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Tid och plats Tisdagen den 16 mars klockan 08.00 – 12.45 , Sammanträdesrum Bolmen, 
Olofsgatan 9 Ljungby och via Teams. Mötet ajournerades 09.30 – 09.48, 
10.45 – 10.50  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande   
Lars-Ove Johansson (C), vice 
ordförande (deltog på distans)  
Anne Karlsson (S), andre vice 
ordförande (deltog på distans) 
Ann-Charlotte Wiesel (M) (deltog på 
distans) 
Jan Sahlin (M) (deltog på distans) 
Marcus Walldén (M) (deltog på 
distans) 
Matilda Petersson (C) (deltog på 
distans)  
 

Paul Kowalski (S) (deltog på distans) 
Tommy Göransson (MP) (deltog på 
distans), tjänstgörande ersättare åt 
Emma Johansson Gauffin  
Håkan Bengtsson (S) (deltog på 
distans) 
Kerstin Wiréhn (V) (deltog på distans) 
Jan Lorentzson (SD) (deltog på 
distans) 
Krister Salomonsson (SD) (deltog på 
distans) 
Jonna Nielsen (ALT), tjänstgörande 
ersättare åt Roland Johansson   
Rut Björkström (KD) (deltog på 
distans) 
 

Ersättare  Jenny Anderberg (C)  

Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör  
Malin Svensk, kommunikationschef  
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Maria Jamieson, internationell samordnare och landsbygdsutvecklare §33-34 
Pernilla Lydén, kommunstrateg §35 
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef §36 
Lise-Lotte Bergström, HR-chef §37-38 
Gabriella Olofsson, controller §39 
Anton EK, HR-strateg §39 
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen §40-41 
Charlotte Scherling, ekonom §42 
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Magnus Johansson, ekonomichef §43-44 
Ronnie Wallin, utredare §44 
Johan Håkansson, planarkitekt §45 
Hanna Svahnström, miljöstrateg §46 
Anna-Lena Ljungberg, arkivchef §48 
Christer Karlsson, fritidsstrateg §49 
Monica Fransson, turismsamordnare §49 
 
 
 

Åhörare 5  

Justerare Anne Karlsson  

Justeringens  
tid och plats Fredagen den 19 mars klockan 13.00, kansliavdelningen  

Paragrafer § 33-53   

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

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

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 16 mars 2021  
Tillkännagivandet 
publicerat 19 mars 2021  

Överklagningstid 19 mars 2021 – 12 april 2021  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 13 april 2021  
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun 

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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KS § 33  KS2020/0105 312   

Svar på medborgarförslag om ansvar, finansiering och 
samarbete för att färdigställa Banvallsleden  

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och meddelar förslagsställaren 
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021 att 
arbetet med Banvallsleden pågår.  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag från den 16 mars 2020 föreslår en kommuninvånare att 
kommunen tydliggöra ansvaret, tillser finansiering och etablerar samarbeten 
med syfte att färdigställa Banvallsleden. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att medborgarförslaget på många sätt går i linje med kommunens 
pågående arbete med Banvallsleden.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 4 
februari 2021. I kommunens budget för 2021 har ansvaret för cykelleder i 
kommunen förtydligats. Tidigare har ansvaret varit fördelat mellan tre olika 
nämnder beroende på om cykelleden eller cykelvägen var inom eller utanför 
tätort. Tekniska nämnden har sedan tidigare ansvarat för underhåll av 
cykelvägar inom tätort men har nu även tilldelats ansvar och budget på 200 000 
kr för underhåll av cykelleder utanför tätort. De medel som tilldelats tekniska 
nämnden kommer till viss del att användas för underhåll av Banvallsleden som 
är en av de prioriterade cykellederna i Ljungby kommun.  
På initiativ av Ljungby kommun pågår ett projektsamarbete för Banvallsleden 
med Alvesta kommun och Tingsryd kommun. Kommunerna har ansökt om och 
tilldelats externa medel för att genomföra en förstudie av Banvallsleden. Syftet 
med förstudien är att ta fram underlag om förutsättningar, kostnader och 
möjligheter för Banvallsleden som regional alternativt nationell led.  
Den 2 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att tacka för medborgarförslaget och att meddela förslagsställaren med 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021 att 
arbetet med Banvallsleden pågår.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 36 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-04 
Medborgarförslag om ansvar, finansiering och samarbete för att färdigställa 
Banvallsleden, 2020-03-16 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Förslagsställaren 
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KS § 34  KS2020/0126 312   

Svar på medborgarförslag om kraftsamling för att 
färdigställa Banvallsleden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och meddelar förslagsställaren 
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021 att 
arbetet med Banvallsleden pågår.  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag från den 23 mars uppmanar en kommuninvånare att 
kommunen kraftsamlar för att färdigställa Banvallsleden.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att medborgarförslaget på många sätt 
går i linje med kommunens pågående arbete med Banvallsleden.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
4 februari 2021. På initiativ av Ljungby kommun pågår ett projektsamarbete för 
Banvallsleden med Alvesta kommun och Tingsryd kommun. Kommunerna har 
ansökt om och tilldelats externa medel för att genomföra en förstudie av 
Banvallsleden. Syftet med förstudien är att ta fram underlag om förutsättningar, 
kostnader och möjligheter för Banvallsleden som regional alternativt nationell 
led.  
I kommunens budget för 2021 har ansvaret för cykelleder i kommunen 
förtydligats. Tidigare har ansvaret varit fördelat mellan tre olika nämnder, 
beroende på om cykelleden eller -vägen var inom eller utanför tätort. Tekniska 
nämnden har sedan tidigare ansvarat för underhåll av cykelvägar inom tätort 
men har nu även tilldelats ansvar och budget på 200 000 kr för underhåll av 
cykelleder utanför tätort. Även om de budgeterade medlen för cykelleder utanför 
tätort inte är öronmärkta för Banvallsleden kommer det leda till förbättrat 
underhåll eftersom Banvallsleden är en av de prioriterade cykellederna i 
Ljungby kommun.  
I medborgarförslaget skriver kommuninvånaren om att Banvallsledens 
sträckning mellan Broakärrs före detta hållplats och Stavsjö inte är färdigställd. 
Vad gäller avsnittet mellan Broakärr och Stavsjö beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott 17 december 2019, § 180 att stötta förslaget från tekniska 
förvaltningen om att säkerställa markåtkomst för Banvallsleden genom en 
alternativ sträckning. Detta förslag till sträckning följer befintliga grusvägar 
vilket underlättar markåtkomst i området.  
Den 2 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att tacka för medborgarförslaget och att meddela förslagsställaren med 
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kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021 att 
arbetet med Banvallsleden pågår.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 37 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-04 
Medborgarförslag om att kraftsamla för att färdigställa Banvallsleden, 2020-03-
23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-12-17 § 180 
Beslutsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-12-17 § 180 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Förslagsställaren  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-16 
 

9(46) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 35  KS2020/0291 

KS2020/0292 
KS2020/0293 

822   
822 
822 

Svar på medborgarinitiativ om bryggor och badplatser vid 
ån Lagan 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarinitiativen och beslutar att ta med 
förslagen i det fortsatta arbetet med utveckling av ån Lagan i centralorten enligt 
kommunstyrelsens beslut den 16 februari 2021 § 25. I det fortsatta arbetet 
kommer förslagen diskuteras tillsammans med andra förslag med syfte att nå de 
lösningar och genomföra de förslag som på bästa sätt styr mot kommunens 
vision.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 15 september 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda tre medborgarinitiativ om 
bryggor och badplatser i ån Lagan. I medborgarinitiativen föreslås att 
kommunen anlägger olika typer av badplatser vid ån Lagan. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att medborgarinitiativen ligger i linje 
med kommunens vision och fokusområden.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
17 februari 2021. Det pågår ett arbete med att utveckla ån Lagan i centralorten 
som delvis kan motsvara förslagen i medborgarinitiativen. 
Kommunledningsförvaltningen har beställt en förstudie om ån Lagans 
utveckling i Ljungby centrum. Syftet med förstudien är att synliggöra hur 
kommunen på ett enhetligt och hållbart sätt kan utveckla områdena vid ån 
Lagan.  
Den 2 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att tacka för medborgarinitiativen och beslutar att ta med förslagen i det 
fortsatta arbetet med utveckling av ån Lagan i centralorten enligt 
kommunstyrelsens beslut den 16 februari 2021 § 25. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 38 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-17 
Förstudie ån Lagan i Ljungby Centrum, 2020-09-28 
Medborgarinitiativ om bryggor och badplatser utmed ån Lagan (1), 2020-07-01 
Medborgarinitiativ om bryggor och badplatser utmed ån Lagan (2), 2020-08-16 
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Medborgarinitiativ om bryggor och badplatser utmed ån Lagan (3), 2020-07-01 
Kommunstyrelsens beslut, 2021-02-16 § 25 

Yrkanden 
Jan Sahlin (M), Rut Björkström (KD), Anne Karlsson (S), Jonna Nielsen (ALT) 
och Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tacka för 
medborgarinitiativen och att ta med förslagen i det fortsatta arbetet med 
utveckling av ån Lagan i centralorten enligt kommunstyrelsens beslut den 16 
februari 2021 § 25. I det fortsatt arbetet kommer förslagen diskuteras 
tillsammans med andra förslag med syfte att nå de lösningar och genomföra de 
förslag som på bästa sätt styr mot kommunens vision. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Sahlins 
med fleras yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jan Sahlins 
med fleras yrkande.  

Skickas till 
Förslagsställaren  
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 36  KS2021/0050 018   

Marknadsföringsavtal med IF Troja Ljungby 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå samarbete med IF Troja-Ljungby enligt 
förslag till samarbetsavtal med IF Troja-Ljungby daterat 10 februari 2021. 
Finansiering med 480 000 kronor sker genom budget för sponsring.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med IF Troja Ljungby tagit 
fram ett förslag till marknadsföringsavtal parterna mellan.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
13 januari 2021. Avtalsförslaget avser tre säsonger och sträcker sig därmed fram 
till 2023. Enligt avtalsförslaget blir kommunens årliga kostnad 160 000 kronor 
per år med ett totalt värde på 480 000 kronor för perioden.  
Föreningen spelar just nu i ishockeyns tredjedivision Hockeyettan. I avtalet 
finns en option som avser en 15% ökning av medel per år som utbetalas under 
förutsättning att föreningen når spel i ishockeyns andradivision 
Hockeyallsvenskan. Avtalet föreslås finansieras genom budget för sponsring. 
Budget för sponsring består av 548 000 kronor 2021.   
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 mars 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att ingå samarbete med IF Troja-Ljungby enligt förslag till 
samarbetsavtal med IF Troja-Ljungby daterat 10 februari 2021. Finansiering 
med 480 000 kronor sker genom budget för sponsring.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 28 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-13 
Förslag till samarbetsavtal med IF Troja Ljungby, 2021, 2021-01-13 
Broschyr tillhörande förslag till samarbetsavtal med IF Troja Ljungby, 2021-01-
13 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare analys av vad kommunen vill 
uppnå med sponsringen.  
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Matilda Petersson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M). Jan Lorentzson (SD) och 
Jonna Nielsen (ALT) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.  

Beslutsordning 1  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag.  

Omröstningsresultat 1  
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA om det är 
kommunstyrelsens mening att besluta i ärendet idag och om att rösta NEJ för att 
kommunstyrelsen ska återremittera ärendet i enlighet med Kerstin Wiréhns 
yrkande.   

LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, 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  
Göransson Tommy, tjänstgörande ersättare 
MP x  
Bengtsson Håkan, Ledamot S x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V     x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Nielsen Jonna, tjänstgörande ersättare ALT  x  

Omröstningen har utfallit med 14 JA-röster och en NEJ-röst. Kommunstyrelsen 
har efter omröstning beslutat att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet 
idag.  

Beslutsordning 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Matilda 
Peterssons med fleras yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Matilda 
Peterssons med fleras yrkande.  
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Skickas till 
IF Troja-Ljungby  
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KS § 37  KS2021/0039 022   

Återrapportering av uppdrag om studentferiearbeten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- finansiera en till två studentferiearbetare per förvaltning sommaren 2021,  
 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning efter 
sommaren 2021 och att,  
 

- finansiera kostnaden på 400 000 kronor genom anslaget för 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda studentferiearbeten. Studentferiearbetena ska bestå av 
intressanta arbetsuppgifter för högskolestudenter eller för personer som nyligen 
avslutat sina studier. Syftet med studentferiearbetena är att locka studerande till 
att söka till Ljungby kommun efter avslutad utbildning, att visa Ljungby 
kommun som en attraktiv arbetsgivare och att presentera platsen Ljungby 
kommun.  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en lösning för hur detta kan 
genomföras i Ljungby kommun. Studentferiearbetarens lön ska vara densamma 
oavsett vilken förvaltning studentferiearbetaren arbetar vid samtidigt som 
respektive förvaltning ska hantera rekryteringen. Tjänsterna publiceras på 
Offentligajobb.se och marknadsförs under Framtidsmässan våren 2021. 
Studentferiearbetena ska omfatta tre till fyra veckor.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 mars 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att: 

- finansiera en till två studentferiearbetare per förvaltning sommaren 2021,  
- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning efter 

sommaren 2021 och att,  
- finansiera kostnaden på 400 000 kronor genom anslaget för 

kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 29 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-02-02 § 23 
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Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande. 

Skickas till 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-16 
 

16(46) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 38  KS2021/0086 020   

Utvecklingsplan för tillitsbaserad ledning och styrning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till utvecklingsplan för införandet av 
tillitsbaserad ledning och styrning. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 har 
kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för 
tillitsbaserad styrning och ledning. Implementering av styrningsfilosofin 
tillitsbaserad styrning ska ske under perioden 2021 till 2023.  
I tjänsteskrivelsen från den 8 januari 2021 skriver 
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Kommunens styrning bygger på ett 
förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner och mellan chefer 
och medarbetare. Tillitsbaserad styrning förutsätter en förskjutning av fokus från 
traditionell och formell styrning till en starkare betoning på kultur och 
ledarskap. I Ljungby kommun ska vi gemensamt arbeta för en kultur där vi 
vågar pröva nytt, där vi delar med oss och lär oss tillsammans och där vi främjar 
tilliten för att skapa nya framgångar.  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till utvecklingsplan 
daterat 8 januari 2021. I utvecklingsplanen framgår de aktiviteter som föreslås 
genomföras, vilka som förslås delta och när i tiden aktiviteterna ska genomföras. 
Den 2 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att fastställa utvecklingsplanen för införandet av tillitsbaserad ledning 
och styrning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 30 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-08 
Förslag till utvecklingsplan, 2021-01-08 

Yrkanden 
Anne Karlsson (S) och Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
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KS § 39  KS2020/0111 042   

Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna redovisningen av genomförda internkontroller, 
 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag 
gällande frånvarorapportering som ska användas vid samtliga 
arbetsplatsträffar i Ljungby kommun, 
 

- ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att senast den 31 augusti 
2021 följa upp nämndernas arbete och att åtgärder vidtagits av 
nämnderna för att få en mer strukturerad och korrekt 
frånvarorapportering, 
 

- ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att följa upp uppkomna 
brister inom frånvarorapportering år 2019 och år 2020, 
 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra informations- 
och utbildningsinsatser gällande diarieföring i samband med 
implementeringen av nytt dokument- och ärendehanteringssystem under 
2021 och att,  
 

- informations- och utbildningsinsatser gällande diarieföring ska 
inkluderas i introduktionsutbildningen för nyanställda. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog den 14 april 2020 en internkontrollplan med fyra 
riskområden. Riskerna som enligt internkontrollen ska kontrolleras är risk för att 
kommunfullmäktiges beslut inte verkställs, att diarieföring inte sker  
och att frånvaro inte rapporteras som det ska. Kommunledningsförvaltningen 
har genomfört internkontrollerna och redovisar slutsatserna i tjänsteskrivelsen 
från den 10 februari 2021.  
Kommunledningsförvaltningen har kontrollerat 50 beslut som togs av 
kommunfullmäktige mellan år 2017 och 2019. 96 procent av de kontrollerade 
besluten har verkställts. 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en enkätundersökning om 
diarieföring som kommunledningsförvaltningens medarbetare deltagit i. 
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Enkätundersökningen har utförts bland 13 medarbetare inom 
kommunledningsförvaltningens sex avdelningar. Sju av de tillfrågade har svarat 
att de inte diariefört någonting under det senaste halvåret. Åtta medarbetare 
svarar att de känner till kommunens riktlinje för diarieföring och vet var de ska 
hitta den.  
Kommunledningsförvaltningen har genomfört stickprover inom 
frånvarorapportering. Barn- och utbildningsförvaltningens vikariepool sköter 
vikarieanförskaffning för förskole- och fritidspersonal i hela kommunen. 111 av 
376 av deras genomförda vikariepass i oktober har detaljgranskats och färre än 5 
procent av dem saknade en omedelbar och lättöverskådlig koppling mellan 
vikarieanförskaffning och registrerad frånvaro. Det har utförts 
stickprovskontroller på en grundskoleenhet. Av totalt 85 arbetspass där vikarie 
har kallats in saknar 26 procent av dessa inlagd frånvaro i självservice.   
Socialförvaltningen har gått igenom frånvarorapportering för tre månader under 
2019 avseende äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Det framkommer återkommande att personal är 
frånvarande utan att detta registreras och att lön för arbetstid därmed betalas ut 
felaktigt.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 mars 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att:  

- godkänna redovisningen av genomförda internkontroller, 
- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag 

gällande frånvarorapportering som ska användas vid samtliga 
arbetsplatsträffar i Ljungby kommun, 

- ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att senast den 31 augusti 
2021 följa upp nämndernas arbete och att åtgärder vidtagits av 
nämnderna för att få en mer strukturerad och korrekt 
frånvarorapportering, 

- ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att följa upp uppkomna 
brister inom frånvarorapportering år 2019 och år 2020, 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra informations- 
och utbildningsinsatser gällande diarieföring i samband med 
implementeringen av nytt dokument- och ärendehanteringssystem under 
2021 och att,  

- informations- och utbildningsinsatser gällande diarieföring ska 
inkluderas i introduktionsutbildningen för nyanställda. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 31 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-10 
Rapport internkontroll om diarieföring, 2020-12-22 
Rapport internkontroll om verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, 2021-
01-12 
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Rapport internkontroll om frånvarohantering, 2021-01-12 
Kommunfullmäktiges beslut, 2017-10-23 § 116 
Motion om att bli bästa tillgänglighetskommunen i landet, 2016-11-28 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-09-30 § 114 
Motion om fritt wifi, 2019-09-23 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
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KS § 40  KS2021/0072 212   

Uppdrag om fördjupad översiktsplan för Ljungby stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- påbörja arbetet för en ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad. 
Planen ska utgå från Översiktsplan 2035 och ersätta gällande 
centrumsplan,  
 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad i enlighet 
med tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 
januari 2021,  
 

- uppmana miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden, kultur och 
fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden att 
delta i arbetet med att ta fram förslag till ny fördjupad översiktsplan för 
Ljungby stad i enlighet med tidplan och organisation som framgår i 
tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021,  
 

- uppmana styrelserna i Ljungbybostäder och Ljungby energi att ge sina 
respektive organisationer i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram 
förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 
januari 2021, och att,  
 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i tekniska nämnden 
och i miljö- och byggnämnden till politisk styrgrupp för projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Översiktlig planering är ett samlingsbegrepp som omfattar både själva 
översiktsplanen och andra tillhörande planer. De tillhörande planerna 
kategoriseras typiskt som geografiska fördjupningar eller tematiska tillägg. 
Kommunens centrumplan är ett exempel på en geografisk fördjupning utifrån 
översiktsplanen.  
Gällande centrumsplan för Ljungby stad antogs av kommunfullmäktige 2009 
och planen är en geografisk fördjupning av kommunens översiktsplan från 2006.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett arbete påbörjas för framtagandet 
av en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad som kan ersätta centrumplanen 
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från 2009. Den nya fördjupade översiktsplanen för Ljungby stad ska förankras 
med den nya översiktsplanen som kommunen arbetar med att ta fram.   
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
19 januari 2021. Ett förslag till projektorganisation har tagits fram där 
kommunstyrelsens arbetsutskott och presidierna i tekniska nämnden och i miljö- 
och byggnämnden föreslås som styrgrupp för arbetet. Arbetet föreslås 
genomföras enligt en tidplan där den nya fördjupade översiktsplanen för 
Ljungby stad kan antas av kommunfullmäktige vid årsslutet 2023.  
Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad behöver utökade 
resurser. Kostnader för utredningar som kräver extern kompetens uppskattas till 
700 tkr, vilket lyfts till budgetberedningarna inför budget 2022 och budget 2023. 
Eventuella konsultkostnader under 2021 finansieras genom befintlig budget. 
Den 2 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att: 

- påbörja arbetet för en ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad. 
Planen ska utgå från Översiktsplan 2035 och ersätta gällande 
centrumsplan,  

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad i enlighet 
med tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 
januari 2021,  

- uppmana miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden, kultur och 
fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden att 
delta i arbetet med att ta fram förslag till ny fördjupad översiktsplan för 
Ljungby stad i enlighet med tidplan och organisation som framgår i 
tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021,  

- uppmana styrelserna i Ljungbybostäder och Ljungby energi att ge sina 
respektive organisationer i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram 
förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 
januari 2021, och att,  

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i tekniska nämnden 
och miljö- och byggnämnden till politisk styrgrupp för projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 32 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-19 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
Ljungby Energi AB 
Ljungbybostäder AB  
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KS § 41  KS2021/0071 270   

Uppdrag om bostadsförsörjningsprogram för Ljungby 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbetet för revidering av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram och att:  

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 
januari 2021, 
 

- uppmana miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden, barn och 
utbildningsnämnden och socialnämnden till att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 
januari 2021,  
 

- uppmana styrelsen i Ljungbybostäder att ge sin organisation i uppdrag 
att delta i arbetet med att ta fram förslag till reviderat 
bostadsförsörjningsprogram i enlighet med tidplan och organisation som 
framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021 och att,   
 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i tekniska nämnden, 
miljö- och byggnämnden och i socialnämnden till politisk styrgrupp för 
projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 2017. 
Enligt lag ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning uppdateras minst vart 
4 år vilket innebär att kommunen behöver anta en ny plan under 2021. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett arbete påbörjas för revidering av 
kommunens bostadsförsörjningsprogram.  
Ett bostadsförsörjningsprogram ska ange övergripande riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i kommunen, utreda om utbudet av bostäder motsvarar 
efterfrågan, utreda bostadsbehovet för särskilda grupper och utreda vilket 
tillskott av bostäder som behövs för att utbudet ska motsvara framtidens 
efterfrågan.  
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Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
19 januari 2021. Ett förslag till projektorganisation har tagits fram där 
kommunstyrelsens arbetsutskott och presidierna i tekniska nämnden och i miljö- 
och byggnämnden föreslås som styrgrupp för arbetet. Arbetet föreslås 
genomföras enligt en tidplan där det nya bostadsförsörjningsprogrammet kan 
antas av kommunfullmäktige vid årsskiftet 2021.  
Den 2 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att påbörja arbetet för revidering av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram och att:  

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 
januari 2021, 

- uppmana miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden, barn och 
utbildningsnämnden och socialnämnden till att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 
januari 2021,  

- uppmana styrelsen i Ljungbybostäder att ge sina respektive 
organisationer i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram förslag till 
reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med tidplan och 
organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021 och 
att,   

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i tekniska nämnden, 
miljö- och byggnämnden och i socialnämnden till politisk styrgrupp för 
projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 33 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-19 

Yrkanden 
Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppmana kultur- 
och fritidsnämnden till att delta i arbetet med att ta fram förslag till reviderat 
bostadsförsörjningsprogram i enlighet med tidplan och organisation som 
framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.   
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Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med Matilda 
Peterssons yrkande.  
LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, 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  
Göransson Tommy, tjänstgörande ersättare 
MP x  
Bengtsson Håkan, Ledamot S x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Nielsen Jonna, tjänstgörande ersättare ALT  x  

Omröstningen har utfallit med 13 JA-röster och två NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  

Skickas till 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
Ljungby Energi AB 
Ljungbybostäder AB 
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KS § 42  KS2021/0054 040   

Verksamhetsplan för representation 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till ny verksamhetsplan för representation 
inom Ljungby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till ny verksamhetsplan för 
representation inom Ljungby kommun.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
16 februari 2021. Verksamhetsplanen har sin grund i de skattemässiga regler 
som finns för representation och de regler som tidigare har gällt inom Ljungby 
kommun. I det nya förslaget förtydligas flera delar av regelverket.  
I förslaget finns två större förändringar jämfört med den befintliga 
verksamhetsplanen. Enligt förslaget ska verksamhetsplanen gälla både 
tjänstepersoner och förtroendevalda. Enligt den befintliga verksamhetsplanen 
ska alla deltagare vid representation namnges när fakturans belopp överstiger 30 
kronor per person. Enligt det nya förslaget höjs beloppsgränsen till 40 kronor 
per person.  
Den 2 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att fastställa förslag till ny verksamhetsplan för representation inom 
Ljungby kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 40 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-16 
Ändringsförslag av verksamhetsplan för representation, 2021-02-16 
Bilaga till förslag till verksamhetsplan för representation, 2021-02-16 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till 
verksamhetsplan för representation inom Ljungby kommun med tillägg om att 
det inte ska finnas några undantag där det är tillåtet att kommunens 
representanter bekostar alkoholhaltiga drycker vid representation.   
Ann-Charlotte Wiesel (M), Magnus Gunnarsson (M) och Jan Lorentzson (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 
Wiesels med fleras yrkande.  

Omröstningsresultat 
LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, 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  
Göransson Tommy, tjänstgörande ersättare 
MP x  
Bengtsson Håkan, Ledamot S x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V  x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Nielsen Jonna, tjänstgörande ersättare ALT  x  

Omröstningen har utfallit med 14 JA-röster och en NEJ-röst. Kommunstyrelsen 
har efter omröstning beslutat i enlighet med Ann-Charlotte Wiesels med fleras 
yrkande.  

Skickas till 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 43  KS2021/0076 041   

Resultatbalansering från 2020 till 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget 15 025 
tkr, enligt bifogad sammanställning. Finansiering sker genom kommunens eget 
kapital. 
Kommunstyrelsen beslutar att nämnder som har fått ta med sig 
resultatbalanserade medel ska återrapportera till kommunstyrelsen hur man har 
fördelat medlen, senast i september månad 2021.  
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram förslag till ändring av verksamhetsplan för resultatbalansering, med 
återredovisning senast i juni månad 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Resultatbalansering, dvs. överföring av förvaltningarnas avvikelser till nästa 
budgetår, har funnits sedan bokslut 2002. Enligt regelverket ska fördelning av 
överskott göras så att en tredjedel ska fördelas till resultatenheterna, en tredjedel 
fördelas till respektive nämnd och en tredjedel fördelas till kommunstyrelsen. 
Överskott som förs över läggs in i budgeten i sin helhet året efter bokslutet. 
Fördelning av underskott görs så att hela underskottet fördelas till 
resultatenheterna. Underskott som förs över läggs in i budgeten i sin helhet året 
efter bokslutet. Vid överföringen kan hänsyn tas till bland annat lagändringar 
eller större oförutsedda händelser som har påverkat nämndernas resultat.  
Kommunledningsförvaltningens skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
19 februari 2021. Samtliga större nämnder utom tekniska nämnden gick med 
överskott 2020 vilket visar att kommunen klarade att hantera oförutsedda 
kostnader inom ram.  
Kommunledningsförvaltningen har ett överskott på 7 388 tkr. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att två tredjedelar av överskottet förs 
över vilket är 4 925 tkr. 
Tekniska nämnden har ett underskott på 34 094 tkr. Tekniska förvaltningen har 
lämnat begäran om undantag från resultatbalansering för bland annat 
kostavdelningens underskott, realisationsförlust vid överlåtelse av Söderleden, 
reaförluster för olika fastighetsförsäljningar, kostnader för höga flöden samt att 
nämnden vill att hela överskottet ska flyttas över istället för två tredjedelar för 
vissa poster. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att undantag från 
resultatbalansering görs för rabatter för hyror och arrenden, rivning av 
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tennisbana i Södra Ljunga samt ökade kostnader för handledning för 
feriearbetare. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att hela 
kostavdelningens underskott på 7 681 tkr skrivs av. Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag innebär att renhållningsverksamhetens underskott på 6 558 
tkr förs över, fastighetsavdelningen får ta med sig ett underskott på 753 tkr och 
att övriga delar av tekniska nämndens avdelningar får ta med sig ett överskott på 
9 029 tkr. Totalt sett blir detta en överföring på 1 718 tkr. 
Miljö- och byggnämnden har ett överskott på 1 225 tkr. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår att två tredjedelar av överskottet förs över vilket är 817 tkr. 
Barn- och utbildningsnämnden har ett resultat på +1 397 tkr. Begäran om 
undantag har lämnats för minskade intäkter och ökade kostnader kopplade till 
coronaviruset på sammanlagt 2 498 tkr samt kostnad för moduler på sammanlagt 
4 297 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår inte att något undantag görs 
för dessa poster.  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår däremot att barn- och 
utbildningsnämndens överskott för kostverksamheten på 4 735 tkr undantas från 
resultatbalansering.  
Socialnämnden har en budgetavvikelse på +14 326 tkr. Socialförvaltningen har 
begärt undantag från resultatbalansering för avgångsvederlag, flytt av 
projektbudget, ökade evakueringskostnader för Holmsborg, externa placeringar, 
intäktsbortfall på grund av smittspridningen av coronaviruset och ökade 
kostnader för familjehem. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att undantag 
inte görs från resultatbalansering för någon av dessa poster. Utifrån nämndens 
överskott innebär förslaget att resultatbalansering görs med 9 551 tkr. 
Kultur- och fritidsnämnden har ett överskott på 1 958 tkr. Kultur- och 
förvaltningen har föreslagit att undantag görs för extra städ vid Grand, sökta 
LONA-projekt och vattenkostnader för Kronoskogsbadet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår att inget undantag görs för resultatbalansering vilket 
innebär ett förslag på överförda medel på 1 305 tkr. 
Övriga nämnder (valnämnd, gemensam överförmyndarnämnd, revision och 
gemensam nämnd för familjerätt) har ett samlat resultat på -3 tkr. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att resultatbalansering görs för 
valnämnden med 47 tkr.  
Den 2 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget 15 025 tkr, enligt bifogad 
sammanställning. Finansiering sker genom kommunens eget kapital. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att nämnder som har fått ta med 
sig resultatbalanserade medel ska återrapportera till kommunstyrelsen hur man 
har fördelat medlen, senast till kommunstyrelsen i september månad 2021.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därtillatt 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till ändring av 
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verksamhetsplan för resultatbalansering, med återredovisning senast i juni 
månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 34 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-19 
Sammanställning över förslag till resultatbalansering 2020 till 2021, 2021-02-19 
Sammanställning av begäran av resultatbalansering från barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2021-02-19 
Sammanställning av begäran av resultatbalansering från tekniska förvaltningen, 
2021-02-19 
Sammanställning av begäran av resultatbalansering från kultur- och 
fritidsförvaltningen, 2021-02-19 
Sammanställning av begäran av resultatbalansering från socialförvaltningen, 
2021-02-19  

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av 
verksamhetsplan för resultatbalansering, med återredovisning senast i juni 
månad 2021, enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Valnämnden 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Kommunrevisionen  
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor  
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KS § 44  KS2020/0346 100   

Efterskänkning av avgifter för tillsyn av alkoholtillstånd 
2020 och 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- återbetala tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av 
alkoholtillstånd debiterats för år 2020 och att, 
 

- efterskänka tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av 
alkoholtillstånd ska debiteras för år 2021 och återbetala tillsynsavgifter 
som redan debiterats för år 2021.  

Finansiering med 196 000 kronor sker genom socialnämndens budgetram. 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att vid resultatbalanseringen från 2021 till 2022 ge 
undantag för socialnämndens intäktsbortfall. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid utrett olika 
näringslivsåtgärder med anledning av smittspridningen av coronaviruset.  
Kommunledningsförvaltningen redovisar uppdraget i en rapport daterad 28 
januari 2021. I rapporten framgår fyra rekommendationer till det fortsatta 
arbetet. Kommunen kan tillfälligt sänka eller efterskänka avgifter för 
alkoholtillsyn, tidigarelägga utdelningen av den årliga julklappen till 
kommunens medarbetare, utöka anståndsmöjligheterna på så sätt att det blir 
möjligt att få anstånd på två på varandra följande räkningar och förlänga 
betaltiderna för kommunens fakturor under 2021.   
Den 2 februari 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon avgift för alkoholtillsyn för 
2021 och att avgiften för alkoholtillsyn 2020 ska återbetalas.  
Socialnämnden behandlade ärendet de 23 februari 2021. Socialnämnden har valt 
att inte yttra sig i ärendet på grund av att frågan är en näringslivsfråga. 
Socialnämnden emotser kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk 
kompensation till socialnämnden.  
I en tjänsteskrivelse från den 3 mars 2021 lämnar kommunledningsförvaltningen 
förslag till finansiering. Om avgifterna för tillsyn av serveringstillstånd 
efterskänks kommer kommunen få ett 
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intäktsbortfall med 98 000 kronor per år räknat utifrån 2019 års intäkter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag avser både 2020 och 2021 vilket 
beräknas innebära ett intäktsbortfall omkring 196 000 konor, utifrån 2019 års 
intäkter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att åtgärden finansieras genom 
socialnämndens budgetram och att kommunstyrelsen vid resultatbalanseringen 
från 2021 till 2022 beviljar socialnämnden undantag för intäktsbortfallet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-02-02 § 17 
Socialnämndens beslut, 2021-02-23 § 21 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-03 
Kommunfullmäktiges beslut, 2010-03-30 
Ansöknings- och tillsynsavgifter, 2010-03-30 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-23 
Rapport från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-28 

Yrkanden 
Håkan Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
finansieringen ska ge genom kommunstyrelsens budget. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  
 
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att:  

- återbetala tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av 
alkoholtillstånd debiterats för år 2020 och att, 

- efterskänka tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av 
alkoholtillstånd ska debiteras för år 2021 och återbetala tillsynsavgifter 
som redan debiterats för år 2021.  

Finansiering med 196 000 kronor sker genom socialnämndens budgetram. 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att vid resultatbalanseringen från 2021 till 2022 ge 
undantag för socialnämndens intäktsbortfall. 

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 
Wiesels yrkande.  
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Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Ann-Charlotte Wiesels yrkande och om att rösta NEJ för beslut i enlighet 
med Håkan Bengtssons yrkande.  
LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, 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 
Göransson Tommy , tjänstgörande ersättare 
MP 

  x 
Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Nielsen Jonna, tjänstgörande ersättare ALT  x  

Omröstningen har utfallit med elva JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 
Wiesels yrkande.   
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KS § 45  KS2021/0073 510   

Yttrande med anledning av nytt utpekande av 
riksintressen för trafikslagens anläggningar  

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län i enlighet 
med förslag daterat 2 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagens 
anläggningar. Dessa kommunikationsanläggningar utgörs av järnväg, väg, 
sjöfart eller luftfart. Syftet med remissen är att inhämta synpunkter på om 
Trafikverkets riksintresseanspråk fungerar som planeringsunderlag för att 
hantera riksintressen i samhällsplaneringen. Kommunen har möjlighet att lämna 
yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län som lämnar ett samordnat yttrande 
från flera aktörer i regionen.   
Utpekandet av de nya riksintressena utgår från nya kriterier som beslutats under 
2020. Det nya utpekandet innebär större fokus på vägars och järnvägars funktion 
för det nationella transportsystemet, bättre systematik i utpekande av framtida 
och planerade anläggningar och tydligare fokus på flygplatsernas funktion ur ett 
systemperspektiv. 
Ljungby kommun berörs i remissen av två befintliga riksintressen för väg och 
det är E4 och riksväg 25. Båda dessa vägar ingår i det nationella stamvägnätet, 
vilket är av central vikt för långväga person- och godstransporter i Sverige. E4 
ingår också i TEN-T, som är ett trafikslagsövergripande transportnät inom EU 
och grannländerna. Remissen föreslår inga förändringar för E4 och riksväg 25 
men vägarnas funktion beskrivs på ett sätt som förtydligar deras roll i det 
övergripande vägsystemet.   
Samtliga stationer med resandeutbyte längs järnvägen räknas till riksintressen. 
Möjliga stationer längs en framtida ny stambana för höghastighetståg finns inte 
definierade men skull enligt denna definition räknas som en del av riksintresset. 
En möjlig järnvägsstation i Ljungby bör därför anses som ett möjligt riksintresse 
framöver. Riksintresset avseende järnvägsstationer är begränsat till stationens 
kärnfunktion så som plattform och plattformsförbindelse. En station är dock i 
behov av andra funktioner för att fungera som en effektiv bytespunkt. 
Framförallt behöver det även vara möjligt att transportera sig till stationen via 
buss, cykel eller till fots.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 mars 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att lämna yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län i enlighet med 
arbetsutskottets förslag daterat 2 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 35 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande, 2021-03-02  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län  
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KS § 46  KS2021/0068 225   

Uppföljning av kommunens klimatomställningsarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av arbetet med 
klimatomställning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har flera styrdokument inom klimatomställningsområdet som 
enligt beslut ska följas upp årligen. Syftet med styrdokumenten är att kommunen 
ska säkerställa tillgång till hållbar energi och att minska de utsläpp som orsakar 
klimatpåverkan. Syftet är även att utveckla kommunen till en hållbar kommun 
anpassad till pågående och kommande klimatförändringar.  
Kommunledningsförvaltningens skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
16 februari 2021. Uppföljningen visar att merparten av de planerade åtgärderna 
är påbörjade eller genomförda enligt tidsplan. I några fall görs bedömningen att 
tidigare fastställa åtgärder inte längre är aktuella eller bör prioriteras samtidigt 
som nya åtgärder istället bör tas med i arbetet. Ändringsförslag och status för 
åtgärder framgår i sammanställningarna daterade 16 februari 2021.  
Kraftigare utsläppsminskningar behöver ske för att uppnå målen i klimat- och 
energiplanen. Mellan 2017 och 2018 var minskningen knappt 2,5 procent och 
för att nå målet till 2045 behöver minskningen vara cirka 10 procent per år.  
Den 2 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att godkänna redovisningen av arbetet med klimatomställning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-02 § 39 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-16 
Sammanställning med åtgärdsplan för klimat- och energi 2020–2025 inklusive 
status och kommentarer, 2021-02-16 
Sammanställning med handlingsplan för klimatanpassning inklusive status och 
kommentarer, 2021-02-16 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 47  KS2021/0084 103 

Utbetalning av partistöd 2021 

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 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. Partistöd får ges till de politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer.  
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2020 uppgår till cirka 21 606 kronor 
per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2020 uppgår till cirka 18 710 
kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med 
Konsumentprisindex. 
I tjänsteskrivelsen från den 3 mars 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet 
används visar att flera partier betalar en del av sitt stöd till partiets regionala 
eller nationella organisation, i form av serviceavgifter eller liknande. Ett parti 
redovisar höga möteskostnader. En ansökan från ett parti har inkommit en dag 
efter utsatt tid på grund av sjukdom inom partiet. 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning föreslår den 4 mars 2021 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 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut, 2021-03-04 § 6 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-03 
Ansökan om partistöd från Alternativet, 2021-03-02 
Ansökan om partistöd från Centerpartiet, 2021-02-23 
Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet, 2021-02-23 
Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna, 2021-02-23 
Ansökan om partistöd från Liberalerna, 2021-02-17 
Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna, 2021-02-17 
Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna, 221-02-17 
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Ansökan om partistöd från Miljöpartiet, 2021-01-30 
Ansökan om partistöd från Moderaterna, 2021-01-28 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut och om någon är 
emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut.  
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KS § 48      

Informationsärenden   

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
9.Firande av Demokratiåret. 
Kommunledningsförvaltningen berättar om firandet av Demokratiåret.  
Kommunledningsförvaltningen samordnar kommunens arbete. Utöver 
kommunens förvaltningar har även föreningar i kommunen bjudits in för att 
delta i arbetet.   
Kommunens arbete konkretiseras bland annat i att representanter från 
kommunen ska skriva under en demokratideklaration. Underskriften av 
demokratideklarationen blir som en symbolisk handling som bekräftar de 
demokratiska institutionernas betydelse och roll i styret av Sverige.   
Kommunen planerar att genomföra flera aktiviteter utöver underskriften av 
demokratideklarationen. Kommunen ska bland annat erbjuda demokratiskola för 
sommarjobbare och genomföra en utställning kopplad till demokrati.  
 
17. Firande av Friluftsåret.  
Kultur- och fritidsförvaltningen berättar om firandet av Friluftsåret. Friluftsåret 
firas med olika temamånader. Under mars månad är temat Friluftskompis. 
Under sommaren 2021 kommer förvaltningen uppmärksamma olika campingar 
och grillplatser utomhus med syfte att uppmuntra kommuninvånarna till 
utomhusaktiviteter. Förvaltningen arbetar aktivt med sociala medier för att 
uppmuntra kommuninvånare till att delta i de olika aktiviteterna och för att 
sprida kunskap om Friluftsåret.  
En del av arbetet är att ta fram en ny cykel- och vandringsbroschyr. Till den nya 
broschyren kommer ett webverktyg kopplas så att allmänheten kan ta del av 
broschyren via sin dator och mobiltelefon.   
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Kommunledningsförvaltningen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen informerar om arbetet för att förbättra 
kommunens service och tillgänglighet. Olika åtgärdsförslag kommer framöver 
att presenteras.   
Budgetprocessen inför 2022 års budget pågår. Vad som är nytt i 
budgetprocessen är att budgetförslaget mer aktivt ska diskuteras tillsammans 
med de kommunala råden.  
Kommunledningsförvaltningen arbetar aktivt för att stödja näringslivet under 
pandemin. Förvaltningen är i dialog med näringslivet och utreder olika åtgärder 
som kan stödja näringslivet.  
Just nu genomför kommunledningsförvaltningen en medarbetarenkät bland 
kommunens medarbetare. I enkäten finns frågor kopplade till kommunens 
hantering av smittspridningen av Covid-19 men även andra frågor relaterade till 
hur kommunen upplevs som arbetsgivare.   
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Rapportering från råden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
1.Tillgänglighetsrådet.  
Anne Karlsson (S) meddelar att tillgänglighetsrådet ska träffas i slutet av mars.  
 
2.Pensionärsrådet.  
Magnus Gunnarsson (M) återkopplar om senaste mötet. Rådet kommer vara 
remissinstans i budgetarbetet vilket bemöts positivt bland rådets medlemmar.  
 
3. Ungdomsrådet.  
Ann-Charlotte Wiesel (M) berättar att hon träffat ungdomsrådet. Ann-Charlotte 
uppmanar nämnder och styrelsen att använda rådet som en remissinstans vid 
frågor och ärenden som påverkar barn och ungdomar.  
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Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
1.Företagsbesök.  
Ledamöterna har varit på flera företagsbesök men avser att återkomma när 
minnesanteckningarna från besöken är färdigställda.  
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Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende 
Magnus 
Gunnarsso
n och 
Magnus 
Johansson  

1.1 2021-02-12 Firmateckning vid 
ansökan om stöd till 
projekt Sjön Bolmen – 
den naturliga arenan 
för hållbara 
naturidrottsevenemang  

Magnus 
Johansson  

2.3 2021-03-04 Uttag från 
kapitalförvaltningen  

 

Beslutsunderlag 
Firmateckning vid ansökan om stöd till projekt Sjön Bolmen – den naturliga 
arenan för hållbara naturidrottsevenemang, 2021-02-12 
Uttag från kapitalförvaltningen, 2021-03-04 
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Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden har redovisats till kommunstyrelsen den 16 mars 
2021: 

- Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, 
sammanträdesprotokoll och beslutsunderlag, 2021-02-15 

- SKR, beslut om överenskommelse inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention, 2020-12-18 

- SKR, beslut om överenskommelse inom området välfärdsteknik, 2020- 
12-18 

- Kommunledningsförvaltningen, information om utökad driftbudget till 
barn- och utbildningsnämnden 2021, 2021-02-24 

- Miljö- och byggnämnden, beslut om verksamhetsberättelse 2020 och 
beslutsunderlag, 2021-02-24 

- Miljö- och byggnämnden, beslut om debitering av årliga avgifter för 
tillsyn, 2021-02-24 

- Miljö- och byggnämnden, uppdrag om att revidera kommunens vatten 
och avloppsplan 2021-02-24 

- Tekniska nämnden, beslut om att inte ta ut avgift för nyttjande av allmän 
platsmark, 2021-02-09 

- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll och beslutsunderlag, 2020- 
12-07 

- Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2020-12-07 
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