggnämnden, beslut om nämndinitiativ om gamla 

detaljplaner, 2021-08-18 
- Miljö- och byggnämnden. Uppföljning av KKiK, 2021-08-18 
- Kommunledningsförvaltningen, anmälan av personuppgiftsincident, 

2021-08-26 
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