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Tid och plats Tisdagen den 17 augusti 2021 klockan 08.00 –10.20. Sammanträdesrum 

Tingssalen, Storgatan 26 Ljungby och digitalt via Teams. Mötet ajournerades 

kl.08.45-09.00. 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande 

Lars-Ove Johansson (C), vice 

ordförande 

Anne Karlsson (S), andre vice 

ordförande 

Tilda Ragnarsson (M) tjänstgörande 

ersättare åt Ann-Charlotte Wiesel 

Jan Sahlin (M) 

Marcus Walldén (M) 

Jenny Anderberg (C) tjänstgörande 

ersättare åt Matilda Petersson 

Paul Kowalski (S) 

 

Emma Johansson Gauffin (S) 

Håkan Bengtsson (S) 

Kerstin Wiréhn (V) 

Jan Lorentzson (SD) 

Krister Salomonsson (SD) 

Roland Johansson (ALT) 

Rut Björkström (KD) 

 

Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Greger Larsson, socialchef § 119 

Ulla Gunnarsson, planarkitekt § 120 

Jenny Åkesson, projektanställd säkerhet och beredskap § 121 

Maritha Davidsson, projekteringsledare § 122 

Anna Aracsy, planarkitekt § 123 

Johan Håkansson, planarkitekt § 124 

Maria Jamieson, internationell samordnare § 125 

Beatrice Schmidt, tf IT-chef § 126 

Lise-Lotte Bergström, HR-chef § 127 

Malin Svensk, kommunikationschef 

Sara Follin, kommunikatör 

 

Åhörare 1 

Justerare Lars-Ove Johansson 
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Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 19 augusti 2021, kansliavdelningen  

Paragrafer § 119–132   

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson 

  

Justerare Lars-Ove Johansson 

  

  

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 17 augusti 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 20 augusti 2021 

Överklagningstid 20 augusti – 10 september 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 13 september 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-17 
 

3(28) 

   
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Ärendelista 

Svar på motion om kommunala läkare ................................................................. 4 

Svar på remiss gällande Växjö lasarett ................................................................. 6 

Trygghetspunkter i Ljungby kommun .................................................................. 8 

Införande av maxbelopp på taxa för upplåtelse av offentlig plats ...................... 10 

Yttrande gällande Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram 2021-2030 .. 12 

Yttrande gällande föreskrifter om hastighetsförändringar för väg 25 ................ 14 

Återrapportering av inventering av obebodda hus ............................................. 16 

Avsiktsförklaring gällande stadstrafik ................................................................ 18 

Svar på motion om att erbjuda tillsvidareanställning till ungdom som omfattas 

av gymnasielagen och riskerar utvisning ........................................................... 21 

Medborgarinitiativ om kiosk eller café i anslutning till Brunnsgården .............. 23 

Kommunstyrelsen rapporterar ............................................................................ 24 

Kommunledningsförvaltningen rapporterar ....................................................... 25 

Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................ 26 

Meddelande ........................................................................................................ 28 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-17 
 

4(28) 

   
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes sign   

 

 

KS § 119  2021-0095 730   

 

Svar på motion om kommunala läkare 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet, genom Kerstin Wiréhn har inkommit med en motion där det 

föreslås att Ljungby kommun går före och skickar en hemställan till regeringen 

och ansöker om att få bli försökskommun med egna läkare anställda i 

äldreomsorgen. 

Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 

2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, 

förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att 

begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och 

spridningens effekter. 

I tjänsteskrivelsen från den 18 maj 2021 skriver socialförvaltningen att i första 

hand ska kravet mot Region Kronoberg tydliggöras så att ett gemensamt avtal 

om läkarmedverkan för alla vårdcentraler kan upprättas, som reglerar 

omfattning av och formerna för läkarmedverkan för alla personer med 

hemsjukvård i länet. Om Region Kronoberg inte lyckas få till ett underskrivet 

avtal i Ljungby kommun som garanterar omfattning och former för 

läkarmedverkan inom överskådlig tid bör Ljungby kommun begära av regionen 

att tillsätta en eller två läkare som helt arbetar gentemot kommunens alla 

hemsjukvårdspatienter som ett pilotprojekt. 

Socialförvaltningen ser att samverkan med Region Kronoberg kan utvecklas 

genom en tydligare reglering av förhållandena mellan Region Kronoberg och 

kommunerna i länet där ”God och nära vård” kommer att vara en stor reform 

som i allt högre grad kommer att förändra arbetssättet främst för primärvården i 

regionen. Med den nya reformen ”God och nära vård” ser socialförvaltningen 

också ett behov av att hemsjukvårdsavtalet (överenskommelse gällande 

samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län) och strukturerna behöver ses 

över. Nuvarande hemsjukvårdsavtals utgång är 2022-12-31. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 23 juni 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 

Socialnämndens förslag till beslut, 2021-06-23 § 61 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-05-18 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

socialnämndens förslag till beslut och om någon är emot.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med socialnämndens 

förslag till beslut. 
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KS § 120  2021-0240 214   

 

Svar på remiss gällande Växjö lasarett 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar yttrandet till Växjö kommun i enlighet med förslag 

daterat 29 juli 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Kronoberg beslutade i maj 2019 att planera för byggnation av ett nytt 

akutsjukhus med tillhörande administrativa lokaler i Räppe, Växjö. 

Växjö kommun har tagit fram förslag till detaljplan för sjukhusområdet. Syftet 

med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med 

tillhörande verksamheter inom planområdet och som kan utvecklas på platsen 

under lång tid. Genom detaljplanen förbereds också mark för byggnationen av 

trafikplats riksväg 23, Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen. 

Sedan samrådet hösten 2020 har planförslaget genomgått en del större 

förändringar. Bland annat har planområdet delats upp. I den plan som nu ställts 

ut för granskning ingår inte den västra del där bland annat järnvägsstation och 

planskild korsning vid järnvägen ingick. Den västra delen har brutits ut till en 

egen detaljplan som ska färdigställas när ytterligare utredningar gjorts. 

Kommunledningsförvaltningen har samarbetat med miljö- och 

byggförvaltningen i granskningen av planförslaget. I tjänsteskrivelsen från den 

29 juli 2021 skriver kommunledningsförvaltningen att fokus i yttrandet riktas 

mot de frågor som berör Ljungby kommun direkt eller indirekt, eller om de 

annars har stor regional betydelse. 

Den stora förändringen sedan samrådsskedet är att planområdet delats upp i två 

separata detaljplaner. Det är endast den ena delen - den östra, som i huvudsak 

innefattar själva sjukhuset - som nu är aktuell granskning. Den västra delen 

omfattar både det särskilt översvämningskänsliga området väster om Helige å 

och den tänkta stationen vid kust-till-kustjärnvägen. Detta var delar som 

Ljungby kommun i samband med samrådet hade flera synpunkter på, men som 

nu hänskjutits till annan detaljplan. Kommunledningsförvaltningen framför 

därför i yttrandet att länets kommuner bör beredas möjlighet att yttra sig vid 

granskning av båda planerna.  

När det gäller den nu aktuella granskningen för kommunledningsförvaltningen 

ett resonemang kring för- och nackdelar med att dela upp planen på det sätt som 

gjorts. Förvaltningen lyfter bland annat fram vikten av att platsens lämplighet 
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för akutsjukhus även i fortsättningen bedöms utifrån de omgivande 

infrastrukturförutsättningar som på ett kritiskt sätt påverkar platsens 

tillgänglighet. 

Kommunledningsförvaltningen kommenterar även den åtgärdsvalsstudie som 

färdigställts för trafik och infrastruktur vid sjukhuset och dess prioriteringar. 

Åtskilligt mer hade kunnat sägas om de prioriteringar och resonemang som förs 

kring bland annat järnvägsstationen, men förvaltningen bedömer att 

detaljplanegranskningen inte är rätt sammanhang för ett mer utvecklat 

resonemang kring detta, då det snarare är regionen och staten än Växjö kommun 

som formellt prioriterar större satsningar inom transportinfrastruktur. De 

synpunkter som Ljungby kommun har i frågan kan däremot vara lämpliga att ta 

upp i den remiss angående länstransportplan som väntas under hösten. 

När det gäller infrastrukturlösningar på det östra planområdet bedömer 

förvaltningen att det hållbara resandet prioriteras i rimlig utsträckning och att de 

fysiska förutsättningarna för bra bussförbindelser med Ljungby finns. Det är 

dock beroende av hur Länstrafikens linjedragningar och tidtabeller kommer att 

se ut.  

Kommunledningsförvaltningen har även ett fåtal formella synpunkter på 

planförslagets utformning och innehåll. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande, 2021-07-29 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-29 

Detaljplan Rimfrosten 1 mfl, Räppe Växjö kommun 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att yttra sig i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag daterat 29 juli 2021 och om någon är 

emot.   

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att yttra sig i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag daterat 29 juli 2021.  

Skickas till 

Växjö kommun 
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KS § 121  2021-0247 016   

 

Trygghetspunkter i Ljungby kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa trygghetspunkter i Ljungby kommun med 

lokalisering i Ljungby tätort, serviceorter samt på Bolmsö. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att tillse 

bemanning, servicenivå, lokaler samt att rutiner skapas för aktivering och 

förvaltning av punkterna. 

Sammanfattning av ärendet 

I risk- och sårbarhetsanalysen som beslutades 2019 identifierades flera åtgärder 

som skulle stärka kommunens beredskap i händelse av en kris. En av dessa var 

förbestämda och kommunicerade trygghetspunkter på relevanta platser i 

kommunen. 

Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för information 

och grundläggande trygghet för de som befinner sig inom ett visst geografiskt 

område. Trygghetspunkterna kan aktiveras vid större räddningsinsatser, kriser 

eller störningar i samhällsfunktioner. Beslut om aktivering tas av centrala 

krisledningsgruppen. 

Vid en trygghetspunkt erbjuds behövande en basservice. Denna kan innefatta 

tillgång till aktuell information, första hjälpen, värme, dricksvatten samt 

möjlighet att larma 112 beroende på typ av händelse och omfattning. 

I tjänsteskrivelsen från den 25 maj 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att införa trygghetspunkter i Ljungby kommun 

med lokalisering i Ljungby tätort, serviceorter samt på Bolmsö. 

Kommunstyrelsen föreslås även uppdra åt kommunledningsförvaltningen att 

tillse bemanning, servicenivå, lokaler samt att rutiner skapas för aktivering och 

förvaltning av punkterna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 15 juni 2021 och 

föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa trygghetspunkter i Ljungby 

kommun med lokalisering i Ljungby tätort, serviceorter samt på Bolmsö. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att tillse 

bemanning, servicenivå, lokaler samt att rutiner skapas för aktivering och 

förvaltning av punkterna. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-06-15 § 106 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-25 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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KS § 122  2021-0244 806   

 

Införande av maxbelopp på taxa för upplåtelse av offentlig 
plats 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar införa ett maxbelopp på 100 000 kronor för taxa 

B1, Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade 

områden, byggnadsställningar, liftar m.m. under ”Taxa för upplåtelse av 

offentlig plats i Ljungby kommun” antagen av Kommunfullmäktige 2020-12-14, 

gällande från 2021-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen skriver i tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2021 att det 

är just nu många byggnationer på gång i Ljungby, en del av dessa byggnader 

byggs ända ut till fastighetsgränsen och då behövs offentlig plats tas i anspråk 

för att kunna stängsla in arbetsområdet. Då byggnationen ofta tar 1 år eller mer, 

blir det en hög kostnad för hyran av den offentliga platsen, när man beräknas 

den enligt ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun” punkt B1, 

Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden, 

byggnadsställningar, liftar m.m. 

Frågan har kommit från entreprenörer, hur taxan för upplåtelse av offentlig plats 

beräknas. För att uppmuntra till byggnation föreslås ett maxbelopp på 100 000 

kronor på byggnation, införas för denna typ av markupplåtelse. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 3 juni 2021 och föreslår att införa ett 

maxbelopp på 100 000 kronor för taxa BI, Provisoriska byggnader, 

upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden, byggnadsställningar, liftar 

m:m: under ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun" antagen 

av Kommunfullmäktige 2020-12-14, gällande från 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-06-03 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-26 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med tekniska 

nämndens förslag till beslut och om någon är emot. 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med tekniska 

nämndens förslag till beslut. 
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KS § 123  2021-0185 014   

 

Yttrande gällande Region Kronobergs 
trafikförsörjningsprogram 2021-2030 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter till Region Kronoberg i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 28 maj 

2021. Med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till skrivelse med frågor 

gällande trafikförsörjningsprogrammet meddelar kommunstyrelsen att Ljungby 

kommun inte ställer sig bakom nuvarande skrivelse i Region Kronobergs 

remissutgåva av trafikförsörjningsprogrammet 

Sammanfattning av ärendet 

Region Kronoberg har tagit fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 

för perioden 2021–2030, med utblick även mot tiden efter 2030. Förslaget är 

skickat på remiss till berörda organisationer, inklusive länets kommuner. 

Remisstiden är 30 april-31 juli 2021. Ljungby kommun har beviljats förlängd 

svarstid så att ärendet kan behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 1 7 

augusti. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till remissvar daterat 28 

maj 2021. De huvudsakliga synpunkterna är följande: 

- Trafikförsörjningsprogrammet behöver bli tydligare och mer offensivt vad 

gäller viljeinriktning, målsättningar, ambitionsnivåer och prioriteringar. 

- Det är positivt att samverkan och helhetsperspektiv lyfts fram som en 

framgångsfaktor. Då ansvaret för kollektivtrafiken är delat mellan olika aktörer 

är det viktigt med en tydlig struktur och ansvarsfördelning. 

Trafikförsörjningsprogrammet kan bli tydligare på denna punkt. 

- Helhetsperspektivet och olika målsättningar bör tydligare kopplas till helheten. 

- Tydliga ställningstaganden och mer utvecklade resonemang kring framtida nya 

stambanor i bland annat trafikförsörjningsprogrammet är nödvändiga för att 

regionens invånare ska få bästa möjliga nytta av dem. För att åstadkomma en 

station i länet behöver regionen tydligt ta ställning för Ljungby som stationsort i 

trafikförsörjningsprogrammet, liksom i andra transport- och utvecklingspolitiska 

sammanhang. 

I tjänsteskrivelsen från den 28 maj 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter till Region Kronoberg i 
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enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 28 maj 

2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärandet den 15 juni 2021 och 

föreslår att kommunstyrelsen lämnar synpunkter till Region Kronoberg i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 28 maj 

2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att godkänna andemeningen i 

utkast till arbetsutskottets förslag till skrivelse med frågor gällande 

trafikförsörjningsprogrammet. Arbetsutskottets förslag till skrivelse genomgår 

redaktionella ändringar och omformuleringar till dess att kommunstyrelsen 

hanterar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-06-15 § 103 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Förslag på yttrande, 2021-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts skrivelse, 2021-06-15 

Remissutgåva – Trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021-2030 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

 

Skickas till 

Region Kronoberg 

 

 

Mötes ajourneras 08.45-09.00
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KS § 124  2021-0248 014   

 

Yttrande gällande föreskrifter om hastighetsförändringar 
för väg 25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Trafikverket i enlighet med 

förvaltningens förslag till yttrande daterat 1 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 25. Genom Ljungby 

kommun föreslås sänkt hastighet från 90 km/h till 80 km/h på sträckan 

Glamshult - Boasjön. Vidare föreslås höjd hastighetsgräns från 90 km/h till 100 

km/h på sträckan Boasjön - Bolmaryd, där ombyggnad till mötesfri 2+ 1-väg 

med mitträcke beräknas bli klar i december 2021. Förslaget har skickats på 

remiss till Ljungby kommun. Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett 

förslag till yttrande. 

I miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande framgår bland annat kritik 

till förslaget att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h på sträckan 

Glamshult - Boasjön med tanke på att arbete där pågår med vägplan inför 

kommande ombyggnad. Ombyggnad till mötesfri 2+ 1-väg med mitträcke 

planeras enligt Trafikverket att starta 2024 och bli klart 2027. Därefter är tanken 

att sträcka ska fa skyltad hastighet på 100 km/h. Förslaget i de remitterade 

föreskrifterna om hastighetsändring för väg 25 innebär då att hastigheten på 

sträckan Glamshult - Boasjön sänks från 90 km/h till 80 km/h, för att när 

ombyggnaden är slutförd något år senare höjas till 100 km/h. Detta skulle för 

den aktuella vägsträckan innebära att det blir en period på några år med sänkt 

hastighet och att hastigheten därefter höjs till 100 km/h. 

I tjänsteskrivelsen från den 1 juni 2021 föreslår miljö- och byggförvaltningen att 

kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Trafikverket i enlighet med 

förvaltningens förslag till yttrande i tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärandet den 15 juni 2021 och 

föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Trafikverket i 

enlighet med förvaltningens förslag till yttrande daterat 1 juni 2021. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-06-15 § 104 

Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-01 

Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning väg 25, 2021-05-10 

Konsekvensutredning av förslag av hastighetsföreskrifter på väg 25, 2021-05-10 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att följa Trafikverkets 

förslag. 

Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 

Wiréhns yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

 

Skickas till 

Trafikverket 
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KS § 125  2020-0051 156   

 

Återrapportering av inventering av obebodda hus 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra en satsning på obebodda hus, med syfte att resultera i nyinflyttning 

och ökad befolkning i Ljungby kommun. 

Finansiering av 50 000 kronor för marknadsföring sker genom omfördelning av 

budget från utvecklingsavdelningen till näringslivsavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige att bifalla socialdemokraternas 

motion om obebodda hus. Genom beslutet fick kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att genomföra en husinventering av obebodda hus på landsbygden. 

Efter genomförd inventering ska resultatet redovisas till kommunstyrelsen för 

diskussion om utfall och vidare åtgärder inom området. Inventeringen av 

obebodda hus redovisas i tjänsteskrivelsen och kartbilden daterade 27 maj 2021. 

Inventeringen har identifierat 892 obebodda fastigheter utanför tätort i 

kommunen, med en geografisk spridning över hela kommunens yta. Majoriteten 

av fastigheterna har svenska ägare (746), därefter danska (116) och tyska (23). 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

påbörja en satsning på obebodda hus. I korthet skulle en satsning på obebodda 

hus innebära följande steg: 

Steg 1: Kvalitetssäkring av inventeringen utifrån GIS - Jämföra metoden med 

andra kommuner och se över inventeringsresultat. 

Steg 2: Ta kontakt med mäklare i Ljungby kommun för att etablera ett 

samarbete. Kartlägga möjligheter och organisation för uthyrning. 

Steg 3: Marknadsföring och utskick till identifierade fastighetsägare. Utskicket 

bör utformas på ett sätt som väcker känslan om att de kan bidra till 

landsbygdsutveckling och befolkningsökning. Ta kontakt med sockenråd och 

samhällsföreningar för att etablera ett samarbete. 

Steg 4: Marknadsföring till potentiella inflyttare i olika kanaler- Ljungby 

kommuns egna och genom andra mediekanaler. Ta kontakt med intressenter och 

nätverk såsom Ljungby Business Arena, Företagarna och bemanningsföretag. 

Steg 5: Matchning av intressenter, där kommunen blir en slags 

kontaktförmedling och förmedlare. 
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I tjänsteskrivelsen från den 27 maj 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra en satsning på obebodda hus, med syfte att resultera i nyinflyttning 

och ökad befolkning i Ljungby kommun. 

Finansiering av 50 000 kronor för marknadsföring sker genom omfördelning av 

budget från utvecklingsavdelningen till näringslivsavdelningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärandet den 15 juni 2021 och 

föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att genomföra en satsning på obebodda hus, med syfte att resultera i 

nyinflyttning och ökad befolkning i Ljungby kommun. Finansiering av 50 000 

kronor för marknadsföring sker genom omfördelning av budget från 

utvecklingsavdelningen till näringslivsavdelningen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-06-15 § 107 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-27 

Inventering av obebodda hus, 2021-05-27 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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KS § 126  2018-0296 014   

 

Avsiktsförklaring gällande stadstrafik 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen. Ljungby kommuns 

avsikter gäller under förutsättning att även Region Kronoberg godkänner 

avsiktsförklaringen. 

Reservationer 

Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) 

reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

På Region Kronobergs uppdrag har konsultföretaget Ramboll utrett möjliga 

framtida kollektivtrafiklösningar för Ljungby stad. Resultatet av utredningen 

presenteras i rapporten "Kollektivtrafiklösning Ljungby - Möjlighet till 

förbättrad busstrafik". Kommunstyrelsen tog den 12 maj 2020 del av 

utredningen och gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta 

utredningsarbetet tillsammans med Region Kronoberg.  

Kommunledningsförvaltningen och Region Kronoberg bedömer efter fortsatt 

utredningsarbete att det är möjligt och önskvärt att införa en attraktiv 

stadsbusstrafik i Ljungby stad. Målet är att senast i augusti 2024 börja trafikera 

två linjer med elbussar drivna av vätgas. 

För att kunna gå vidare i arbetet behövs en politiskt förankrad avsiktsförklaring 

där kommunen och regionen åtar sig att på olika sätt arbeta för att stadstrafiken 

ska bli verklighet. Kommunledningsförvaltningen och Länstrafiken Kronoberg 

har gemensamt tagit fram ett förslag på avsiktsförklaring. Enligt förslaget ska 

parterna bland annat gemensamt arbeta för att stadstrafiken i Ljungby ska 

utföras av elbussar drivna av vätgas. 

I tjänsteskrivelsen från den 1 juni 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen. Ljungby 

kommuns avsikter gäller under förutsättning att även Region Kronoberg 

godkänner avsiktsförklaringen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 15 juni 2021 och 

föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen. Ljungby 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-17 
 

19(28) 

   
Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes sign   

 

kommuns avsikter gäller under förutsättning att även Region Kronoberg 

godkänner avsiktsförklaringen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-06-15 § 102 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-01 

Förslag till avsiktsförklaring mellan Ljungby kommun och Region Kronoberg 

Yrkanden 

Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) 

yrkar avslag till förslaget. 

Marcus Walldén (M), Lars-Ove Johansson (C), Anne Karlsson (S), Håkan 

Bengtsson (M) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsordning 

 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med Krister 

Salomonssons med fleras yrkanden.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Votering begäras.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

avsiktsförklaringen. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att godkänna 

avsiktsförklaringen och att rösta NEJ för beslut om att avslå förslaget enligt 

Krister Salomonssons med fleras yrkande. 

LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
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   
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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  

Voteringen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen 

har efter votering beslutat att godkänna avsiktsförklaringen. 

Skickas till 

Region Kronoberg 

Ramboll 
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KS § 127  2020-0303 130   

 

Svar på motion om att erbjuda tillsvidareanställning till 
ungdom som omfattas av gymnasielagen och riskerar 
utvisning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Via Kerstin Wiréhn har Vänsterpartiet lämnat in en motion som fördelats till 

Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen för handläggning. 

Socialförvaltningens svar finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vänsterpartiet yrkar att Ljungby kommun verkar för att erbjuda 

tillsvidareanställning till de ungdomar som nu har tillfälliga anställningar inom 

äldreomsorgen och som uppfyller gymnasielagens krav för permanenta 

uppehållstillstånd och därmed säkerställer att de inte utvisas. Anställningar ska 

erbjudas på ett sätt som gör att hänsyn tas till LAS och gällande kollektivavtal. 

Med hänsyn till kommunens krav på objektivitet och arbetssätt vid tillsättning 

av tjänster föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås. 

Kommunallagen tydliggör vikten av att en kommun behandlar alla människor 

objektivt och likvärdigt. Rekryteringsarbetet inom Ljungby kommun syftar till 

att i varje rekrytering finna personen med rätt kompetens för den aktuella 

tjänsten, oberoende av vem personen är. För att säkerhetsställa att personer 

behandlas objektivt och likvärdigt och motverka diskriminering används 

avidentifierade namn vid rekryteringsprocessen, enligt Ljungby kommuns 

Policy om strategisk planering. Även Ljungby kommuns handlingsplan för 

likabehandling är tydlig med att rekryteringen ska vara kompetensbaserad och 

utgå från behovsanalys och kravprofil, vilket innebär att kompetensen hos den 

sökande skall vara avgörande vid tillsättning av tjänster. 

Att medvetet ge tillsvidaretjänster till en viss grupp personer och därmed 

undanhålla andra grupper från att ha möjlighet att få dem, ses inte som förenligt 

med kommunens krav på likvärdig behandling samt avidentifiering vid 

rekrytering. Alla är lika välkomna att söka våra lediga tjänster och vi ser det som 

tjänstepersonernas uppgift att låta kompetens vara avgörande vid tillsättning av 

dessa. Personer med rätt kompetens har idag goda möjligheter att få 

tillsvidaretjänster inom äldreomsorgen. 
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Ljungby kommun genomför redan idag ett stort antal åtgärder och projekt inom 

bland annat arbetsmarknadsenheten och näringslivsavdelningen i syfte att 

motverka arbetslöshet och för att få fler människor att komma in på alternativt 

att närma sig arbetsmarknaden. I denna typ av arbete är det vanligt 

förekommande att åtgärder riktas mot särskilda grupper i samhället, exempelvis 

genom ESF-finansierade projekt. 

I tjänsteskrivelsen daterad 21 maj 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet den 1 juni 2021 och 

föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-06-01 § 27 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21 

Motionen 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Återremissen motiveras med att utredningen behöver se över hur andra 

kommuner har hanterat frågan. 

Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag till yrkan om återremiss samt avslag av 

motionen.  

Beslutsordning 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i ärendet idag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet i enlighet 

med Kerstin Wiréhns yrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag. 

Beslutsordning 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut. 
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KS § 128  2021-0256 140   

 

Medborgarinitiativ om kiosk eller café i anslutning till 
Brunnsgården 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarinitiativet inte ska utredas.  

Sammanfattning av ärendet 

En kommuninvånare har lämnat medborgarinitiativ om att kommunen ska öppna 

en kiosk eller café i anslutning till Brunnsgården.  

Beslutsunderlag 

Medborgarinitiativ om kiosk eller café i anslutning till Brunnsgården, 2021-06-

08 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar på att 

medborgarinitiativet inte ska utredas. 

Anne Karlsson (S) och Emma Johansson Gauffin (S) yrkar på att 

medborgarinitiativet ska utredas.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons med fleras yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 

Karlssons med fleras yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons med fleras yrkande. 

Skickas till 

Medborgaren 
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KS § 129      

 

Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 augusti 2021 kommer det anordnas en kick-off för fokusområdena i 

Hembygdsparken där bland annat landshövdingen kommer närvara. 

Den 14 augusti 2021 invigdes Mormors Veranda i Byholma.    
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KS § 130      

 

Kommunledningsförvaltningen rapporterar 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledingsförvaltningen redovisar att det varit ett stabilt läge i de 

kommunala verksamheterna i Ljungby under sommaren.  

Kommunledingsförvaltningen informerar om fasetten för arbete och studier för 

ungdomar söker nu ungdomar som vill delta. Fasetten är ett samarbete mellan 

Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhult.  

Kommunledingsförvaltningen informerar att under sommaren 2021 har Ljungby 

kommun tagit emot rekord många sommarjobbare, drygt 300 ungdomar. Bland 

dessa sommarjobbare har 20 stycket arbetat med Demokratiskolan där de fick 

arbeta med frågor om hur Ljungby kommun kan utvecklas.  

Under sommaren har det även ägt rum en sommarkampanj för bättre 

turistinformation. Satsning har skett på sociala och tryckta medier. Statistik 

kommer att tas fram.  

Kommunledningsförvaltningen informerar att det finns visa datum kopplade till 

våra fokusområden. Bland annat har fokusområdet unga vuxna som lyfts under 

den internationella ungdomsdagen den 12 augusti 2021, då Ungdomsrådet och 

Demokratiskolan lyfts.  

Kommunledningsförvaltningen informerar även att det kommer anordnas en 

kick-off för fokusområdena den 18 augusti 2021.  
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KS § 131      

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende 

Magnus 

Johansson    

2.3 2021-07-15 Uttag ur 

kapitalförvaltningen   

Magnus 

Johansson 

2.3 2021-06-21 Uttag ur 

kapitalförvaltningen 

Jennie 

Vidal och 

Magnus 

Gunnarsson 

1.1 2021-06-10 Ansökan om 

utbetalning för april 

gällande projekt 

Ungdomssatsning för 

ökad skolnärvaro 

Jennie 

Vidal och 

Magnus 

Gunnarsson 

1.1 2021-06-10 Ansökan om 

utbetalning för maj 

gällande projekt 

Ungdomssatsning för 

ökad skolnärvaro 

Jennie 

Vidal och 

Magnus 

Gunnarsson 

1.1 2021-06-09 Ändringsansökan för 

Fasetten gällande 

bland annat budget 

Jennie 

Vidal och 

Magnus 

Gunnarsson 

1.1 2021-06-23 Tecknande av 

personuppgiftsbiträdes

avtal med ESF-rådet 

inom Fasetten 

Jennie 

Vidal och 

Magnus 

Gunnarsson 

1.1 2021-07-20 Ansökan om 

utbetalning för mars 

gällande projekt 

Fasetten för arbete och 

studier 

Jennie 

Vidal och 

1.1 2021-07-20 Ansökan om 

utbetalning för april 
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Magnus 

Gunnarsson 

gällande projekt 

Fasetten för arbete och 

studier 

Jennie 

Vidal och 

Magnus 

Gunnarsson 

1.1 2021-07-20 Ansökan om 

utbetalning för maj 

gällande projekt 

Fasetten för arbete och 

studier 

Jennie 

Vidal och 

Magnus 

Gunnarsson 

1.1 2021-07-20 Ansökan om 

utbetalning för juni 

gällande projekt 

Fasetten för arbete och 

studier 

Jennie 

Vidal 

1.4 2021-07-02 Tecknande av avtal 

mellan 

Europakorridoren och 

Ljungby kommun 

 

Beslutsunderlag 

- Uttag från kapitalförvaltningen, 2021-07-15 

- Uttag från kapitalförvaltningen, 2021-06-07  

- Ansökan om utbetalning för april gällande projekt Ungdomssatsning för 

ökad skolnärvaro, 2021-06-10  

- Ansökan om utbetalning för maj gällande projekt Ungdomssatsning för 

ökad skolnärvaro, 2021-06-10  

- Ändringsansökan för Fasetten gällande bland annat budget, 2021-06-09 

- Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med ESF-rådet inom Fasetten, 

2021-06-23 

- Ansökan om utbetalning för mars gällande projekt Fasetten för arbete 

och studier, 2021-07-20 

- Ansökan om utbetalning för april gällande projekt Fasetten för arbete 

och studier, 2021-07-20 

- Ansökan om utbetalning för maj gällande projekt Fasetten för arbete och 

studier, 2021-07-20 

- Ansökan om utbetalning för juni gällande projekt Fasetten för arbete och 

studier, 2021-07-20 

- Tecknande av avtal mellan Europakorridoren och Ljungby kommun, 

2021-07-02  
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KS § 132      

 

Meddelande 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen den 17 augusti 

2021: 

- Kultur- och fritidsnämnden, rapportering om att uppdrag om kallbadhus 

kommer hanteras inom ramen för arbetet med projektplan för åtgärder 

vid ån Lagan, 2021-06-23  

- Miljö- och byggnämnden, Yttrande gällande kommunrevisionens 

granskning av miljö- och byggnämnden och beslutsunderlag, 2021-06-15 

§ 101  

- SKR, styrelsens beslut om förbundsavgift 2022, 2021-06-18 

- Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll, 2021-06-02 

- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2021-05-17 

- Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2021-05-17 

- Stämman för Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2021-05-25 

- Stämman för Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2021-05-

25 

- Länsstyrelsen i Skåne, protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet, 2021-06-09 

- Kultur- och fritidsnämnden, beslut om anställning inom Projekt för 

bättre folkhälsa bland unga, 2021-05-26 § 47 

- Demokratiberedningen, sammanträdesprotokoll, 2021-05-18 

- Kultur- och fritidsnämnden, yttrande gällande Region Kronobergs 

kulturplan, 2021-06-23  

- SKR, sammanträdesplan för 2022, 2021-06-18  

- Barn- och utbildningsnämnden, beslut om Vårblomman, 2021-05-26 §94 

- Vårdföretagarna, skrivelse om merkostnader orsakade av covid-19, 

2021-06-14 

- Kommunledningsförvaltningen, svar på skrivelse om merkostnader 

orsakade av covid-19, 2021-07-20 


