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Sammanträdesrum Märtasalen och digitalt via Teams, tisdagen den 15 februari 
2022 klockan 08.00 – 12.20.  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), Ordförande 
Tilda Ragnarsson (M), deltog digitalt via Teams 
Jan Sahlin (M) 
Gunilla Åström (M), tjänstgörande ersättare åt Marcus Walldén 
Lars-Ove Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Matilda Petersson (C), deltog digitalt via Teams 
Emil Torstensson (KD), tjänstgörande ersättare åt Rut Björkström, deltog 
digitalt via Teams  
Anne Karlsson (S), 2:e vice ordförande 
Paul Kowalski (S) 
Emma Johansson Gauffin (S), deltog digitalt via Teams  
Håkan Bengtsson (S), deltog digitalt via Teams  
Kerstin Wiréhn (V), deltog digitalt via Teams  
Jan Lorentzson (SD), deltog digitalt via Teams 
Krister Salomonsson (SD), deltog digitalt via Teams  
Roland Johansson (ALT) 
 
 

 

Övriga deltagare Tommy Göransson (MP), ej tjänstgörande ersättare  
Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Josefine Jernberg, projektledare God och nära vård § 32 
Carina Karlund, säkerhetschef, § 33 
Jennie Ronefors, folkhälso- och friskvårdssamordnare § 33-35 
Hanna Svahnström, miljöchef § 36 
Hanna Johansson Palm, miljöstrateg § 36 
Anna Aracsy, planarkitekt § 37 
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen § 38 
Maria Jamieson, landsbygdsutvecklare och internationell samordnare § 39 
Gabriella Olofsson, controller,  § 40 
Pernilla Lydén, kommunstrateg, § 40 
Magnus Johansson, ekonomichef, § 40, 43-44 
Henrik Dahlström, kommunstrateg, § 41 
Per Åke Adolfsson, näringslivschef, § 42 

Åhörare 1  

Justerare Anne Karlsson  

Justeringens 
tid och plats 

Fredagen den 18 februari 2022 klockan 10.00 Garvaren Ljungby. 

Paragrafer §§ 31–50 
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Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo   

 
 

Ordförande Magnus Gunnarsson  

 
 

Justerare Anne Karlsson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-02-15 

Protokollet anslås 2022-02-18 

Överklagningstid 2022-02-18 – 2022-03-14 

Anslaget nedtages 2022-03-15  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kansliavdelningen, Ljungby kommun 

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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§ 31   

Fastställande av dagordning  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärendet Skrivelse till Trafikverket gällande 
trafikplats Lagan. I övrigt beslutar kommunstyrelsen att fastställa dagordningen i 
enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade kallelsen.  
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§ 32 Dnr KS2022-0025 100 

Ansökan av medel från Kampradstiftelsen inom 
projektet God och nära vård  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inom samarbetet God och nära vård ansöka om 
medel från Kampradstiftelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022 att underteckna en 
avsiktsförklaring med Region Kronoberg och Campus Ljungby gällande samarbetet 
God och nära vård. Arbetet finansieras till viss del av Ljungby kommun och Region 
Kronoberg men aktörerna avser även att ansöka om medfinansiering från andra 
aktörer. Inom samarbetet har en ansökan av medel från Kampradstiftelsen tagits 
fram.  

Ansökan redovisas i sin helhet i underlaget Ansökan Kampradstiftelsen – God och 
nära vård daterad 24 januari 2022. Inom ramen av samarbetet God och nära Vård 
kommer aktörerna att fokusera på två områden: Informationsdriven vård och 
Smarta hem.  

Den 1 februari 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att inom samarbetet God och nära vård ansöka om medel från 
kampradstiftelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-02-01 § 17 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-21 
Ansökan Kampradstiftelsen – God och nära vård, 2022-01-24 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

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

Region Kronoberg  
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§ 33 Dnr KS2021-0532 074 

Återrapportering om nämndernas 
brottsförebyggande arbete  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar under mötet. I kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för 2021 har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att 
kartlägga, samordna och följa upp nämndernas brottsförebyggande arbete med 
fokus på ungdomar. 

Förvaltningen har undersökt både främjande och förebyggande åtgärder som på 
lång och kort sikt kan verka brottsförebyggande. Samtliga förvaltningar genomför 
brottsförebyggande insatser inom sina ordinarie uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-13 

Kartläggning av nämndernas brottsförebyggande arbete, 2021-11-17 
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§ 34 Dnr KS2021-0437 072 

Verksamhetsplan för Allas barn  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Verksamhetsplan för Allas Barn. 
Genom den nya verksamhetsplanen blir arbetsgruppen för Allas barn kommunens 
övergripande forum för kommunens barn- och ungdomsfrågor. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för Allas 
barn. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 29 
december 2021. Sedan 2013 har en arbetsgrupp för Allas barn funnits i 
kommunen. Arbetsgruppen fungerar som ett samordningsorgan för barn och 
ungdomar i kommunen. Arbetsgruppens arbete är främjande, förebyggande och 
åtgärdande. Målet för arbetet med Allas barn är en god uppväxt för alla barn och 
ungdomar i kommunen.  

I förslaget till verksamhetsplan tydliggörs hur förvaltningarna avser att fortsätta 
arbetet med Allas barn. I verksamhetsplanen tydliggörs arbetsgruppens roll som ett 
övergripande forum för kommunens barn- och ungdomsfrågor.  

Den 1 februari 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att anta förslag till Verksamhetsplan för Allas Barn. Genom den nya 
verksamhetsplanen blir arbetsgruppen för Allas barn kommunens övergripande 
forum för kommunens barn- och ungdomsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-02-01 § 7 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-29 
Förslag till Verksamhetsplan för Allas barn, 2021-12-29 
Nyckeltal 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden  
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§ 35 Dnr KS2022-0018 773 

Verksamhetsplan - Strategi för hälsa  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Verksamhetsplan – Strategi för hälsa 
2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till Strategi för hälsa. I 
verksamhetsplanen redovisas kommunens övergripande folkhälsoarbete.   

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 18 
januari 2022. Ljungby kommuns folkhälsoarbete utgår från Kronobergs 
länsgemensamma folkhälsopolicy. Policyn tar avstamp i den nationella 
folkhälsostrategins mål. Sveriges Kommuner och Regioner sammanställde 2018 en 
strategi för hälsa som är en strategi och en nyckeltalssamling. Kommunen följer 
nyckeltalen och uppföljning av folkhälsoarbetet genomförs utifrån nyckeltalen.   

Den 1 februari 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att anta förslag till Verksamhetsplan – Strategi för hälsa 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-02-01 § 8 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-18 

Verksamhetsplan Strategi för hälsa 2022, 2022-01-18 

Nyckeltal 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med redaktionell ändring av 
stycket En kommun fri från våld.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med redaktionell ändring av 
stycket En kommun fri från våld.  
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Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden  
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§ 36 Dnr KS2021-0508 430 

Redovisning om pågående och genomförda 
LONA-projekt  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen och kommunledningsförvaltningen redovisar under 
sammanträdet. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska 
stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.  

Inom LONA finns tre bidragsområden – ordinarie LONA, LONA våtmark och år 
2020–2022 även pollineringsprojekt inom LONA. Det som skiljer områdena åt är 
att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, 
medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan ges med upp till 50 
procent av bidragsberättigade kostnader. 

Ljungby kommun har under de senaste åren satsat på olika LONA-projekt för att ta 
till vara och ytterligare möjliggöra för naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, 
samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Projekt som initierats 
sedan november 2018 finns samlade i bilaga 1 och redovisas i separat powerpoint 
under mötet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-29 

Bilaga 1 tillhörande tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-
29 
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§ 37 Dnr KS2022-0011 312 

Yttrande gällande vägplan för väg 555 om ny 
gång- och cykelväg mellan Mjälen och Tannåker  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på samrådshandlingen till vägplan 
i enlighet med yttrande daterat 18 januari 2022. 

Kommunstyrelsen understryker vikten av synpunkterna gällande korsningen mellan 
väg 555 och väg 547 som framförs i yttrandet. Korsningen är i behov av åtgärder för 
att öka trafiksäkerheten. 

Reservationer 
Roland Johansson (ALT), Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) 
reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna yttrande gällande förslag till ny 
vägplan gällande väg 555 och specifikt gällande ny gång- och cykelväg mellan 
Mjälen och Tannåker.  

Kommunledningsförvaltningens skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 19 
januari 2022. Ett förslag till yttrande har tagits fram daterat den 18 januari 2022. I 
yttrandet poängteras bland annat att det är positivt att gång- och cykelvägen föreslås 
byggas på den västra sidan av väg 555. En fortsatt oro angående korsande av väg 
555 är att gång- och cykelvägen kommer att passera den skarpa kurvan i avfarten till 
Angelstad vid entrén till Bolmstad hamn. Kommunen har, i tidigare 
planeringsunderlag samt i yttrande över länstransportplanen lämnat yttrande 
gällande trafiksituationen vid korsningen mellan väg 555 och väg 547. Kommunen 
har i tidigare yttrande hävdat att korsningen behöver åtgärdas eftersom det även för 
bilister innebär en risk att svänga vänster mitt i en kurva. När vägen nu dessutom 
kommer att korsas av en gång- och cykelväg uppstår ytterligare trafikfaror för de 
oskyddade trafikanterna på gång- och cykelvägen.  

Den 1 februari 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att lämna synpunkter på samrådshandlingen till vägplan i enlighet med 
yttrande daterat 18 januari 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att 
kommunstyrelsen ska understryka vikten av synpunkterna gällande korsningen 
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mellan väg 555 och väg 547 som framförs i yttrandet. Korsningen är i behov av 
åtgärder för att öka trafiksäkerheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-02-01 § 11 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-19 
Förslag till yttrande, 2022-01-18 
Samrådsredogörelse  
Plan- och miljöbeskrivning 
samordningsritningar 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att i yttrandet lägga till att Ljungby kommun önskar att 
cykelvägen ska flyttas till den östra sidan av väg 555. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 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 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, med redaktionell ändring 
gällande tillägg av vägnummer 547 i yttrandet.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta 
NEJ för att besluta i enlighet med Kerstin Wiréhns med fleras yrkande.   
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LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Ragnarsson Tilda, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Gunilla Åström, tjänstgörande ersättare M x 

 
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Emil Torstensson KD, tjänstgörande 
ersättare 

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 
Johansson Roland, Ledamot ALT   x 

Omröstningen har utfallit med elva JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, med redaktionell ändring 
gällande tillägg av vägnummer 547 i yttrandet.  

Skickas till 
Trafikverket 
Miljö- och byggnämnden  
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§ 38 Dnr KS2021-0538  

Yttrande om fornvårdsstrategi för Kronobergs län  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län i 
enlighet med yttrande daterat 20 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har lämnat förslag till fornvårdsstrategi 2022 – 2027 med tillhörande 
handlingsplan på remiss fram till den 1 mars 2022. Vidare vill länsstyrelsen ha 
återkoppling vad gäller kommunens eventuellt pågående fornvårdsarbete och 
intresse av framtida samverkan kring fornvård.  

Fornvårdsstrategin ska ge mål och riktlinjer för hur fornvården i länet ska bedrivas 
och bli långsiktigt hållbar. Målsättningen är ett urval vårdade fornlämningar väl 
spridda i länet, som är tillgängliga och som speglar länets historia. Länsstyrelsen vill 
också göra det möjligt för till exempel den lokala föreningen, skolan eller länets 
kommuner att i samverkan med länsstyrelsen vårda och berätta om de lokala 
fornlämningarna. Förhoppningen är att genom detta bidra till ökad kunskap och 
skapa besöksmål som lockar både turister och de som bor i området.   

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande daterat 20 
januari 2022. I förslaget till yttrande framgår att kommunen i huvudsak är positiv 
till innehållet och inriktningen på förslaget till strategi och handlingsplan för länets 
fornvård. Fornvårdsstrategin ger en bra introduktion och pekar på betydelsen av att 
arbeta brett med fornvården.  

Den 1 februari 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att lämna yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län i enlighet med förslag 
till yttrande daterad 20 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-02-01 § 16 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20 

Förslag till yttrande, 2022-01-20 

Handlingsplan och åtgärder utifrån Fornvårdsstrategi för Kronobergs län 

Remissupplaga av fornvårdsstrategi för Kronobergs län 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

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

Skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län  
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§ 39 Dnr KS2020-0272 156 

Budgetram för leaderområdet Leader Linné 
Småland 2023-2027   

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Leader Linné Småland att äska 
motsvarande budgetram hos Jordbruksverket för programperiod 2023-2027 som i 
tidigare programperiod (2014-2022). 

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande programperioden för Leader avslutas 2022 efter att 
programperioden 2014–2020 förlängdes med två år.  

Förberedelser för nästkommande programperiod pågår. I augusti 2020 bekräftade 
Ljungby kommun genom kommunstyrelsen att kommunen är intresserad av att 
delta i leaderområdet Leader Linné Småland i nästkommande programperiod. 
Under hösten 2022 kommer beslut om definitivt deltagande efterfrågas från de 
deltagande kommunerna i leaderområdet. 

Enligt Jordbruksverkets tidsplan ska alla leaderområden äska om medel till en 
budgetram senast 30 mars 2022.  Leader Linné Smålands intention är att äska om 
motsvarande medel för kommande period som i den nuvarande. För Ljungby 
kommun skulle det innebära små förändringar i årlig medfinansiering mot tidigare 
nivå. Leader Linné Smålands frågeställning till Ljungby kommun är om 
kommunen anser att leaderområdet bör äska motsvarande budgetram från 
Jordbruksverket, eller om det finns några synpunkter på eventuella förändringar.   

Den 1 februari 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att meddela Leader Linné Småland att äska motsvarande budgetram hos 
Jordbruksverket för programperiod 2023–2027 som i tidigare programperiod 
(2014–2022). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-02-01 § 14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-18 

Informationsbrev om pågående ansökningsprocess 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

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

Skickas till 
Leader Linné Småland  
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§ 40 Dnr KS2022-0021 040 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och 
redovisning av internkontroll 2021  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- anta förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021 och att,  

- därigenom godkänna redovisningen av genomförda internkontroller 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för 
kommunstyrelsen 2021. I förslaget redovisas måluppfyllelse, status för pågående 
uppdrag, bokslut och genomförda internkontroller. 

Kommunstyrelsen har i bokslutet ett preliminärt överskott på 4 656 tkr. 
Överskottet är främst kopplat till resultatbalanserade medel och vakanta tjänster. 
dock redovisar IT-avdelningen ett underskott på grund av högre licenskostnader 
samt kostnader för datakommunikation.  

Sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen är totalt sett samma som under 
föregående år. Dock har sjukfrånvaron överstigande 59 dagar ökat. 
Personalomsättningen fortsätter att minska. Frisknärvaron har ökat markant.  

I 2021 års medarbetarenkät gav medarbetarna Ljungby kommun ett mycket gott 
betyg. Bland annat tycker medarbetarna att de utför ett meningsfullt arbete och att 
cheferna i organisationen ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar. Dessutom 
svarar medarbetarna att de trivs och ser fram mot att gå till arbetet.  

Samtliga uppdrag och aktiviteter från kommunstyrelsens verksamhetsplan redovisas 
i verksamhetsberättelsen. 17 mål är klara, 3 mål är delvis klara och 19 mål är 
uppsatta under en flerårsperiod och är därmed pågående.  

Utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 har internkontroller 
genomförts inom fem områden. Slutsatserna av internkontrollerna är enligt 
följande:   

Nämndernas avtalstrohet –Bedömning är att resultatet är godtagbart men att det 
ska anmärkas att bedömningen är gjord utifrån resultatet inom området larm och 
bevakning. Det är inte möjligt att dra några generella slutsatser om samtliga 
avtalsområden utifrån den genomförda kontrollen.  
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Psykosocial arbetsmiljö – Bedömningen är att efterlevnaden av riktlinjer och 
rutiner är godtagbar. Genom kontrollen har det blivit tydligt att det finns 
förbättringsområden inom kommunkoncernens hantering av tillbudsrapportering.   

Bemötande och tillgänglighet – Bedömningen är att resultatet är godtagbart. 
kontrollen visar att förvaltningarna har vidtagit åtgärder i samband med den årliga 
servicemätningen med syfte att förbättra resultatet.  

Uppföljning av investeringsprocessen – Bedömningen är att resultatet är 
godtagbart. kontrollen visar att kommunens beslutade investeringsprocess följs.   

Uppföljning av nämndernas implementering av barnkonventionen – kontrollen 
visar att åtgärder har genomförts för att säkerställa att barnkonventionen följs. 
Bedömningen är att resultatet är godtagbart.  

Bedömningen är att resultatet för samtliga internkontroller är godtagbart. Åtgärder 
för att genomföra de förbättringar som identifierats genomförs inom ramen för 
verkställighet och förvaltningens befintliga uppdrag.  

Den 1 februari 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att: 

- anta förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021 och att,  

- därigenom godkänna redovisningen av genomförda internkontroller 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-02-01 § 3 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-19 

Förslag till verksamhetsberättelse för 2021 

Resultat per verksamhet inom kommunstyrelsen 

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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§ 41 Dnr KS2021-0506 014 

Yttrande om nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 i enlighet med yttrande daterat 18 januari 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har tagit fram förslag till nationell plan för Sveriges 
transportinfrastruktur 2022–2033 och har skickat ärendet på remiss till berörda 
myndigheter, föreningar, organisationer och företag. Ett förslag till yttrande har 
tagits fram daterat 18 januari 2022. Några av synpunkterna som presenteras i 
förslaget till yttrande är följande: 

- E4:an är en viktig pulsåder och betyder mycket för Ljungby kommuns 
utveckling och tillväxt. Påbörjade och planerade åtgärder på vägen måste 
genomföras snarast. 

- Det är inte långsiktigt hållbart att sänka ambitionsnivån för nya stambanor 
på bekostnad av flexibilitet och regionala nyttor utanför storstadsområdena. 

- Det bör planeras för en station i Kronobergs län utmed den nya stambanan 
Stockholm-Malmö. Den lämpligaste placeringen av en sådan station är i 
anslutning till Ljungby stad, då det är troligt att järnvägens sträckning 
kommer att gå nära staden.  

Den 1 februari 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att lämna synpunkter på förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 i enlighet med yttrande daterat 18 januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-02-01 § 12 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-18 

Förslag till yttrande, 2022-01-18 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, Trafikverket, 
2021-11-30 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

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

Skickas till 
Trafikverket  
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§ 42 Dnr KS2022-0049 140 

Näringslivsfakta 2021  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar olika nyckeltal. Under 2021 har 185 
företag startat i kommunen. Nettoförändringen är +66 företag vilket är en 
procentuell ökning med två procent. Den procentuella ökningen är den högsta 
sedan år 2015.  
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§ 43 Dnr KS2022-0027 040 

Tilläggsanslag för investeringar från 2021 till 2022  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel 
på 135 543 tkr ska överföras enligt kommunledningsförvaltningens förslag som 
framgår i sammanställningen över begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via 
minskning av rörelsekapital. 

Sammanfattning av ärendet 
Begäran om tilläggsanslag till 2022 har inkommit på sammanlagt 135 616 tkr. 
Nämnderna har begärt överföringar som är samma eller lägre än den totala 
avvikelsen. I begäran från nämnderna ingår vissa omflyttningar mellan olika 
investeringsprojekt.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 27 
januari 2021. Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, 
omfattade 331 791 tkr. Utfallet blev 189 298 tkr, vilket är en avvikelse på 142 492 
tkr. Den största avvikelsen är på tekniska nämnden som har ett överskott på 113 
281 tkr för investeringar som inte har blivit utförda. Samtliga nämnder utom miljö- 
och byggnämnden hade överskott för investeringar.  

Den 1 februari 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 135 543 tkr ska 
överföras enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i 
sammanställningen över begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av 
rörelsekapital. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-02-01 § 4 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-27 
Sammanställning begäran om tilläggsanslag investeringar till 2022 

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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§ 44 Dnr KS2022-0042 041 

Preliminärt bokslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar. Budgetavvikelsen är +177 miljoner 
kronor och resultatet är +186 miljoner kronor. Samtliga förvaltningar redovisar ett 
plusresultat vilket är ovanligt. God ekonomisk hushållning och en positiv 
utveckling av kapitalförvaltningen förklarar resultatet.  

Samtliga av kommunens ekonomiska mål uppnås.  
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§ 45 Dnr KS2022-0046 270 

Bemyndigande att lämna yttrande gällande 
Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att för 
Ljungby kommun lämna yttrande gällande Växjö kommuns förslag till 
Bostadsförsörjningsprogram.  

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna yttrande gällande Växjö kommuns 
förslag till Bostadsförsörjningsprogram vilket kommunicerats i mejl den 1 februari 
2022.  

Yttrandet ska lämnas senast den 1 mars 2022. Med hänsyn till den begränsade 
tidsramen föreslår kommunledningsförvaltningen i tjänsteskrivelsen från den 3 
februari 2022 att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens arbetsutskott 
i uppdrag att lämna yttrandet för Ljungby kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-03 

Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun 

Bostadsförsörjningsanalys  

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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§ 46 Dnr KS2022-0050 510 

Skrivelse till Trafikverket gällande trafikplats 
Lagan  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att för 
Ljungby kommun lämna yttrande till Trafikverket gällande trafikplats Lagan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande redogör muntligt om ärendet. Representanter från 
Ljungby kommun ska torsdagen den 17 februari 2022 träffa representanter från 
Trafikverket med anledning av byggnationen av E4. Byggnationen har försenats 
med anledning av att projekterande entreprenör försatts i konkurs.  

Trafikplats Lagan har drabbats i och med den begränsade framkomligheten under 
byggnationerna kopplat till E4.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att delegera till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att för Ljungby kommun lämna yttrande till 
Trafikverket gällande trafikplats Lagan.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att delegera till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att för Ljungby kommun lämna yttrande till 
Trafikverket gällande trafikplats Lagan. 
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§ 47 Dnr KS  

Kommunstyrelsen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Hammarhallen.  
Kommunstyrelsens ordförande berättar. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar 
med att ta fram en lösning för att i Kungshögshallen låta friidrottsföreningen 
förvara utrustning och annat som behövs för deras verksamhet.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har även kontaktat Friskis & Svettis för att 
undersöka möjligheten för föreningar att nyttja Friskis & Svettis lokaler.  
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§ 48 Dnr KS  

Kommunledningsförvaltningen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen informerar. Under den senaste tiden har 
kommunkoncernen arbetat aktivt för att hantera bemanningen inom flera 
verksamheter. Frånvaron har varit hög med anledning av smittspridningen av 
coronaviruset. Medarbetare har tillfälligt omfördelats mellan förvaltningarna för att 
hantera personalbortfallet. 
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§ 49 Dnr KS  

Rapportering från råden  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Pensionärsrådet.  
Magnus Gunnarsson (M) meddelar att pensionärsrådet ska träffas i mars.  

Tillgänglighetsrådet.  
Anne Karlsson (S) meddelar att tillgänglighetsrådet ska träffas nästa vecka.  
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§ 50 Dnr KS2022-0036 100 

Redovisning av meddelanden till 
kommunstyrelsen den 15 februari 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden har redovisats till kommunstyrelsen inför sammanträdet 
den 15 februari 2022: 

- Kommunledningsförvaltningen, inkomna medborgarinitiativ 2021 

- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2021-12-06 

- Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2021-12-06 

- Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll, 2021-12-17 

- Kommunrevisionen, granskning av förebyggande insatser för barn- och unga, 
2021-12-08 

- Leader Linné Småland, utvärderingsrapport 2016-2020 

- Kommunledningsförvaltningen, meddelande om beviljad amorteringsfrihet för       
Friskis & Svettis, 2022-02-01 
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