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Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8 Ljungby, tisdagen den 15 mars 
2022 kl 08:00-11:30.  

Beslutande Lars-Ove Johansson (C), Ordförande 
Lars Solling, tjänstgörande ersättare åt Tilda Ragnarsson  
Thomas Jeppsson (M), tjänstgörande ersättare åt Magnus Gunnarsson  
Jan Sahlin (M) 
Carl-Gustav Arvidsson (L), tjänstgörande ersättare åt Marcus Walldén  
Matilda Petersson (C) 
Rut Björkström (KD) 
Magnus Carlsson (S), tjänstgörande ersättare åt Anne Karlsson  
Paul Kowalski (S) 
Emma Johansson Gauffin (S) 
Tommy Göransson (MP), tjänstgörande ersättare åt Håkan Bengtsson  
Kerstin Wiréhn (V) 
Henrik Petersson (SD), tjänstgörande ersättare åt Jan Lorentzson  
Krister Salomonsson (SD) 
Roland Johansson (ALT) 

 

Övriga deltagare Magnus Johansson, ekonomichef  
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare   
Jimmie Nilsson, rektor § 51 
Maria Stansert, integrationspedagog § 52 
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef § 52-53 
Monica Fransson, turistssamordnare § 53  
Peter Fornander, arbetsmarknadssamordnare § 54 
Charlotte Scherling, ekonom § 55  
Jacob Ruter, exploateringschef § 57 
Jennie Ronefors, folkhälso- och friskvårdssamordnare § 58-59 
Sofia Olsson, kommunsekreterare § 60 

Åhörare 5  

Justerare Krister Salomonsson  

Justeringens 
tid och plats 

Torsdagen den 17 mars 2022 klockan 15.30 Garvaren Ljungby.  

Paragrafer §§ 51–65 
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Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo   

 
 

Ordförande Lars-Ove Johansson   

 
 

Justerare Krister Salomonsson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-15 

Protokollet anslås 2022-03-17 

Överklagningstid 2022-03-17 – 2022-04-08 

Anslaget nedtages 2022-04-11 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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§ 51 Dnr KS2021-0357 611 

Motion om lovprao  

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

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 7 september 2021 yrkar Anne Karlsson (S) och  

LiseLotte Åhlander (S) att: 

- en utredning om prao under lämpliga lov för årskurs 8, med begränsat antal 
platser görs. Utredningen skall innefatta kostnad samt förslag om 
möjligheter/hinder för införande och att, 

- resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utredningens innehåll 
samt besluta om hur man på olika sätt kan och vill arbeta vidare med resultatet. 

I tjänsteskrivelsen från den 10 november 2021 skriver barn- och 
utbildningsförvaltningen om ärendet. Enligt lag ska prao erbjudas under minst tio 
dagar från och med årskurs 8 i grundskolan. För att kunna optimera 
skolverksamheten bör en klass ha prao vid samma tillfälle. Prao genomförs 
vanligtvis inte under lovperioderna. Om några elever ska ha prao på lov skapar det 
organisatoriska svårigheter så länge inte verksamheten för lovprao placeras helt 
utanför den ordinarie verksamheten.  

Den 26 januari 2022 beslutar barn- och utbildningsnämnden att avslå första att-
satsen och att andra att-satsen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade även att skicka vidare motionen till kommunstyrelsen för vidare 
hantering.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2022-01-26 § 11 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-10 

Motion om lovprao, 2021-09-07 
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Yrkanden 
Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Genom återremissen ska synpunkter 
från ungdomsrådet samt från medarbetare inom KAA inhämtas samt Alvestas 
arbetssätt utredas.  

Lars-Ove Johansson (C) och Jan Sahlin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om det är kommunstyrelsens avsikt att besluta i ärendet idag.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att återremittera ärendet i 
enlighet med Emma Johansson Gauffins yrkande.  

Ordföranden finner att det är kommunstyrelsens avsikt att besluta i ärendet idag.  

Omröstning begärs.  

Ordföranden finner att det är kommunstyrelsens avsikt att besluta i ärendet idag.  

 

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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Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
ärendet idag och om att rösta NEJ för att återremittera ärendet i enlighet med 
Emma Johansson Gauffins yrkande.  

LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Johansson Lars-Ove, Ordförande C x   
Solling Lars, tjänstgörande ersättare L x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Arvidsson Carl-Gustav L, tjänstgörande 
ersättare L 

x 
  

Jeppsson Thomas, tjänstgörande ersättare 
M 

x 
  

Petersson Matilda, Ledamot C    x 
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Göransson Tommy, tjänstgörande ersättare 
MP  

  x  
Kowalski Paul, Ledamot S   x  
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S   x  
Carlsson Magnus S tjänstgörande ersättare   x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Petersson Henrik, Tjänstgörande ersättare 
SD 

x 
  

Salomonsson Krister, Ledamot SD x   
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster, fem NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning uttryckt att 
det är kommunstyrelsens avsikt att besluta i ärendet idag. 
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§ 52 Dnr KS2021-0134 773 

Satsning för att förebygga psykisk ohälsa bland 
unga  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av uppdraget och att under 
2022 köpa in en ungdomsapplikation. Under 2022 finansieras applikationen 
genom kommunstyrelsens gamla resultatbalanserade medel med 70 000 kr medan 
fortsatt finansiering hänskjuts till budgetberedningen. Kultur- och fritidsnämnden 
ansvarar för att verkställa beslutet och administrera applikationen.  

Utredningens följande förslag hänskjuts till budgetberedningen inför budget 2023: 

-utreda möjligheterna för ett projekt med mötesplats för äldre ungdomar i 
bibliotekets lokaler och mobila mötesplatser för yngre ungdomar på landsbygden,  

-utreda förutsättningarna för att inrätta en tjänst som ungdomskonsult, inspiratör 
eller lots som ger råd, tips och vägledning.   

-införa ett ekonomiskt stöd till föreningarna för att starta och utveckla mötesplatser 
för unga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2021 att inleda Projekt för bättre 
folkhälsa bland unga. Projektet har syftat till att förebygga ofrivillig ensamhet och 
att generera insatser som fokuserar på att förbättra folkhälsan bland unga. 
Uppdraget återrapporteras genom utredningsrapporten från den 28 december 
2021.  

I utredningsrapporten redovisas att Ljungby kommun har ett rikt föreningsliv med 
många engagerade ideella krafter och som driver olika former att mötesplatser. Från 
föreningar efterfrågas möjligheten att ansöka om bidrag för ungdomsverksamhet. 
Föreningar önskar ekonomiskt stöd för att utveckla befintliga mötesplatser samt för 
att utveckla nya mötesplatser för unga.  

Genom projektet har det blivit tydligt att det bland ungdomar finns intresse för en 
ungdomsapplikation. Driftkostnaden för en ungdomsapplikation beräknas till 36 
000 kronor per år och därtill tillkommer en engångskostnad gällande 34 000 
kronor. För det första året är den beräknade totalkostnaden därför 70 000 kronor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
beslutar att godkänna redovisningen av uppdraget och att under 2022 köpa in en 
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ungdomsapplikation. Under 2022 finansieras applikationen genom 
kommunstyrelsens gamla resultatbalanserade medel med 70 000 kr medan fortsatt 
finansiering hänskjuts till budgetberedningen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar 
för att verkställa beslutet och administrera applikationen.  

Utredningens följande förslag hänskjuts till budgetberedningen inför budget 2023: 

-utreda möjligheterna för ett projekt med mötesplats för äldre ungdomar i 
bibliotekets lokaler och mobila mötesplatser för yngre ungdomar på landsbygden,  

-utreda förutsättningarna för att inrätta en tjänst som ungdomskonsult, inspiratör 
eller lots som ger råd, tips och vägledning.   

-införa ett ekonomiskt stöd till föreningarna för att starta och utveckla mötesplatser 
för unga. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-01-19 

Utredningsrapport bättre folkhälsa bland unga, 2021-12-28 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V), Emma Johansson Gauffin (S), Lars-Ove Johansson (C), Lars-
Solling (L), Rut Björkström (KD) och 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 finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen  
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§ 53 Dnr KS2022-0071 800 

Utredning om turistbyrå utmed E4  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick genom budget för 2022 i uppdrag att avseende 
resursåtgång, platser och bedömd nytta utreda bemannad turistinformation utmed 
E4 under semesterperioden.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 11 
februari 2022. I Ljungby kommun finns idag flera möjligheter för besökare att få 
personlig besöksservice. Det finns bland annat en kommunal turistinformation i 
kommunhuset som har hög tillgänglighet.  

Den senaste gången Ljungby kommun hade en tillfällig turistinformation utmed 
E4 var under år 2015. Den så kallade Turiststugan var öppen sex timmar per vardag 
under åtta veckor under sommarperioden juni till augusti. Antal besökare var totalt 
160 personer från juni till augusti. Kultur- och förvaltningen bedömer att det inte 
finns någon större efterfrågan av en bemannad turistinformation utmed E4.  

Den 16 februari 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna 
utredningen och att överlämna den till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott informerades om ärendet den 1 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-16 § 9 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-02-11 

Utredning om turistbyrå utmed E4, 2022-02-11 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-15 

11(29) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 54 Dnr KS2021-0243 700 

Utredning om ungdomsanställningar 18–24 år   

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget och beslutar att ställa sig 
positiv till utredningens förslag om att inrätta ungdomsanställningar.  

Ärendet överlämnas till socialnämnden för fortsatt hantering och finansiering 
eftersom socialnämnden enligt reglemente för socialnämnden ansvarar för 
kommunens operativa arbetsmarknadsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har den 26 maj 2021 beslutat att överlämna utredning om 
ungdomsanställningar 18–24 år till kommunstyrelsen för erforderliga beslut och 
finansiering.  

I tjänsteskrivelsen från den 21 januari 2022 redovisas kompletterande uppgifter till 
utredningen. Socialförvaltningen har inhämtat nya uppgifter gällande 
ungdomsarbetslösheten som visar att ungdomsarbetslösheten minskar. Sedan 
sommaren 2020 har ungdomsarbetslösheten minskat och nivåerna är nu i ungefär 
samma nivå som föregående pandemin. En ny kostnadsberäkning utifrån 20 
anställningar anställda under 5 månader har genomförts. Lönekostnaden beräknas 
till totalt 2 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
godkänner redovisningen av uppdraget och beslutar att ställa sig positiv till 
utredningens förslag om att inrätta ungdomsanställningar. Ärendet överlämnas till 
socialnämnden för fortsatt hantering och finansiering eftersom socialnämnden 
enligt reglemente för socialnämnden ansvarar för kommunens operativa 
arbetsmarknadsarbete. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 22 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-21 

Beslut från socialnämnden, 2021-05-26 

Utredning om ungdomsanställningar, 2021-05-04 
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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 
Socialnämnden  
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§ 55 Dnr KS2022-0052 107 

Instruktion till ombud vid 2022 års årsstämmor 
för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-
koncernen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till 
stämmoombudet Lars-Ove Johansson att företräda samtliga aktier vid 2022 års 
årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.  

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera 
stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid 
stämman fatta beslut om att: 

- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen, 

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar, 

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2021 års 
förvaltning, 

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid 
varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby kommun”, 

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av 
kommunfullmäktige godkänt avtal. 

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att 
fastställa nya ägardirektiv för de kommunala bolagen som kommunfullmäktige 
antog den 24 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om instruktion till ombud vid de kommunala 
bolagens årsstämmor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet 
Lars-Ove Johansson att företräda samtliga aktier vid 2022 års årsstämmor i Ljungby 
Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.  

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera 
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stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid 
stämman fatta beslut om att: 

- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen 

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar 

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2021 års 
förvaltning 

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid 
varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby kommun” 

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av 
kommunfullmäktige godkänt avtal. 

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att 
fastställa nya ägardirektiv för de kommunala bolagen som kommunfullmäktige 
antog den 24 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-15 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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§ 56 Dnr KS2022-0058 041 

Resultatbalansering från 2021 till 2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget 13 214 
tkr, enligt bifogad sammanställning. Finansiering sker genom kommunens eget 
kapital. 

Sammanfattning av ärendet 
Resultatbalansering, det vill säga överföring av nämndernas avvikelser till nästa 
budgetår, har funnits sedan bokslut 2002.  

Beslut om hur mycket som ska överföras tas av kommunstyrelsen senast under mars 
månad året efter bokslutet. Vid överföringen kan hänsyn tas till lagändringar eller 
större oförutsedda händelser som har påverkat nämndernas resultat. Vid beslut om 
överföring av överskott kan även justering göras om en nämnd har fått extra medel 
för verksamhet som inte har startats upp. För att en nämnd ska få ta med sig ett 
överskott krävs att nämnden i stort har uppnått budgeterat antal prestationer och 
antagna mål. Budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av 
nämndernas bruttokostnad balanseras utan särskilda beslut. Det balanserade 
överskottet eller underskottet får inte överstiga en procent av respektive nämnds 
bruttokostnad. 

Kommunens nämnder har inkommit med begäran om resultatbalansering. I 
sammanställningen över förslag till resultatbalansering redovisas 
kommunledningsförvaltningens förslag till resultatbalansering för kommunens 
nämnder och styrelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 
att Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget 13 
214 tkr, enligt bifogad sammanställning. Finansiering sker genom kommunens eget 
kapital. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 24 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-11 

Sammanställning över förslag till resultatbalansering, 2022-02-11 

Tekniska nämndens begäran om resultatbalansering 

Socialnämndens begäran om resultatbalansering  
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Miljö- och byggnämndens begäran om resultatbalansering  

Kultur- och fritidsnämndens begäran om resultatbalansering 

Barn- och utbildningsnämndens begäran om resultatbalansering 

Yrkanden 
Jan Sahlin (M), Roland Johansson (ALT) och Paul Kowalski (S) 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 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 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Valnämnden 
Ekonomiavdelningen  
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§ 57 Dnr KS2022-0034 252 

Förvärv av Hammaren 20,21 och 22  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förvärva: 

- Ljungby Hammaren 20, om totalt  5183 m2 för 3 420 000 kronor av AB Ljungby 
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag,  

- Ljungby Hammaren 21, om totalt 2564 m2 för 1 690 000 kronor av Leif Roland 
Johansson och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag och, 

 -Ljungby Hammaren 22, om totalt 2717 m2 för 1 790 000 kronor av AB Ljungby 
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
köpeavtalen, köpebrev och därtill övriga erforderliga handlingar.  

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital med 6 900 000 
kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden överlämnar den 8 februari förslag om att förvärva fastigheterna 
Ljungby Hammaren 20,21 och 22. I både centrumplanen och översiktsplanen för 
Ljungby är kvarteret Hammaren utpekat som ett framtida område att förtäta och 
utveckla.  

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen inkommen 25 januari 
2022. Kommunen och säljaren har under en längre period fört diskussion om 
förvärv av Hammaren 20,21 och 22. Tillträde till fastigheterna är satt till 1 juni 
2022. Om kommunen inte fullgör köpet har säljaren rätt att häva köpet och då ska 
en ersättning utgå om 100 000 kronor per fastighet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förvärva: 

- Ljungby Hammaren 20, om totalt 5183 m2 för 3 420 000 kronor av AB Ljungby 
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag,  

- Ljungby Hammaren 21, om totalt 2564 m2 för 1 690 000 kronor av Leif Roland 
Johansson och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag och, 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-15 

18(29) 

 

 
Justerandes sign   

 

 -Ljungby Hammaren 22, om totalt 2717 m2 för 1 790 000 kronor av AB Ljungby 
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att underteckna köpeavtalen, köpebrev och därtill övriga 
erforderliga handlingar.  

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital med 6 900 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 §25 

Tekniska nämndens beslut, 2022-02-02 § 7 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2022-01-25  

Köpeavtal med tillhörande underlag för Hammaren 20, 2022-01-25 

Köpeavtal med tillhörande underlag för Hammaren 21, 2022-01-25 

Köpeavtal med tillhörande underlag för Hammaren 22, 2022-01-25 

Översiktskarta, 2022-01-25 

Utdrag ur centrumplanen, 2022-01-25 

Utdrag ur översiktsplanen, 2022-01-25 

Beskrivning av kommunens markinnehav, 2022-01-25 

Registreringsbevis, 2022-01-25 

Yrkanden 
Krister Salomonsson (SD) och Lars-Ove Johansson (C) 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 finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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§ 58 Dnr KS2021-0306 817 

Motion om bidrag till Röda Korsets 
koloniverksamhet  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
De 200 000 kronor som tilldelas avser stöd till Röda Korset i Ljungbys 
koloniverksamhet under 2022 och 2023.  

Bidraget finansieras genom kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade 
medel. 

Sammanfattning av ärendet 
Roland Johansson (ALT) och Jonna Nielsen (ALT) har den 10 augusti 2021 lämnat 
en motion i vilken de yrkar att kommunen ska tilldela 200 000 kronor till Röda 
Korsets koloniverksamhet.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 10 
februari 2022. Alla barn har möjlighet att söka till koloniverksamheten, men barn 
och unga i socioekonomisk utsatthet prioriteras. Att bidra till denna verksamhet är 
positivt utifrån ett folkhälsoperspektiv och utifrån kommunens visionsmål. 
Kommunen har via socialnämnden en ansökningsprocess och bidrag bör ske 
genom denna kanal. Tidsaspekten gör det svårt för föreningen att söka bidrag 
genom ordinarie kanaler för 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. De 200 000 kronor 
som tilldelas avser stöd till Röda Korset i Ljungbys koloniverksamhet under 2022 
och 2023.  

Bidraget finansieras genom kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade 
medel. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10 

Motion om stöd till sommarkoloni, 2021-08-10 
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Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V), Roland Johansson (ALT), Henrik Pettersson (SD), Emma 
Johansson Gauffin (S), Matilda Petersson (C) och Lars-Ove Johansson (C) 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 finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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§ 59 Dnr KS2021-0408 027 

Fritidsstudiestöd till medarbetare  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:   

- utöka fritidsstudiestödet genom att erbjuda medarbetare betald ledighet upp till 
en timme i veckan under kursens gång.  

- kravet på godkänt resultat för fritidsstudierna tas bort.   

- samla alla kommunens interna utbildningar i en gemensam utbildningsportal på 
intranätet för att visa utbudet och öka attraktiviteten.   

- Utvärdering av nyttjandegraden görs varje år av HR-avdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har ett fritidsstudiestöd som i stora delar överensstämmer med  
vad andra kommuner erbjuder. Idag erbjuds ersättning för kurslitteratur och betald 
ledig tid för tentamen. Kommunstyrelsens personalutskott föreslår flera åtgärder 
för att göra det än mer attraktivt för medarbetare att studera på sin fritid.  

I tjänsteskrivelsen från den 19 januari 2022 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Medarbetare i Ljungby kommun som är intresserad av att 
vidareutbilda sig kan göra det på olika sätt.  Alla anställda har rätt till tjänstledighet 
för studier, tjänstledighet utan lön för att kunna utbilda sig inom ett område som 
intresserar dem. De har då kvar sin anställning och kan ta del av de förmåner som 
kommunen erbjuder så som aktivitets- och massagebidrag. Förvaltningsspecifika 
utbildningar erbjuds när verksamheterna saknar olika befattningar för att kunna 
tillgodose behovet av en specifik inriktning.  

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 25 januari 2022 att 
kommunstyrelsen beslutar att:   

- utöka fritidsstudiestödet genom att erbjuda medarbetare betald ledighet upp till 
en timme i veckan under kursens gång.  

- kravet på godkänt resultat för fritidsstudierna tas bort.   

- samla alla kommunens interna utbildningar i en gemensam utbildningsportal på 
intranätet för att visa utbudet och öka attraktiviteten.   

- Utvärdering av nyttjandegraden görs varje år av HR-avdelningen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2022-01-25 § 3  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-19 

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. 

Skickas till 
HR-avdelningen  
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§ 60 Dnr KS2022-0078 103 

Partistöd 2022  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas 
ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som har ansökt 
om det. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen ger kommuner och regioner möjlighet att lämna ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och 
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller 
missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen 
av partistödet. 

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen 
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti 
som inte lämnar redovisning.  

Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för partistöd, i 
vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Partistödet består av ett grundstöd, som år 2022 uppgår till 22 275 kronor per parti 
och år, samt ett mandatstöd, som år 2022 uppgår till 19 289 kronor per besatt 
mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning föreslår den 8 mars 2022 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas 
ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som har ansökt 
om det. 

Beslutsunderlag 
Demokratiberedningens förslag till beslut, 2022-03-08 § 9 
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01 

Ansökan om partistöd från Moderaterna  

Ansökan om partistöd från Miljöpartiet  

Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet  

Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna  

Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna  

Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna  

Ansökan om partistöd från Alternativet  

Ansökan om partistöd från Centerpartiet  

Ansökan om partistöd från Liberalerna 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut.  

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



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-15 

25(29) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 61 Dnr KS  

Kommunstyrelsen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Företagsbesök.  

Flera ledamöter har deltagit på företagsbesök på HVC. HVC bedriver bland annat 
företagshälsovård. 
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§ 62 Dnr KS  

Rapportering från råden  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Brottsförebyggande rådet.  

Lars-Ove Johansson (C) berättar om förra mötet. Vid förra mötet redovisade 
polisen att flera poliser rekryterats till polisområdet. Det är fortfarande en 
utmaning att fylla platserna till polishögskolan. Vid förra mötet redovisades även 
förvaltningarnas arbetssätt för att uppnå medborgarlöftet. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-15 

27(29) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 63 Dnr KS  

Kommunledningsförvaltningen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nytt intranät.  
Kommunledningsförvaltningen berättar att ett nytt intranät implementerats. 
Extranätet kommer tas bort och politikerna förväntas ta del av information via en 
ny vy på Intranätet. Mer information kommer längre fram.  

Ciceron.  
Kommunledningsförvaltningen redovisar om arbetssättet genom Ciceron. Ciceron 
ska implementeras i samtliga av kommunens förvaltningar.  

Ukraina.  
Kommunledningsförvaltningen berättar om arbetet. Förvaltningarna arbetar med 
att säkerställa boendeplatser till flyktingar. Därtill pågår även arbetet med att 
säkerställa en god skolgång för de barn som kommer hit.  

Det finns en ökad hotbild vad gäller cyberattacker mot myndigheter. Kommunen 
vidtar åtgärder för att säkerställa en god beredskap. 
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§ 64 Dnr KS2021-0528 002 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
 

Delegat  Hänvisning  Beslutsdatum  Ärende  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

Kommunstyrelsens 
beslut, 2022-02-15 
§ 45 

2022-03-01 Yttrande om 
bostadsförsörjningsprogram 
för Växjö kommun  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

Kommunstyrelsens 
beslut, 2022-02-15 
§ 46 

2022-03-01  Skrivelse till Trafikverket 
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§ 65 Dnr KS2022-0076 100 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av medelanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen den 15 mars 2022: 

-Sunnerbo Samordningsförbund, sammanträdesprotokoll, 2022-01-28 

-Kommunledningsförvaltningen, bekräftelse av inkommen uppsägelse av avtal med 
vänortsföreningen Ljungby-Silute, 2022-02-17  

-Kommuninvånare, brev om hantering av medborgarinitiativ om utveckling av VA-
taxan, 2022-02-10  

-Kommunstyrelsens ordförande och tekniska nämndens ordförande, svar på brev 
om hantering av medborgarinitiativ om utveckling av VA-taxan, 2022-02-14 

-Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll, 2022-02-10 

-Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll, 2022-02-01 
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