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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen Storgatan 8 Ljungby, tisdagen den 12 april 2022 
kl 08:00 – 15.15. Sammanträdet ajournerades klockan 12.10 – 12.50.  

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

Övriga deltagare 
 

Tommy Göransson (MP), ersättare § 66–75 
Christian Johansson (V), ersättare § 66-75  
Henrik Petersson (SD), ersättare § 67  
Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Ulla Gunnarsson, planarkitekt § 66 
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen § 67 
Emelie Gustafsson, miljöinspektör § 68 
Anna E Andersson, ställföreträdande förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen 
§ 68 
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare § 69 
Ebba Solvang, HR-specialist § 70-71 
Lise-Lotte Bergström, HR-chef § 70-71 
Felicia Sandberg, informationssäkerhetssamordnare § 72, 85 
Christer Karlsson, fritidsstrateg § 73-74 
Louise Lindstedt, upphandlingschef § 75-77 
David Hedendahl, kommunjurist § 78 
Beatrice Schmidt, tillförordnad service- och IT-chef § 79 
Gabriella Olofsson, controller § 80 
Magnus Johansson, ekonomichef § 81–84 
Josefine Jernberg, projektledare god och nära vård § 85 
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Åhörare 2  

Justerare Anne Karlsson  

Justeringens 
tid och plats 

Onsdagen den 13 april 2022 klockan 15.00, Garvaren Ljungby.  

Paragrafer §§ 66–91 

 
 

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 2022-04-12 

Protokollet anslås 2022-04-13 

Överklagningstid 2022-04-13 – 2022-05-05 

Anslaget nedtages 2022-05-06 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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§ 66 Dnr KS2022-0128 214 

Detaljplan Eka 3:3 med flera, Ekalunds 
verksamhetsområde i Ljungby  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen 
för del av Eka 3:3 med flera Ekalunds verksamhetsområde.  

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har sålt större delen av industrimarken inom Eka 
industriområde och har fåtalet ytor kvar till försäljning. Miljö- och byggnämnden 
överlämnar den 23 mars 2022 förslag till detaljplan för Ekalunds 
verksamhetsområde.  

Miljö- och byggförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 21 
februari 2022. Syftet är att skapa ett nytt område för olika typer av verksamheter. 
Området är cirka 80 hektar och består till stora delar av blandskog med barrträd 
och lövträd. Området är beläget väster om E4 och norr om Eka industriområde vid 
trafikplats Ljungby Norra. Avsikten är att industri samt annan typ av tillverkning 
tillsammans med lättare verksamheter och lager ska kunna bedrivas i området.  

Ett större område i den södra delen av området består av fornlämningar och stora 
ekar. I förslaget till detaljplan föreslår detta område bevaras som en oas. Inom 
området är också avsikten att planlägga för en drivmedelsstation, restaurang och 
annan service. 

Miljö- och byggnämnden föreslår den 23 mars 2022 att kommunfullmäktige 
beslutar att anta detaljplanen för del av Eka 3:3 med flera, Ekalunds 
verksamhetsområde.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2022-03-23 § 56  

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2022-02-21  

Planbeskrivning, 2022-02-21  

Plankarta, 2022-02-21  

Granskningsutlåtande, 2022-02-21 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2022-02-21 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med miljö- och 
byggnämndens förslag till beslut.  
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§ 67 Dnr KS2022-0090 400 

Inriktning för detaljplanarbete gällande kvarteret 
Aspebacken  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i fråga om 
bevarande av byggnader inom området för ny detaljplan för Aspebacken och 
Hembygdsparken ge följande inriktning till det fortsatta arbetet med ny detaljplan: 

-den äldsta delen av skepp ett, byggnad a i bilaga 1, i den stora byggnaden förses 
med bestämmelse om förbud mot exteriör förvanskning men inte med 
bestämmelse om förbud mot rivning.  

-övriga delar av den stora byggnaden, byggnad b i bilaga 1, förses med bestämmelse 
om förbud mot exteriör förvanskning. 

-den gula längan och den lilla kontorsbyggnaden, byggnader c och d i bilaga 1, 
lämnas utan varsamhetskrav eller rivningsförbud. 

-de två ryggåsstugorna, byggnader e i bilaga 1, förses med bestämmelse om förbud 
mot exteriör och interiör förvanskning. 

-utomhusscenen, byggnad f i bilaga 1, förses med bestämmelse om förbud mot 
förvanskning. 

-den före detta orgelfabriken och dansbanan, byggnad g och h i bilaga 1, lämnas 
utan varsamhetskrav eller rivningsförbud. 

Reservationer 
Anne Karlsson (S), Paul Kowalski (S), Emma Johansson Gauffin (S), Kerstin 
Wiréhn (V), Matilda Petersson (C) och Lars-Ove Johansson (C) reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 7 december 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag till en ny detaljplan för Aspebacken och hembygdsparken. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med presidierna i tekniska nämnden, 
miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden är politisk styrgrupp för 
arbetet. Det är kommunfullmäktige som avslutningsvis fastställer den nya 
detaljplanen.  
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Miljö- och byggförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 11 
mars 2022. Arbetet med kvarteret Aspebacken har pågått under en längre tid med 
syfte att göra området mer tilltalande och öppet för allmänheten.  Förvaltningen 
har utarbetat ett förslag till detaljerad anvisning om hur detaljplanen ska utformas. 
Förslaget redovisas i tjänsteskrivelsen men även i bilaga 1 - Illustration bevarande av 
byggnader daterad 11 mars 2022.  

Den 29 mars 2022 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i fråga om bevarande av byggnader 
inom området för ny detaljplan för Aspebacken och Hembygdsparken ge följande 
inriktning till det fortsatta arbetet med ny detaljplan: 

-Den äldsta delen av skepp ett, byggnad a i bilaga 1, i den stora byggnaden förses 
med bestämmelse om förbud mot rivning och förbud mot exteriör förvanskning. 

-Övriga delar av den stora byggnaden, byggnad b i bilaga 1, förses med bestämmelse 
om förbud mot exteriör förvanskning. 

-Den gula längan och den lilla kontorsbyggnaden, byggnader c och d i bilaga 1, 
lämnas utan varsamhetskrav eller rivningsförbud. 

-De två ryggåsstugorna, byggnader e i bilaga 1, förses med bestämmelse om förbud 
mot exteriör och interiör förvanskning. 

-Utomhusscenen, byggnad f i bilaga 1, förses med bestämmelse om förbud mot 
förvanskning. 

-Den före detta orgelfabriken och dansbanan, byggnad g och h i bilaga 1, lämnas 
utan varsamhetskrav eller rivningsförbud. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-29 § 34 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11 

Bilaga 1 - Illustrationer bevara de av byggnader 2022-03-11 

Kulturhistorisk utredning av Ljungby stålgjuteri (2017)  

Kulturhistoriskt utlåtande rörande hembygdsparken i Ljungby (2017) 

Yrkanden 
Krister Salomonsson (SD), Magnus Gunnarsson (M), Roland Johansson (ALT), 
Marcus Walldén (M) och Rut Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att i fråga om bevarande av byggnader inom 
området för ny detaljplan för Aspebacken och Hembygdsparken ge följande 
inriktning till det fortsatta arbetet med ny detaljplan: 
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-den äldsta delen av skepp ett, byggnad a i bilaga 1, i den stora byggnaden förses 
med bestämmelse om förbud mot exteriör förvanskning men inte med 
bestämmelse om förbud mot rivning. I övrigt beslutar kommunstyrelsens 
arbetsutskott i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Emma Johansson Gauffin (S), Anne Karlsson (S), Lars-Ove Johansson (C), Håkan 
Bengtsson (S), Kerstin Wiréhn (V), Matilda Petersson (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 frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.  

Omröstning begärs.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.  
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Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Ragnarsson Tilda, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande 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 
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 åtta JA-röster och sju NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med Krister Salomonssons med fleras 
yrkande.  
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§ 68 Dnr KS2022-0132 371 

Vindkraftpark på fastigheten Sällebråten 1:3  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka den aktuella vindkraftsetableringen på 
fastigheten Sällebråten 1:3 i enlighet med 16 kapitlet 4 § Miljöbalken.  

Reservationer 
Anne Karlsson (S), Paul Kowalski (S), Emma Johansson Gauffin (S) och Håkan 
Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om kommunens ställningstagande enligt 16 kap. 4 § Miljöbalken har 
inkommit gällande en föreslagen vindkraftsetablering i Sällebråten på fastigheten 
Sällebråten 1:3 Ansökan gäller tre verk med en maximal höjd på 260 meter.  

I tjänsteskrivelsen från den 23 mars 2022 skriver miljö- och byggförvaltningen om 
ärendet. Närmast belägna tätort är Lidhult som ligger cirka 5,5 kilometer från 
projektområdet. Projektområdet ingår i kommunens vindkraftsplan och inom ett 
utpekat område för vindkraft i Ljungby kommun.  

Området har ett befintligt vägnät utav skogsbilvägar men även ny väg kommer 
behöva anläggas för framkomlighet till etableringen inom projektområdet. 
Närmaste naturreservat Mogölsmyren ligger cirka 1,5 kilometer väster om 
projektområdet i Halmstads kommun.   

Kommunfullmäktige har i reglemente för kommunstyrelsen delegerat till 
kommunstyrelsen att besluta om ställningstagande gällande vindkraftsetableringar. 
Utöver kommunens ställningstagande krävs även en ordinarie prövning av 
tillståndsansökan hos miljöprövningsdelegationen. 

Den 23 mars 2022 beslutar miljö- och byggnämnden att tillstyrka den aktuella 
vindkraftsetableringen.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens beslut, 2022-03-23 § 55 

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2022-03-23  

Ansökan med tillhörande utredning och beslutsunderlag 
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Yrkanden 
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Roland Johansson (ALT), Magnus 
Gunnarsson (M) och Rut Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
avstyrka den aktuella vindkraftsetableringen på fastigheten Sällebråten 1:3 i 
enlighet med 16 kapitlet 4 § Miljöbalken.  

Matilda Petersson (C), Lars-Ove Johansson (C), Emma Johansson Gauffin (S), 
Håkan Bengtsson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med miljö- och byggnämndens förslag till beslut.  

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppmana företaget att 
erbjuda avtal angående ersättning med berörda markägare exempelvis på grund av 
ljud från vindkraftsverken. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med miljö- 
och byggnämndens förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Matilda 
Peterssons med fleras yrkande.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.  

Omröstning begärs.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.  

Ordföranden uppmärksammar att Kerstin Wiréhns tilläggsyrkande fallit i och med 
att kommunstyrelsen valt att avslå Matilda Peterssons med fleras yrkande, vilket 
Kerstin Wiréhns tilläggsyrkande utgick från.  
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Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med Matilda Peterssons med fleras yrkande.  

LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Ragnarsson Tilda, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande 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 
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 åtta JA-röster och sju NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med Krister Salomonssons med fleras 
yrkande.  

Skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län  
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§ 69 Dnr KS2021-0380 103 

Motion om Lex Maja  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad med hänvisning till följande motivering:  

Informationen om Lex Maja finns under rubriken "Sekretess och sekretessbrytande 
bestämmelser” i e-learningen som all personal har tillgång till. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 4 oktober 2021 lämnade Jan Lorentzson (SD) och Martina Ericsson (SD) in en 
motion där de yrkar att all personal inom socialtjänsten ska få utbildning i Lex 
Maja för att förhindra djurs lidande.  

Socialförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 16 februari 
2022. Om den som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänst påträffar 
misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att 
bryta sekretessen. Detta är innebörden av Lex Maja-bestämmelsen i offentlighets- 
och sekretesslagen. Den sekretessbrytande bestämmelsen omfattar bara situationer 
då personalen påträffar ett djur i sin tjänsteutövning.  

Utbildning om Lex Maja tillgodoses via socialförvaltningens digitala plattform för 
kompetensutveckling. Socialnämnden föreslår den 23 februari 2022 att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
följande motivering: Informationen om Lex Maja finns under rubriken "Sekretess 
och sekretessbrytande bestämmelser” i e-learningen som all personal har tillgång 
till. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens förslag till beslut, 2022-02-23 § 2 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2022-02-16 
Motion angående Lex Maja, 2021-10-04  

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med socialnämndens 
förslag till beslut. 
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§ 70 Dnr KS2022-0087 023 

Tjänstgöringsgrad för anställningar samt 
tjänstledighet utan lagstöd  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Samtliga nyanställningar från och med 1 januari 2024 ska vara på 100% 
tjänstgöringsgrad  

- Omreglera samtliga anställningsavtal på deltid till 100% tjänstgöringsgrad senast 1 
januari 2024,  

- Utifrån ovanstående två punkter ska arbetsgivaren ha en generös inställning och 
ge medarbetarna möjlighet till tjänstledighet utan lagstöd utifrån verksamhetens 
behov 

Beslutet gäller för samtlig tillsvidareanställd personal inom kommunals 
avtalsområde och ska verkställas senast 1 januari 2024. Förslaget tas med till 
budgetberedningen och ärendet kommer att behöva förhandlas enligt lag om 
medbestämmande i arbetslivet.  

Kommunstyrelsen personalutskott ska få kontinuerlig avrapportering över hur 
arbetet går. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal genomför 
ett utvecklingsprojekt som syftar till att få fler att arbeta heltid. Arbetet går under 
benämningen Heltid som norm. I framtiden kommer Sveriges kommuner behöva 
fler som kan arbeta inom Kommunals avtalsområde. Inom Kommunals 
avtalsområde finns medarbetare inom framförallt skola, vård- och omsorg.  

Ljungby kommun deltar i arbetet och som ett led i detta föreslås åtgärder för att få 
fler medarbetare att arbeta heltid. Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 
22 mars 2022 att kommunstyrelsen beslutar att 

- Samtliga nyanställningar från och med 1 januari 2024 ska vara på 100% 
tjänstgöringsgrad  

- Omreglera samtliga anställningsavtal på deltid till 100% tjänstgöringsgrad senast 1 
januari 2024,  
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- Utifrån ovanstående två punkter ska arbetsgivaren ha en generös inställning och 
ge medarbetarna möjlighet till tjänstledighet utan lagstöd utifrån verksamhetens 
behov 

Beslutet gäller för samtlig tillsvidareanställd personal inom kommunals 
avtalsområde och ska verkställas senast 1 januari 2024. Förslaget tas med till 
budgetberedningen och ärendet kommer att behöva förhandlas enligt lag om 
medbestämmande i arbetslivet.  

Kommunstyrelsen personalutskott ska få kontinuerlig avrapportering över hur 
arbetet går. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2022-03-22 § 6 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-16 

Yrkanden 
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar i ärendet. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  
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§ 71 Dnr KS2022-0077 020 

Verksamhetsplan för medarbetare och 
chef/ledare  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för medarbetare och 
chef/ledare i Ljungby kommun. Verksamhetsplanen gäller från och med den 1 juni 
2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 
medarbetare och chef/ledare. Verksamhetsplanen ger konkreta exempel på 
önskvärda handlingar och beteenden som medarbetare respektive chefer/ledare ska 
uppvisa för att arbeta i enlighet med kommunens värdegrund och ledningsfilosofi - 
tillitsbaserad styrning och ledning.  

I förslaget till verksamhetsplan framgår bland annat att chefer och ledare ska sätta 
invånaren i centrum samt främja ett aktivt medarbetarskap. I verksamhetsplanen 
framgår bland annat att medarbetare ska vara modiga och initiativtagande samt ha 
ett innovativt förhållningssätt.  

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 22 mars 2022 att kommunstyrelsen 
beslutar att fastställa verksamhetsplan för medarbetare och chef/ledare i Ljungby 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2022-03-22 § 8 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-09 

Förslag till verksamhetsplan för medarbetare och chef/ledare i Ljungby kommun 

Yrkanden 
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
verksamhetsplanen ska gälla från och med den 1 juni 2022. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till 
beslut.  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  
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§ 72 Dnr KS2022-0033 005 

Handlingsplan för ökad efterlevnad av 
dataskyddsförordningen  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
En revisionsrapport från 2021 visar att det finns behov att vidta åtgärder inom 
dataskyddsområdet. Det är flera områden som behöver förbättras och utifrån 
rapporten har kommunledningsförvaltningen tagit fram en kommunövergripande 
handlingsplan för arbetet med ökad efterlevnad av dataskyddsförordningen.  

För att kommunens dataskyddsarbete ska kunna förbättras krävs ökad medvetenhet 
och kunskap på området. I stort sett samtliga medarbetare i kommunen hanterar 
personuppgifter även om omfattningen skiljer sig åt. Insatser i form av utbildning, 
råd och stöd behöver anpassas till respektive målgrupp både vad gäller innehåll, 
upplägg och frekvens. 

Identifiering, rapportering och hantering av incidenter är en viktig del i det 
systematiska dataskyddsarbetet. Lagstiftningen ställer krav på rapportering till 
tillsynsmyndigheten avseende vissa incidenter och inom organisationen kan 
rapportering och hantering av incidenter bidra till att identifiera brister i 
dataskyddet.  

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för ökad efterlevnad av dataskyddsförordningen  
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§ 73 Dnr KS2022-0032  

Motion om Hammarhallen  

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

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 18 januari 2022 föreslår Anne Karlsson (S), Pia Johansson (S) 
och Ulla-Britt Stork (S) att Hammarhallen ska vara kvar och ingå i bokningsbara 
lokaler till dess att en ny hall byggts på plats. Ledamöterna föreslår även att den 
faktiska kostnaden, exklusive internhyressystemets regler, redovisas och delges till 
kommunfullmäktiges ledamöter.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 4 
mars 2022. Beslut om rivning av Hammarhallen fattades för flera år sedan. 
Föreningar som påverkats har blivit inbokade till andra lokaler. Sedan 
Hammarhallen stängdes i december 2021 så har kultur- och fritidsförvaltningen 
inte fått någon förfrågan från föreningslivet angående tider i Hammarhallen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 16 mars 2022 att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå Socialdemokraternas förslag att Hammarhallen ska vara kvar och 
ingå i bokningsbara lokaler till dess att en ny hall byggts på plats. Kultur- och 
fritidsnämnden redovisar även att fastighetsavdelningen beräknat att kostnaden för 
Hammarhallen är 350 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-03-16 § 17 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-04 

Motion om Hammarhallen, 2022-01-18  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att föreslå att 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i sin helhet.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet.  
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§ 74 Dnr KS2022-0072 800 

Utredning om alternativa driftsformer av 
Ringbadet  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av utredningen och noterar att 
Ringbadet även under 2022 kommer bedrivas i samarbete mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och Slussen i Lagan.  

Sammanfattning av ärendet 
Genom kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 fick kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda alternativa driftform av Ringbadet. 
Utredningen är färdigställd och utredningen har den 16 februari 2022 rapporterats 
till kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 20 
december 2021. Ringbadet i Lagan är en anläggning med utomhusbassänger som är 
öppen under sommaren. Ringbadet är en del i en sammanhängande anläggning 
med klubblokaler, omklädningsrum för fotboll, tennisbanor och fotbollsplaner.  

Ringbadet har bedrivits i samarbete med Slussen i Lagan genom ett avtal inom 
ramen för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Personal från Slussen har 
utbildats i drift av maskiner för bland annat rengöring av badbassänger.  

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att ansvaret för vattenbehandling 
inte ska överlämnas till en extern utförare. Bedömningen är att det är möjligt att 
överlämna anläggningen till en extern utförare. Om detta alternativ tillämpas så är 
förvaltningens bedömning att detta bör ske genom en överlåtelse av fastigheten och 
verksamhet i helhet, på så sätt att kommunen inte kvarstår som fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2022-02-16 § 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-12-20 

Yrkanden 
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
redovisningen av utredningen och att kommunstyrelsen noterar att Ringbadet även 
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under 2022 kommer bedrivas i samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen 
och Slussen i Lagan.  

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kommunfullmäktige  
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§ 75 Dnr KS2022-0064  

Policy för konkurrensutsättning  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Policy för 
konkurrensutsättning. Policyn gäller från och med den 1 juni 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för kommunens arbete med 
konkurrensutsättning. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge respektive nämnd 
och kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta planer för eventuell 
konkurrensutsättning under 2022. 

Reservationer 
Anne Karlsson (S), Paul Kowalski (S), Emma Johansson Gauffin (S), Håkan 
Bengtsson och Kerstin Wiréhn (V) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2022 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
konkurrensutsättningspolicy.  

Konkurrensutsättning innebär att olika aktörer, såväl kommunen som privata, 
tillåts att konkurrera om att leverera en nyttighet. Genom en 
konkurrensutsättningspolicy inrättas ett verktyg för att systematiskt pröva om andra 
än kommunen skall driva en helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för 
konkurrensutsättning. I förslaget förklaras att kommunens verksamhet, med vissa 
specifika undantag, ska vara föremål för konkurrensprövning. 
Konkurrensutsättningspolicyn innebär dock inte ett ovillkorligt uppdrag att 
konkurrensutsätta de olika kommunala verksamheterna.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Policy för 
konkurrensutsättning. Policyn gäller från och med den 1 juni 2022. 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för kommunens arbete med 
konkurrensutsättning. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge respektive nämnd 
och kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta planer för konkurrensutsättning 
under 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-29 § 37 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-17 

Förslag till policy för konkurrensutsättning 

Yrkanden 
Magnus Gunnarsson (M), Jan Sahlin (M), Krister Salomonsson (SD) och Matilda 
Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att ge respektive nämnd och kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta planer för 
eventuell konkurrensutsättning under 2022. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Kerstin Wiréhn (V), Anne Karlsson (S), Håkan Bengtsson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus 
Gunnarssons med fleras yrkande.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhn med fleras yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons med fleras yrkande.  

Omröstning begärs.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons med fleras yrkande.  
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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.  

LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Ragnarsson Tilda, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande 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 
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 tio JA-röster och fem NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med Magnus Gunnarssons med fleras 
yrkande.  
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§ 76 Dnr KS2021-0473 510 

Motion om bussförbindelse mellan Lidhult och 
väg 25   

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

Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson, Ingela Rosén och Liselotte Åhlander (S) föreslår i motion 
inkommen 17 november 2021 att kommunledningen får i uppdrag att utan 
dröjsmål utreda om olika förslag på lösningar för matartrafik mellan Lidhult och 
hållplatsen vid Boasjö (Petersburg), samt att kostnader för dessa utreds tillsammans 
med Region Kronoberg. Förslagen grundar sig i önskemål från boende i och 
omkring Lidhult om att förbättra kollektivtrafikförbindelserna till den tilltänkta 
serviceorten, bland annat för att förbättra möjligheterna till arbetspendling till 
Halmstad och Ljungby stad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 23 november 2021 i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att tillsammans med Region Kronoberg utreda 
möjligheten för matartrafik mellan Lidhult och Petersburg. Uppdraget har i 
praktiken samma innebörd som motionens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att utredning och diskussioner mellan 
Ljungby kommun och Länstrafiken Kronoberg kring matartrafik mellan Lidhult 
och väg 25 pågår, enligt uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 23 
november 2021, § 178. Den problematik som tas upp i motionen är en del av detta 
arbete. Fullmäktige anser därmed motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-29 § 38 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-03  

Motion inkommen 17 november 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-11-23 § 178 

Kommunfullmäktiges beslut, 2021-11-29 § 150 
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Yrkanden 
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 
Karlssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne Karlssons 
yrkande.  
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§ 77 Dnr KS2022-0115 531 

Sommarlovskort till sommaren 2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inför sommaren 2022 kostnadsfritt ska 
erbjuda Länstrafiken Kronobergs sommarlovskort för ungdomar. Korten ska 
erbjudas till ungdomar som är folkbokförda i Ljungby kommun och födda 2004–
2009. 

Kommunstyrelsen beslutar att sommarlovskorten finansieras med 
kommunstyrelsens gamla resultatbalanserade medel. 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att kommunicera erbjudandet, köpa 
in kort och samordna administration samt övrig kommunikation kring 
sommarlovskorten. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 fick 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till februari 2022 utreda och samverka 
med övriga kommuner i länet när det gäller sommarlovskort för sommaren 2022.  

Ljungby kommun har tidigare finansierat resekort för sommarlovslediga ungdomar 
(sommarlovskort), senast 2019. Frågan var aktuell även 2020 och 2021, men 
kommunstyrelsen beslutade då att inte finansiera detta, bland annat med 
anledning av coronapandemin.  

Ett sommarlovskort giltigt 15 juni till 15 augusti kostar 360 kronor inklusive moms 
(288 kronor exklusive moms). Kommunen ansvarar även för administration och 
distribution till ungdomarna. Sammantaget bedömer 
kommunledningsförvaltningen att finansiering av ett sommarlovskort inte ger 
tillräckligt med mervärde i relation till kostnaderna eftersom 
kollektivtrafiksutbudet är begränsat i kommunen. 

I tjänsteskrivelsen från den 23 mars 202 föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar att inte finansiera sommarlovskort för ungdomar 
sommaren 2022 med hänvisning till att ett sommarlovskort inte ger tillräckligt med 
mervärde i relation till kostnaderna eftersom kollektivtrafiksutbudet är begränsat. 

Den 29 mars 2022 beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut, samt att erbjuda ungdomsrådet att 
lämna yttrande i ärendet.  
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Ungdomsrådet har den 7 april 2022 lämnat ett yttrande i ärendet. Ungdomsrådet 
är positiva till förslaget att erbjuda ungdomar gratis bussresor.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-03-29 § 39 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-23 

Yttrande från ungdomsrådet, 2022-04-07  

Yrkanden 
Matilda Petersson (C), Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V), Emma Johansson 
Gauffin (S) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att 
kommunen inför sommaren 2022 kostnadsfritt ska erbjuda Länstrafiken 
Kronobergs sommarlovskort för ungdomar. Korten ska erbjudas till ungdomar som 
är folkbokförda i Ljungby kommun och födda 2004–2009. Kommunstyrelsen 
beslutar att sommarlovskorten finansieras med kommunstyrelsens gamla 
resultatbalanserade medel. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att 
kommunicera erbjudandet, köpa in kort och samordna administration samt övrig 
kommunikation kring sommarlovskorten. 

Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Matilda 
Peterssons med fleras yrkande.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister 
Salomonssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Matilda 
Peterssons med fleras yrkande.  
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§ 78 Dnr KS2021-0133 103 

Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
arbetsordning för kommunfullmäktige. Arbetsordningen gäller från och med den 1 
juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 9 
mars 2022.  Ett förslag till reviderad arbetsordning har utarbetats av 
kommunledningsförvaltningen.  

I förslaget redovisas bland annat förtydliganden om att kommunen tillämpar 
hälftenkvot.  För det fall två eller flera ledamöter på grund av sin tjänstgöringstid är 
aktuella att tjänstgöra som interimspresident anser förvaltningen att det 
utslagsgivande bör vara åldern och inte, som nu, tjänstgöringstid som ersättare. I 
förslaget till revidering har ändringar genomförts i enlighet med detta. Ytterligare 
ändringsförslag avseende bland annat interpellationer, interimspresident samt 
redaktionella ändringar framgår i förslaget.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-29 § 41 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-09 

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med revideringar 

Yrkanden 
Emma Johansson Gauffin (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att ta bort föreslagen ändring i § 4 gällande ålderspresident från förslaget 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-04-12 

31(51) 

 

 
Justerandes sign   

 

till reviderad arbetsordning, i förmån för befintlig formulering. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med den 1 juni 
2022. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.  

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Emma 
Johansson Gauffins och Kerstin Wiréhns yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  
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§ 79 Dnr KS2022-0124 370 

Avsiktsförklaring gällande vätgas  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till avsiktsförklaring om vätgasdrivna 
fordon.  

Hanteringen av eventuella merkostnader som uppstår vid inköp av vätgasfordon 
hänskjuts till budgetberedningen inför budget 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har för avsikt att samordna och genomföra insatser som 
underlättar lokalisering av elladdning och tankstationer för vätgas. Under 2021 
undertecknade kommunen tillsammans med övriga kommuner i länet och ett antal 
företag ett elektrifieringslöfte. Undertecknade aktörer avser att bidra till en ökad 
elektrifiering och vätgasanvändning inom godstransporterna i Kronobergs län. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2022 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till avsiktsförklaring 
gällande vätgas.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring 
gällande vätgasdrivna fordon och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ingå 
avsiktsförklaringen. I tjänsteskrivelsen från den 31 mars 2022 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att ingå förslag till 
avsiktsförklaring om vätgasdrivna fordon. Hanteringen av eventuella merkostnader 
som uppstår vid inköp av vätgasfordon hänskjuts till budgetberedningen inför 
budget 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-03-29 

Förslag till avsiktsförklaring 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att anta förslag till 
avsiktsförklaring om vätgasdrivna fordon. Hanteringen av eventuella merkostnader 
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som uppstår vid inköp av vätgasfordon hänskjuts till budgetberedningen inför 
budget 2023.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att anta förslag till 
avsiktsförklaring om vätgasdrivna fordon.  

Hanteringen av eventuella merkostnader som uppstår vid inköp av vätgasfordon 
hänskjuts till budgetberedningen inför budget 2023.  

Skickas till 
PS Energi AB 
Ljungby Energi AB 
Strandmöllen AB 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Tekniska nämnden 
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§ 80 Dnr KS2022-0106 107 

Revidering av bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkring AB  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny 
bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkring AB (orgnr. 516406-0294). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunassurans Syd Försäkring AB är ett kommunägt försäkringsbolag. Ljungby 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av 
möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration 
av aktivt risk managementarbete och sammanhängande utökning av 
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget 
bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att presenteras under 
våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas 
Egenandelsprogrammet.  

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman 
den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om 
utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som 
har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med 
justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den 
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering 
av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd 
hos Finansinspektionen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkring AB (orgnr. 516406-0294). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-29 § 43 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-16 
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Förslag till ny bolagsordning  

Förslag till ny bolagsordning i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer 

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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§ 81 Dnr KS2022-0088 390 

Utökad budget till barn- och utbildningsnämnden 
för kostverksamheten  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela barn- och 
utbildningsnämnden utökad driftbudget med 6 200 tkr för kostverksamheten 
2022. Finansiering sker genom minskning av eget kapital. Finansiering för 2023 
och framåt hänskjuts till budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kostverksamheten finns sedan 2008 inom tekniska förvaltningen som en 
kostavdelning som ger service åt barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. När kostavdelningen bildades överfördes befintliga 
ersättningsmodeller från barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Från 2020 gjordes en ändring till en ny debiteringsmodell som 
innebär att kostavdelningen i sin helhet finansieras genom interna intäkter från 
köpande verksamheter inom exempelvis skola och äldreomsorg. Förändringen 
sammanföll med coronapandemin vilket gjorde att kostavdelningen fick betydligt 
lägre interna intäkter från barn- och utbildningsförvaltningen än budgeterat. 
Kostavdelningen har därför gått med underskott under 2020 och 2021. Det finns 
en differens mellan den faktiska kostnaden för kostavdelningen och vad barn- och 
utbildningsnämnden har budgeterat under 2022. Skillnaden uppgår till 6,2 
miljoner kronor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela barn- och utbildningsnämnden 
utökad driftbudget med 6 200 tkr för kostverksamheten 2022. Finansiering sker 
genom minskning av eget kapital. Finansiering för 2023 och framåt hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-29 § 44 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-08 
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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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§ 82 Dnr KS2022-0089 041 

Datum för delårsbokslut och budgetuppföljning 
samt instruktion för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporter från 
och med 2022 ska göras efter april och augusti månad och rapporteras till 
kommunfullmäktige. Om en nämnd vid årets första eller andra delårsrapport 
redovisar underskott utifrån budgetram överstigande 1 procent ska nämnden 
redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.   

Nämnderna ska därutöver göra budgetuppföljningar efter mars, maj, september, 
oktober och november månad. Nämndernas budgetuppföljningar delges 
kommunens ekonomiavdelning. Om nämnderna vid budgetuppföljningen 
prognostiserar underskott för driftbudgeten ska detta tillsammans med nämndens 
åtgärdsplan lämnas som information till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut från kommunstyrelsen den 14 maj 
2019 § 94, om att delårsbokslut ska göras efter juli månad, upphör att gälla under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ändra arbetssättet för 
kommunens budgetuppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av datum och regelverk 
för delårsrapporter och budgetuppföljningar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporter från och med 2022 ska 
göras efter april och augusti månad och rapporteras till kommunfullmäktige. Om 
en nämnd vid årets första eller andra delårsrapport redovisar underskott utifrån 
budgetram överstigande 1 procent ska nämnden redovisa en åtgärdsplan till 
kommunstyrelsen.   

Nämnderna ska därutöver göra budgetuppföljningar efter mars, maj, september, 
oktober och november månad. Nämndernas budgetuppföljningar delges 
kommunens ekonomiavdelning. Om nämnderna vid budgetuppföljningen 
prognostiserar underskott för driftbudgeten ska detta tillsammans med nämndens 
åtgärdsplan lämnas som information till kommunstyrelsen.  
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Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut från kommunstyrelsen den 14 maj 
2019 § 94, om att delårsbokslut ska göras efter juli månad, upphör att gälla under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ändra arbetssättet för 
kommunens budgetuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-29 § 45 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2022-03-08 

Kommunstyrelsens beslut, 2019-05-14 § 94 

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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§ 83 Dnr KS2022-0092 041 

Fördelning av kommunstyrelsens 
resultatbalanserade medel 2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela resultatbalanserade medel om 1 168 000 kr 
enligt följande: 

- 300 000 kr till utökad tjänst som IT-säkerhetsansvarig  

- 300 000 kr till utökad tjänst som säkerhetssamordnare  

- 200 000 kr till flytt av arkiv  

- 200 000 kr till inköp av ärendehanteringssystem till den kommungemensamma 
växeln och receptionen,  

- 100 000 kr till konsulttjänster vid upphandlingar,  

- 68 000 kronor till kommunledningsförvaltningens buffert. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 15 mars 2022 om fördelning av resultatbalanserade 
medel per nämnd. Genom kommunstyrelsens beslut den 15 mars 2022 tilldelades 
1 168 000 kronor till kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 mars 2022 att kommunstyrelsen 
beslutar att fördela resultatbalanserade medel om 1 168 000 kr enligt följande: 

- 300 000 kr till utökad tjänst som IT-säkerhetsansvarig  

- 300 000 kr till utökad tjänst som säkerhetssamordnare  

- 200 000 kr till flytt av arkiv  

- 200 000 kr till inköp av ärendehanteringssystem till den kommungemensamma 
växeln och receptionen,  

- 100 000 kr till konsulttjänster vid upphandlingar,  

- 68 000 kronor till kommunledningsförvaltningens buffert. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-29 § 46 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-08 
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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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§ 84 Dnr KS2022-0042 041 

Årsredovisning för Ljungby kommun 2021  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisningen för Ljungby kommun 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för 2021. 
Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger 
information om det ekonomiska utfallet för 2021 års verksamhet och redovisar den 
ekonomiska ställningen per den siste december 2021. Årsredovisningen innehåller 
även en kommunövergripande förvaltningsberättelse med uppföljning av 
visionsstyrningen och väsentliga personalförhållanden samt nämndernas och de 
kommunala bolagens verksamhetsredovisningar. 

Resultatet för kommunkoncernen som helhet slutade på +202 miljoner kronor. 
Kommunens resultat slutade på +186 miljoner kronor. 

I tjänsteskrivelsen daterad 9 mars 2022 föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisningen för Ljungby kommun 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-09 

Årsredovisning för Ljungby kommun 2021, 2022-04-11 

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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§ 85 Dnr KS2021-0471 700 

Etikprövningsansökan inom ramen för projekt 
God och nära vård  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att etikprövningsansökan avseende 
projektet God och nära vård sker med utgångspunkt i lämpliga tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder, i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

Sammanfattning av ärendet 
God och nära vård handlar om att skapa en vård som är nära medborgaren med 
målet om att vården ska vara jämlik och hålla hög kvalitet. Kommunstyrelsen 
beslutade den 11 januari 2022 att ingå avsiktsförklaring om God och nära vård. 
Avsiktsförklaringen är upprättad mellan Ljungby kommun, Region Kronoberg och 
Campus Ljungby. 

Inom projektet avses att utarbeta en etikprövningsansökan kopplat till projektet 
som möjliggör för datadelning mellan myndigheter. Syftet med den 
etikprövningsansökan är att möjliggöra delning av data mellan kommun och 
region.  

I tjänsteskrivelsen från den 31 mars 2022 föreslår kommunledningsförvaltningen 
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna att etikprövningsansökan avseende 
projektet God och nära vård sker med utgångspunkt i lämpliga tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder, i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31  
Avsiktsförklaring God och Nära vård, 2022-01-11  

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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Skickas till 
Campus Ljungby 
Socialnämnden  
Region Kronoberg  
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§ 86 Dnr KS2022-0134 400 

Ombud till föreningsstämma för Energikontor 
Sydost  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Hanna Johansson Palm, hållbarhetsstrateg, till 
ordinarie ombud till föreningsstämman för Energikontor Sydost och att välja 
Louise Lindstedt, upphandlingschef och tillförordnad utvecklingschef, till ersättare 
till ordinarie ombud.  

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut från kommunstyrelsen den 14 maj 
2019 § 107, om val av ombud till föreningsstämman för Energikontor Sydost, 
upphör att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Energikontor Sydost är en organisation som jobbar för ett hållbart energisystem i 
samverkan med både privata aktörer och dess ägare. Energikontoret ägs av 
kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 maj 2019 att utse ombud till 
föreningsstämman för Energikontor Sydost. Ombudet hade vid beslutstillfället 
tjänsten som miljöstrateg medan ersättaren var utvecklingschef. Båda medarbetarna 
har bytt tjänster och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
kommunstyrelsen beslutar att utse nya ombud. 

I tjänsteskrivelsen från den 31 mars 2022 föreslår kommunledningsförvaltningen 
att  kommunstyrelsen beslutar att välja Hanna Johansson Palm, hållbarhetsstrateg, 
till ordinarie ombud till föreningsstämman för Energikontor Sydost och att välja 
Louise Lindstedt, upphandlingschef och tillförordnad utvecklingschef, till ersättare 
till ordinarie ombud.  

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut från kommunstyrelsen den 14 maj 
2019 § 107, om val av ombud till föreningsstämman för Energikontor Sydost, 
upphör att gälla.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31  

Kommunstyrelsens beslut, 2019-05-14 § 107  
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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 
Energikontor Sydost 
Hållbarhetsstrateg  
Upphandlingschef och tillförordnad utvecklingschef   
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§ 87 Dnr KS  

Kommunstyrelsen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Röda Korsets koloniverksamhet.  
Roland Johansson (ALT) meddelar att han fått information om de 100 000 kronor 
som beviljats till Röda Korsets sommarkoloniverksamhet inte räcker för att bedriva 
verksamheten 2022. 200 000 kronor har totalt beviljats för 2022 och 2023.  
Kommunledningsförvaltningen ska undersöka saken.  

 

Företagsbesök.  
Ledamöterna har genomfört företagsbesök på Tandvårdshuset, HVC, Camblift, 
Tezz Hårvård, Sysmec, Contact Solutions och Baker Tilly. Tandvårdshuset bedriver 
tandvård. HVC bedriver bland annat företagshälsovård. Camblift är ett relativt nytt 
företag som arbetar med att utveckla lyft- och godshanteringsanordningar. Tezz 
Hårvård är ett företag inom hårvård. Sysmec arbetar med att utveckla maskiner för 
olika typer av produktion. Contact Solutions producerar bland annat olika typer av 
kablar. Baker Tilly bedriver revisionsverksamhet.  

 

Ukrainska flyktingar.  
Kerstin Wiréhn (V) undrar vart ukrainska flyktingar kan vända sig för att få veta 
vilka samhällsfunktioner som är tillgängliga för dem. 
Kommunledningsförvaltningen meddelar att processen börjar genom en kontakt 
med Migrationsverket. Genom Migrationsverket erbjuds etableras sedan de 
kontakter som behövs för att tillgodose samhällsfunktioner så som skola och 
sjukvård.  
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§ 88 Dnr KS  

Rapportering från råden  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala pensionärsrådet.  
Magnus Gunnarsson (M) berättar om föregående möte. På föregående möte 
diskuterades bland annat nyttjande av statsbidrag för äldreomsorg, processen för att 
få en plats på särskilt boende och processen för referensgrupper att delta i 
nybyggnationer.  
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§ 89 Dnr KS  

Kommunledningsförvaltningen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen uppmärksammar den publicitet som uppstått i TV, 
poddar och sociala medier med anledning av ett aprilskämt kopplat till 
toalettborsten Bolmen, sjön Bolmen och Visit Swedens kampanj om sjöar i Sverige.  

Kommunledningsförvaltningen berättar om flera aktiviteter från den senaste tiden. 
Kommunen deltog på Framtidsmässan för att marknadsföra kommunen som 
arbetsgivare till unga vuxna. Världsvattendagen och världsberättardagen har firats 
av kommunen genom bland annat aktiviteter på Stora torg och i olika butiker i 
Ljungby centrum. Den 24 mars deltog kommunen på en Sommarjobbsmässa på 
Sunnerbogymnasiet. 

Den 1 september genomförs ett kommuntriathlon där medarbetare och 
arbetsgrupper får möjlighet att tävla mot varandra.  
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§ 90 Dnr KS2022-0137 002 

Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
 

Delegat  Hänvisning  Beslutsdatum Ärende  

Jennie Vidal 2.17 2022-03-21 Attestuppdrag inom 
kommunledningsförvaltningen 

Jennie Vidal 
& Magnus 
Gunnarsson 

1.1 2022-03-17 Ansökan om utbetalning inom 
projekt för ökad skolnärvaro  

Jennie Vidal  3.9  2022-04-01 Förordnande av socialchef  
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§ 91 Dnr KS2022-0116 100 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden har redovisats till kommunstyrelsen den 12 april 2022: 

-Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2022-03-07 

-Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2022-03-07 

-Kommunledningsförvaltningen, avsiktsförklaring kompetenslyft inom 
välfärdsteknik/digitalisering inom vårdsektorn inom ramen för God och nära vård, 
2022-03-10 

- Kommunledningsförvaltningen, uppföljning av synpunkter december 2021 - mars 
2022  
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