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Kommunstyrelsen

Tid och plats Tisdagen den 7 december 2021 kl 08.00-12.45 i stora konferenslokalen 
Ljungby Arena Fritidsvägen 5 Ljungby. Mötet ajournerades 09.45-10.00 och
11.25-11.35.

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), Ordförande 
(deltog inte §223-228)
Lars-Ove Johansson (C), l:e vice 
ordförande (ordförande § 223-228) 
Anne Karlsson (S), 2:e vice ordförande 
Jan Sahlin (M)
Gunilla Aström, tjänstgörande 
ersättare åt Tilda Ragnarsson 
Marcus Walldén (M)
Jenny Anderberg, tjänstgörande 
ersättare åt Matilda Petersson 
Rut Björkström (KD)
Paul Kowalski (S)

Emma Johansson Gauffin (S) 
Håkan Bengtsson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Krister Salomonsson (SD)
Roland Johansson (ALT)
Tommy Göransson (MP), 
tjänstgörande ersättare åt Magnus 
Gunnarsson § 223-228

Övriga deltagare Jennie Vidal, kommundirektör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare
Ulrika Svensson, näringslivsutvecklare §205
Karl-Gustav Karlsson, HR-strateg §206
Magnus Johansson, ekonomichef § 207-209
Anton Ek, HR-strateg § 210-211
Helena Persson, fritidsgårdschef §212
Ebba Solvang, studentmedarbetare §213
Pia Davidsson, VA-chef §214-215
Ulla Gunnarsson, planarkitekt §216-217
Elin Necken, exploateringsingenjör §216-217
Johan Håkansson, planarkitekt §218
Hanna Johansson Palm, miljöstrateg §219
Sofia Olsson, kommunsekreterare §220-221
Eva-Marie Norén Holgersson, överförmyndarhandläggare §223
Carina Karlund, säkerhetschef §223
Tommy Göransson (MP), ej tjänstgörande ersättare §204-222

Åhörare 2

Justerare Anne Karlsson

Justeringens Fredagen den 10 december klockan 13.00 2021, Garvaren Ljungby.
tid och plats

Paragrafer §§ 204-228

, Justerandes sign
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Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslag/bevis

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Kommunstyrelsen

2021-12-07

2021-12-10

2021- 12-10 - 2022-01-03

2022- 01-04

Kansliavdelningen, Ljungby kommun

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo
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§204 Dnr KS2021-0431 100

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta bort ärende 21. Avsiktsförklaring God och nära 
vård - ett samarbete mellan Region Kronoberg och kommunen från dagordningen.
I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med dagordningen som framgår i den 
utskickade kallelsen.

Anne Karlsson (S) lämnar in ett nämndinitiativ om firande av den svenska 
nationaldagen i kommunens serviceorter och andra orter som har en samhälls- eller 
hembygdsförening. Nämndinitiativet hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
kommande sammanträde.

Ljungby 
kom mur

Justerandes sign
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§205 Dnr KS2021-0347 141

Medborgarinitiativ om lokal meny på 
kommunens representationsmiddagar

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarinitiativet och beslutar att lägga till 
nedanstående formulering i kommunens verksamhetsplan för representation:

Ljungby kommun ska vid representationsmiddagar ställa krav på lokala råvaror och 
smaker som är kopplade till Ljungby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den 20 mars 2021 fick Ljungby kommun ett medborgarinitiativ om lokal meny på 
kommunens representationsmiddagar. I medborgarinitiativet beskrivs förslag om 
att Ljungby kommun ska utlysa en tävling som går ut på att komponera en meny 
tillhörande dryck med lokal förankring. Måltiden ska vara gjord av lokala råvaror 
från Ljungby kommun under temat ”Så här smakar Ljungby”. Medborgarinitiativet 
beskriver att den lokala menyn sedan ska kunna användas när Ljungby kommun 
har representationsmiddagar och konferenser för besökare. 
Kommunledningsförvaltningen har utrett medborgarinitiativet och skriver i 
tjänsteskrivelsen från den 13 september 2021 att konceptet och idén är spännande 
och tilltalande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen tackar för medborgarinitiativet och beslutar att lägga till 
nedanstående formulering i kommunens verksamhetsplan för representation:

Ljungby kommun ska vid representationsmiddagar ställa krav på lokala råvaror och 
smaker som är kopplade till Ljungby kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 166 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13 

Verksamhetsplan för representation

Medborgarinitiativ om lokal meny på kommunens representationsmiddagar, 2021-
03-20

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

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

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden
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§ 206 Dnr KS2020-0366 022

Motion om språkkrav för anställning i 
Ljungby kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till diskrimineringslagen samt att konstatera att arbetsgivaren under 
förutsättning av att det finns sakliga grund utifrån arbetsuppgifternas beskaffenhet 
och kompetenskrav har möjlighet att som krav ange att specifika kriterier ska vara 
uppfyllda för att sökanden ska vara aktuell för anställning.

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

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 22 oktober 2020 yrkar Krister Salomonsson (SD) att Texten 
"god svenska i tal och skrift" införs i all annonsering av personal till Ljungby 
kommun och att potentiella medarbetare inom äldrevård och omsorg först efter 
godkänt språktest ska anses som aktuella kandidater till tjänster.

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 19 
oktober 2021. Arbetsgivaren avgör vem som ska anställas och vilken kompetens 
som på saklig grund krävs för det specifika jobbets arbetsuppgifter. Vissa yrken 
inom bland annat hälso- och sjukvård har legitimationskrav varav svenska 
språkkunskaper är ett av fler krav. Enligt diskrimineringslagen är det inte tillåtet för 
en arbetsgivare att uppställa krav eller kriterium som särskilt kan missgynna en viss 
grupp i samhället såvida det inte är ett nödvändigt krav för att uppnå ett sakligt 
motiverat syfte. Inför varje rekrytering i kommunen gör arbetsgivaren en 
bedömning av vilka kompetenskrav som krävs för befattningen. Att generellt 
införa de förslag som finns i motionen skulle i vissa fall avsevärt försvåra 
möjligheten att kometensförsörja vissa av kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 9 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen med hänvisning till diskrimineringslagen samt att konstatera att 
arbetsgivaren under förutsättning av att det finns sakliga grund utifrån 
arbetsuppgifternas beskaffenhet och kompetenskrav har möjlighet att som krav

Ljungby
kommur

Justerandes sign
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ange att specifika kriterier ska vara uppfyllda för att sökanden ska vara aktuell för
anställning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-09 § 49 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-19 

Motion om språkkrav för anställning i Ljungby kommun, 2020-10-22

Yrkanden
Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Anne Karlsson (S), Gunilla Aström (M), Lars-Ove Johansson (C), Emma Johansson 
Gauffin (S), Kerstin Wiréhn (V), Jenny Anderberg (C) och Håkan Bengtsson (S) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår 
motionen, i enlighet med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.

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

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

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

Omröstning begärs.

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

LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x

Åström Gunilla, Tjänstgörande ersättare x
M

Sahlin Jan, Ledamot M x

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X

Anderberg Jenny, tjänstgörande ersättare x
C

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S X

Kowalski Paul, Ledamot S X

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V X

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD x

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Omröstningen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med kommunstyrelsens personalutskotts 
förslag till beslut.

Justerandes sign
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§207 Dnr KS2021-0328 045

Amortering Friskis & Svettis

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
Friskis och Svettis i Ljungby ett års amorteringsffihet för sitt lån med kommunal 
borgen, med vetskap om att detta innebär att amorteringstiden förlängs till 
maximalt 34 år.

Sammanfattning av ärendet
Den 15 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige at bevilja kommunal borgen för 
Friskis &. Svettis på totalt 6 800 000 miljoner kronor. Den 26 september 2016 
beslutade kommunfullmäktige att utöka borgensåtagandet att gälla 2 400 000 
kronor ytterligare under förutsättning att amorteringstiden löper på max 33 år. 
Sammanlagt avsåg borgensåtagandet 9 200 000 kronor. Sedan 2015 har en del av 
lånet amorterats och det aktuella borgensbeloppet är just nu 7 956 000 kronor.

Föreningen har under 2020 och 2021 drabbats av översvämningar i sina lokaler 
vilket gör att lokalen står inför nya renoveringsbehov. Därtill har föreningen 
drabbats av medlemstapp i samband med coronapandemin. För att hantera den 
ekonomiska situationen har diskussioner förts om att bevilja föreningen ett års 
amorteringsfrihet. Banken fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida detta 
alternativ ska tillämpas men borgenärens godkännande utgör en av flera 
förutsättningar för att det ska gå att genomföra.

I tjänsteskrivelsen från den 29 november 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beviljar Friskis och Svettis i Ljungby ett års amorteringsfrihet 
för sitt lån med kommunal borgen, med vetskap om att detta innebär att 
amorteringstiden förlängs till maximalt 34 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-29 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-01-26 § 6 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-06-15 § 48 

Kommunfullmäktiges beslut, 2016-09-26 § 133

Justerandes sign
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Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att bevilja amorteringsfrihet till Friskis <Sc Svettis i Ljungby, i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

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

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

Justerandes sign
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208 Dnr KS2021-0396 040

Årsredovisning Sunnerbo samordningsförbund
2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Sunnerbo samordningsförbund 
samt att besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2020.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för 2020 för Sunnerbo samordningsförbund är godkänd av 
förbundsstyrelsen. KPMG har till årsredovisningen tagit fram en 
granskningsrapport.

Sunnerbo samordningsförbund är ett samordningsförbund enligt lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I Sunnerbo Samordningsförbund 
ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt 
kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Sunnerbo Samordningsförbund 
har till uppgift att stödja samverkan mellan medlemmarna samt att finansiera 
insatser avsedda för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
inom medlemmarnas områden. Insatserna ska syfta till att individen uppnår eller 
förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Sunnerbo 
samordningsförbund samt att besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2020

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 159 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-18 

Årsredovisning 2020, 2021-04-28 

Revisionsberättelse 2020, 2021-04-28 

Granskningsrapport gällande bokslut 2020, 2021-04-28

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

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

Justerandes sign
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§209 Dnr KS2021-0418 040

Omsättning av lån 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen 
under 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar årligen om bemyndiganden till kommunstyrelsen 
gällande omsättning av lån och nyupplåning när behov av detta finns.

I budgeten för 2022 är det beslutat om en investeringsnivå på 260 mkr. Därutöver 
tillkommer överförda investeringar från 2021, vilka beräknas ligga på 52 mkr. 
Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 148 mkr. Med hänsyn taget till 
likviditeten som beräknas finnas vid årsskiftet på 153 mkr innebär det att det inte 
finns något behov av nyupplåning för 2022. Under 2022 ska däremot två lån på 
sammantaget 290 mkr omsättas vilket kräver ett bemyndigande i beslut från 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 160 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-28

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

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

Ljungby
kommun
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§210 Dnr KS2020-0111 042

Återrapportering om åtgärder på grund av 
bristande frånvarorapportering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens åtgärder 
och återrapportering till följd av internkontroll avseende frånvarorapportering.

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 genomfördes en internkontroll inom frånvarorapportering som visade 
att det fanns brister inom kommunens hantering. Till följd av internkontrollen 
från 2020 beslutade kommunstyrelsen den 16 mars 2021 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att:

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

-följa upp uppkomna brister inom frånvarorapportering år 2019 och år 2020 och 
att.,

-följa upp nämndernas arbete och att åtgärder vidtagits av nämnderna för att få en 
mer strukturerad och korrekt frånvarorapportering.

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 20 
september 2021. Underlag gällande frånvarorapportering har tagits fram och 
kommunicerats ut i organisationen. Påträffade brister avseende 
frånvarorapportering har följts upp och resultatet har vidarebefordrats till de 
berörda cheferna som hanterar de påträffade bristerna. De påträffade bristerna har 
varit markant mindre än de som påträffades vid den ursprungliga internkontrollen 
2020. Nämndernas och förvaltningarnas arbete och åtgärder har följts upp och 
redovisas i förvaltningarnas handlingsplaner. Kommunledningsförvaltningens 
bedömning är att genomförda och planerade åtgärder kommer att leda till en mer 
korrekt frånvarohantering.

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 5 oktober 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens åtgärder 
och återrapportering till följd av internkontroll avseende frånvarorapportering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-10-05 § 40
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Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-20 

Kommunledningsförvaltningens handlingsplan, 2021-11-17 

Tekniska förvaltningens handlingsplan, 2021-11-17 

Socialförvaltningens handlingsplan, 2021-11-17 

Miljö- och byggförvaltningens handlingsplan, 2021-11-17 

Barn- och utbildningsförvaltningens handlingsplan, 2021-11-17 

Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan, 2021-11-17

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.
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§211 Dnr KS2020-0369 028

Motion om årskort inom kollektivtrafiken för 
kommunanställda

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen, föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad då förslaget den innehåller redan finns bland Ljungby kommuns
personalförmåner.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 19 oktober 2020 yrkar Kerstin Wiréhn (V) att Ljungby
kommun ska erbjuda kommunanställda att köpa ett årskort på Länstrafiken. 
Vidare föreslås att villkoren ska vara samma som för medarbetare i Markaryds 
kommun vilka innebär att medarbetaren via ett nettolöneavdrag endast betalar för
9,5 år av årets 12 månader.

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 28 
september 2021. Sedan 1 januari 2016 är möjligheten till inköp av årskort hos 
Länstrafiken en av Ljungby kommuns personalförmåner och förutsättningarna är 
samma som för medarbetare i Markaryds kommun. 2019 nyttjades förmånen av 22 
medarbetare och 2020 av 18 medarbetare.

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 9 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige ska anses motionen 
besvarad då förslaget den innehåller redan finns bland Ljungby kommuns 
personalförmåner.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-09 § 47

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-28

Motion om årskort på kollektivtrafiken för kommunanställda, 2020-10-19

Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.

Justerandes^ign
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Kommunstyrelsen

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

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

J^ m r~\ ey ci
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Kommunstyrelsen

§212 Dnr KS2021-0111 816

Motion om mobil fritidsgård

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- bifalla motionens första att-sats och att,

- avslå motionens andra att-sats med hänvisning till att införandet av en mobil
fritidsgård inte ryms inom befintlig budget.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 9 april 2021 yrkar Ingela Rosen (S) och Håkan Bengtsson (S) 
att:

1. kommunen utreder möjligheten att starta en mobil fritidsgård samt att 
undersöka hur andra kommuner arbetar med detta och att,

2. kommunen efter utredningen möjliggör införandet av mobil fritidsgård i 
Ljungby kommun.

Kultur-och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 4 
oktober 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att möjligheten att 
starta en mobil fritidsgård bör utredas.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 oktober 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att:

- bifalla motionens första att-sats och att,

- avslå motionens andra att-sats med hänvisning till att införandet av en mobil 
fritidsgård inte ryms inom befintlig budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 23 november 2021 och 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 175 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-10-20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-10-04 

Motion, 2021-03-05
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Yrkanden
Håkan Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att den 
första att-satsen ska bifallas och att den andra att-satsen ska avslås, enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Håkan 
Bengtssons yrkande.

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

Omröstning begärs.

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

LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Åström Gunilla, tjänstgörande ersättare M x

Sahlin Jan, Ledamot M X

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X 

Anderberg Jenny, tjänstgörande ersättare x
C

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Kowalski Paul, Ledamot S x

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x

Bengtsson Håkan, Ledamot S x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD X

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

§213 Dnr KS2021-0444 020

Handlingsplan gällande medarbetarenkäten 2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till handlingsplan gällande 
medarbetarenkät 2021 för kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Vartannat år genomför kommunen en medarbetarenkät som ett led i kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet är att ta reda på hur medarbetarna upplever 
sin arbetssituation. Detta för att kunna utveckla det som fungerar bra och se vad 
förvaltningarna behöver arbeta vidare med genom handlingsplaner och 
erfarenhetsutbyte. Syftet är också att mäta hållbart medarbetarengagemang (HME) 
vilket är en modell för att utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner.

Ljungbykommun har genomfört medarbetareundersökningar 2012, 2014, 2016 
och 2018. I mars 2021 genomfördes medarbetarenkäten i digital form för alla 
tillsvidareanställda. Svarsfrekvens för kommunledningsförvaltningen blev 92 
procent. Det ska jämföras med svarsfrekvens 89 procent för 2016 och 83 procent 
för 2018. Kommunens sammanställda HME-index ligger år 2021 på 81 
(skalan är 1-100), vilket innebär en ökning jämför med resultatet från år 2018 då 
indexet låg på 78.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan utifrån resultatet i 
medarbetarenkäten. Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 9 november 
2021 att kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan medarbetarenkät 2021 
för kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-09 § 53 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-05 

Handlingsplan medarbetarenkät 2021 Kommunledningsförvaltningen

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

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

Justerandes sign
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§214 Dnr KS2021-0479 450

Revidering av renhållningsordning och 
renhållningstaxa

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta tekniska 
nämndens förslag till revidering av renhållningsordning daterat 15 november 2021 
och tekniska nämndens förslag till revidering av renhållningstaxa daterat 15 
november. Beslutet innebär att kommunen anpassar taxa och renhållningsordning 
till regeringens beslut om att ansvar för returpapper flyttas från producent till 
kommun.

Ljungby
kommun

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kommunens 
renhållningsordning och renhållningstaxa. Ändringsförslagen har tagits fram till 
följd av förändrad lagstiftning inom avfallsområdet.

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen inkommen den 18 
november 2021. Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska 
unionens råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så 
kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 
produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Samtliga 
ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025 och som ett led av detta 
följer flera lagändringar. Kommunens renhållningsordning och taxa behöver 
justeras för att stämma enligt de lagändringar som träder i kraft.

Tekniska nämnden föreslår den 15 november 2021 att kommunfullmäktige 
fastställer ändringarna i renhållningsordningen och renhållningstaxan enligt 
punkterna 1-4 i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse. Punkt 1-4 avser följande:

1. Begreppet hushållsavfall ersätts med kommunalt avfall. Texten i 
renhållningsordningen inklusive bilagor justeras så att rätt begrepp används.

2. Regeringen har beslutat att upphäva producentansvaret för returpapper och att 
returpapper blir ett kommunalt avfall. Ändring görs i renhållningsordningens 
föreskrift och i Bilaga 1 till att returpapper är ett kommunalt avfall.

3. Ändringen av ansvaret för returpapper till kommunen innebär att en maxtaxa 
för hämtning av returpapper bostadsnära måste införas. Maxtaxan blir 
lOOkr/hämtning/kärl och gång för flerfamiljshus och verksamheter.

Justerandes sign
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4. En budad taxa införs för renhållningsabonnenter som bor i villa liknande 
fastighet och som vill att Ljungby kommun hämtar returpapper bostadsnära om 
250kr/ gång med max 10 kolli/gång.

Utifrån tekniska nämndens förslag till beslut har förslag till renhållningsordning 
och renhållningstaxa tagits fram, daterade 15 november 2021.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-11-15 § 124 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-11-18 

Ändringsförslag av renhållningsordningen, 2021-11-15

Ändringsförslag av bilaga 1 om allmänna råd om sortering och överlämnande,
2021-11-15

Tekniska nämndens förslag till renhållningstaxa 2022, 2021-11-15

Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anta tekniska nämndens förslag till revidering av renhållningsordning 
daterat 15 november 2021 och tekniska nämndens förslag till revidering av 
renhållningstaxa daterat 15 november. Beslutet innebär att kommunen anpassar 
taxa och renhållningsordning till regeringens beslut om att ansvar för returpapper 
flyttas från producent till kommun.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.



Ljungby
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(47)

2021-12-07

Kommunstyrelsen

§215 Dnr KS2021-0495 340

Verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten i Toftaholm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett nytt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten enligt till ärendet bifogad lista 
över fastigheter och karta för Toftaholm, bilaga 1 och bilaga 2.

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har av privatpersoner blivit uppmärksammade om behov av 
kommunalt vatten i området Toftaholm. Tekniska nämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett nytt verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten i Toftaholm.

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 18 oktober 
2021. Förvaltningen har blivit kontaktade av boende i Toftaholm. Vatten- och 
avloppsplanen identifierar Toftaholm som ett område som har behov av ett 
samordnad vatten- och avloppslösning. Området som markeras i vatten- och 
avloppsplanen omfattar 16 fastigheter samt camping.

Tekniska nämnden föreslår den 15 november 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att inrätta ett nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 
enligt till ärendet bifogad lista över fastigheter och karta för Toftaholm, bilaga 1 
och bilaga 2.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-11-15 § 128

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen , 2021-10-18

Bilaga 1 (del av tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen), 2021-10-18

Bilaga 2 (del av tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen), 2021-10-18

Länsstyrelsens svar till boende i Toftaholm gällande kommunalt vatten, 2020-08-12
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Yrkanden
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tekniska nämndens förslag.

Lars-Ove Johansson (C), Håkan Bengtsson (S), Anne Karlsson (S), Gunilla Åström 
(M), Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutat att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområdet, i enlighet med 
tekniska nämndens förslag till beslut.

Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för vidare utredning utifrån ny lagstiftning som 
kommer i början av år 2022.

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

Ordföranden frågar om det är kommunstyrelsens mening att återremittera ärendet 
i enlighet med Roland Johanssons yrkande.

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.

LEDAMOT_____________________ JA NEJ AVSTÅR
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Gunnarsson Magnus, Ordförande M X 

Åström Gunilla, tjänstgörande ersättare M x

Sahlin Jan, Ledamot M X

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X 

Anderberg Jenny, tjänstgörande ersättare x
C

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S X

Kowalski Paul, Ledamot S X

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Salomonsson Krister, Ledamot SD x

Johansson Roland, Ledamot ALT x

Omröstningen har utfallit med 11 JA-röster, tre NEJ-röster medan en ledamot valt 
att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet 
med tekniska nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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§216 Dnr KS2021-0422 214

Detaljplanuppdrag för kvarteret Aspebacken

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för kvarteret Aspebacken med mera i Ljungby stad, 
med inriktning att kvarteret Aspebacken ska användas för bostäder och 
centrumändamål. I detaljplanen ska hembygdsparken ingå tillsammans med 
parkområdet fram till Tomtebobron. Avsikten är att tillgängliggöra marken för 
allmänheten mellan Tomtebobron och Storgatan så att alla på ett enkelt sätt kan få 
tillgång till naturupplevelser utmed Lagaån.

Sammanfattning av ärendet
I viljeinriktning i lokalförsörjningsstrategin från december 2016 anvisades 

Aspebacken för ny skola och idrottshall samt tillkommande ytor för kultur och 
fritidsverksamhet. En blandning av skola, verksamheter, kultur och bostäder skulle 
ge en levande stadsdel hela dygnet. Planuppdraget ändrades vid detta tillfälle till att 
stämma överens med lokalförsörjningsstrategin.

Efter diskussion på ett parlamentariskt möte den 20 oktober 2021 framkom att 
användningen av kvarteret Aspebacken bör ändras till bostäder och 
centrumändamål. Eftersom skolbebyggelse inte längre är aktuellt för området krävs 
ett reviderat detaljplaneuppdrag för att komma vidare i handläggningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för kvarteret Aspebacken med mera i Ljungby stad, 
med inriktning att kvarteret Aspebacken ska användas för bostäder och 
centrumändamål. I detaljplanen ska hembygdsparken ingå tillsammans med 
parkområdet fram till Tomtebobron. Avsikten är att tillgängliggöra marken för 
allmänheten mellan Tomtebobron och Storgatan så att alla på ett enkelt sätt kan få 
tillgång till naturupplevelser utmed Lagaån.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-26 § 162 

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-10-27 

Karta över föreslaget planområde för kvarteret Aspebacken, 2021-10-27

Ljungby
kommun

Justerandps sjgn
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Kommunstyrelsen

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

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

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

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

Justerandes sii
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§217 Dnr KS2021-0454 210

Projektplan för kvarteret Aspebacken

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektplanen för kvarteret Aspebacken.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare antagit en projektplan för kvarteret Aspebacken. 
Sedan den förra projektplanen antogs har projektets omfattning delvis ändrats.

I förslag till ny projektplan föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott, och 
presidierna i tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden till politisk styrgrupp för arbetet. Till projektet knyts en 
samordnande arbetsgrupp. Enligt förslag till tidplan kan en ny detaljplan antas av 
kommunfullmäktige under fjärde kvartalet 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektplanen för kvarteret Aspebacken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 163 

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-11-09 

Projektplan för kvarteret Aspebacken, 2021-11-09

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

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

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden
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§218 Dnr KS2021-0452 212

Svar på remiss gällande ny översiktsplan för 
Halmstads kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Halmstads kommun i enlighet 
med tjänsteskrivelsen daterad 9 november 2021.

Kommunstyrelsen i Ljungby kommun saknar dialog från Halmstad kommun när 
det gäller användandet av sjön Bolmen för dricksvattenförsörjningen. 
Kommunstyrelsen understryker därför vikten av att Halmstads kommun behöver ta 
initiativ till tidig dialog mellan berörda kommuner och myndigheter.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till kommunomfattande översiktsplan Framtidsplan 2050 är på granskning 
under perioden 1 oktober - 5 december 2021. Ljungby kommun har möjlighet att 
lämna yttrande över förslaget. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till yttrande som redovisas i tjänsteskrivelsen daterat 9 november 2021.

1 förslaget till yttrande skriver kommunledningsförvaltningen att det är positivt att 
Halmstads kommun ser betydelsen av samarbete mellan kommunerna. Frågan om 
framtida dricksvattenförsörjning har förtydligats i översiktsplanen.

I den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen framgår att utredning om att 
använda sjön Bolmen för dricksvattenförsörjningen ska påbörjas under 2021 och 
att det beräknas ta 12-15 år innan systemet är utbyggt om alla tillstånd går igenom. 
Detta behöver förtydligas i översiktsplanens huvuddokument och medför att 
Halmstads kommun redan nu behöver ta initiativ till tidig dialog mellan berörda 
kommuner och myndigheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Halmstads kommun i enlighet 
med tjänsteskrivelsen daterad 9 november 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 174 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-09
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Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att i beslut ange följande:

kommunstyrelsen i Ljungby kommun saknar dialog från Halmstad kommun när 
det gäller användandet av sjön Bolmen för dricksvattenförsörjningen. 
Kommunstyrelsen understryker därför vikten av att Halmstads kommun behöver ta 
initiativ till tidig dialog mellan berörda kommuner och myndigheter.

I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons och Magnus Gunnarssons yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons och Magnus Gunnarssons yrkande.

Skickas till
Halmstads kommun

Justerandes sii
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§219 Dnr KS2021-0425 420

Förnyat åtagande inom Borgmästaravtalet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förnya åtagandet 
med Borgmästaravtalet för klimat och energi genom att ingå förnyat 
Borgmästaravtal.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har deltagit i det europeiska initiativet Borgmästaravtalet för
klimat och energi sedan 2011. Ljungby kommun har också uppfyllt åtaganden 
kring praktisk handling genom åtgärdsplan, kontinuerlig uppföljning och 
antagandet av en klimat- och energiplan.

Ett förnyat åtagande i Borgmästaravtalet innebär en förhöjd ambitionsnivå och 
målsättning med åtgärder som begränsar den globala uppvärmningen till under 1,5 
grader. Åtgärderna är i linje med målsättningen i Parisavtalet. Åtagandet och dess 
målsättningar är även i linje med kommunfullmäktiges redan beslutade 
målsättningar inom klimat- och energiplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förnya åtagandet 
med Borgmästaravtalet för klimat och energi genom att ingå förnyat 
Borgmästaravtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag tillbeslut, 2021-11-23 § 165 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021- 10-15 

Avtal - Borgmästaravtalet förnyat åtagande 2021

Yrkanden
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut och därmed att inte förnya åtagandet gällande Borgmästaravtalet.

Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
förnya åtagandet gällande Borgmästaravtalet, i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.

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

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

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

Omröstning begärs.

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

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

LEDAMOT JA NEJ 1

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Åström Gunilla, tjänstgörande ersättare M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X

Anderberg Jenny, tjänstgörande ersättare 
C

X

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S X

Kowalski Paul, Ledamot S X

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V X

Lorentzson Jan, Ledamot SD X

Salomonsson Krister, Ledamot SD X

Johansson Roland, Ledamot ALT X

Omröstningen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.

Justerandes sii
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§220 Dnr KS2021-0410 019

Ansvarig utgivare för webbsändningar av 
kommunfullmäktiges sammanträden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningarna av 
kommunfullmäktiges sammanträden från Ann-Charlotte Wiesel, tidigare 
ordförande i kommunfullmäktige,

- utse kommunfullmäktiges ordförande, Frederik Svärd, till ny ansvarig utgivare för 
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på wwwdjungby.se

- utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till ställföreträdande 
ansvarig utgivare efter Frederik Svärd och att,

- utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till 
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webb-TV för att ytterligare 
möjliggöra medborgarnas insyn i de debatter som äger rum och de ärenden som 
beslutas av fullmäktige. Direktsända program som är riktade till allmänheten 
bedöms som program enligt yttrandefrihetsgrundlagen och kommunen bör därför 
anmäla sin sändningsverksamhet samt en ansvarig utgivare till Myndigheten för 
press, radio och TV (MPRT). De formella kraven som ställs på en utgivare är att 
utgivaren ska vara myndig, bosatt i Sverige, inte vara försatt i konkurs och inte ha 
förvaltare, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under 
kortare perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella kraven 
på en ställföreträdande utgivare är desamma som för en utgivare. Ett uppdrag som 
utgivare kan återkallas av den som utsett utgivaren och en utgivare kan även själv 
avsäga sig sitt uppdrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar:

- att återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningarna av 
kommunfullmäktiges sammanträden från Ann-Charlotte Wiesel, tidigare 
ordförande i kommunfullmäktige,

Justerandes sign
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- att utse kommunfullmäktiges ordförande, Frederik Svärd, till ny ansvarig utgivare 
för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se

- att utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till ställföreträdande 
ansvarig utgivare efter Frederik Svärd,

- och att utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till 
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 169 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-03

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

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

Justerandes sign

http://www.ljungby.se
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§221 Dnr KS2021-0411 101

Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 
2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktiges sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby 
Arena under 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt § 9 i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun ska 
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige har sedan augusti 2016 sammanträtt i konferenslokalen i 
Ljungby Arena. Lokalen har fungerat bra för alla berörda, både ledamöter och 
presidium, allmänheten samt för webb-TV-sändning och direktsändning i radion.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktiges sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby 
Arena under 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 170 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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§ 222 Dnr KS2021-0467

Nämndinitiativ om vindkraftvetot

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå nämndinitiativet.

Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) och Paul Kowalski (S) yrkar i ett nämndinitiativ att den av 
kommunfullmäktige givna delegationen till kommunstyrelsen gällande kommunalt 
veto vid vindkraftsetableringar dras in. Delegationen framgår i § 5 punkt fem i 
reglementet för kommunstyrelsen. Beslut om ändring av reglemente fattas av 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla nämndinitiativet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag tillbeslut, 2021-11-23 § 179 

Nämndinitiativ om vindkraftvetot, 2021-11-15

Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla nämndinitiativet. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att i Reglemente för kommunstyrelsen ta bort följande text under rubriken 
Delegering från kommunfullmäktige § 5:

- besluta om till- eller avstyrkande till länsstyrelsen vad gäller ansökan om 
uppförande av vindkrafts anläggning i kommunen.

Gunilla Aström (M), Marcus Walldén (M), Lars-Ove Johansson (C), Magnus 
Gunnarsson (M) och Rut Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå nämndinitiativet.

Ljungby
kommun

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gunilla 
Äströms med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Gunilla Åströms 
med fleras yrkande.

Omröstning begärs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Gunilla Åströms 
med fleras yrkande.

Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Gunilla Åströms med fleras yrkande och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med Anne Karlssons och Kerstin Wiréhns yrkande.

LEDAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Åström Gunilla, tjänstgörande ersättare M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X

Anderberg Jenny, tjänstgörande ersättare 
C

X

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S X

Kowalski Paul, Ledamot S X

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S X

Wiréhn Kerstin, Ledamot V X

Lorentzson Jan, Ledamot SD X

Salomonsson Krister, Ledamot SD X

Johansson Roland, Ledamot ALT X

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster och sju NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med Gunilla Åströms med fleras 
yrkande.

Justerande^ si<
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§223 Dnr KS2021-0230 003

Revidering av reglementen för nämnderna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i kommunstyrelsens förslag till Reglemente för 
socialnämnden förtydliga arbetsmarknadsenhetens uppdrag utifrån diskussionen 
under sammanträdet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och valnämnden, enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Reglementet för gemensamma överförmyndarnämnden skickas till Markaryds 
kommun och Älmhults kommun för fastställande av respektive 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn av 
nämndernas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till 
revidering av reglementena, baserade på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
senaste förslag till reglementen. De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i Ljungby 
kommuns reglementen har tagits med i kommunledningsförvaltningens förslag till 
ny version.

Den stora skillnaden mellan nu gällande reglementen i Ljungby och SKRs förslag 
är att paragrafer har förtydligats och att ett flertal paragrafer har lagts till, ex 
Närvarorätt, Presidium, Yrkanden och Deltagande i beslut. Text som föreslås läggas 
till i reglementena är understruken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och valnämnden, enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Reglementet för gemensamma överförmyndarnämnden skickas till Markaryds 
kommun och Älmhults kommun för fastställande av respektive 
kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-11

Reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och valnämnden

Yttranden från kommunens nämnder

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i kommunstyrelsens förslag till 
Reglemente för socialnämnden kan besluta att förtydliga arbetsmarknadsenhetens 
uppdrag utifrån diskussionen under sammanträdet.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen i kommunstyrelsens förslag till 
Reglemente för socialnämnden beslutat att förtydliga arbetsmarknadsenhetens 
uppdrag utifrån diskussionen under sammanträdet.

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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§224 Dnr KS2021-0507 018

Medborgarinitiativ gällande återkommande 
informationsträffar för kommuninvånare

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda medborgarinitiativet.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarinitiativ från den 11 november 2021 föreslår en kommuninvånare 
att kommunen håller årliga fysiska möten med information om aktuella arbeten 
och projekt samt ger möjlighet för Ljungbybor att ställa frågor. Mötena ska inte 
bara hållas i centralorten utan även i kommunens serviceorter.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ om informationsmöten, 2021-11-11

Yrkanden
Jenny Anderberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarinitiativet.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jenny 
Anderbergs yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jenny Anderbergs 
yrkande.

Skickas till
Förslagsställaren

Jysterandes sign
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§ 225 Dnr KS2021 -0449 100

Kommunstyrelsen rapporterar

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Företagsbesök.

Kerstin Wiréhn (V) berättar om företagsbesök på Thoréns framtid som bedriver 
grundskola i kommunen. Krister Salomonsson (SD) berättar om företagsbesök på 
Statkraft som är en av Sveriges största elproducent. Håkan Bengtsson (S) berättar 
om företagsbesök på Toftaholms Herrgård som bedriver hotell och 
konferensverksamhet. Paul Kowalski (S) berättar om företagsbesök på Dörarp Slip 
och Polér som bedriver verksamhet inom slipning och polering av metalldetaljer.

B Ljungby 
kommun

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§226 Dnr KS2021-0502 100
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Rapportering från råden

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Tillgänglighetsrådet.

Anne Karlsson (S) berättar att tillgänglighetsrådet fått information från 
Vuxenskolan. Vuxenskolan informerade om "Mitt val" som är en studiecirkel som 
syftar till att öka viljan och kunskapen hos deltagarna att påverka genom att delta i 
allmänna val.

sterandes sign
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§ 227 Dnr KS2021-0450 100

Kommunledningsförvaltningen rapporterar 

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören visar en marknadsföringsfilm som tagits fram. Filmen syftar till 
att med koppling till kommunens fokusområden marknadsföra platsen Ljungby 
kommun.

Kommunledningsförvaltningen har påbörjat en upphandlingskola som företagen i 
kommunen bjudits in till. Responsen från näringslivet är positiv.

Kommunledningsförvaltningen uppmärksammar att kommunen framöver kommer 
synas i en näringslivsbilaga i Dagens industri.

Kommunledningsförvaltningen deltog på Kann galan där förvaltningen delade ut 
pris till Arets samhällsentreprenör. Gustav R Johansson tog emot priset.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§228 Dnr KS2021-0501 100

Redovisning av meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen den 7 december 2021:

- Miljö- och byggnämnden, beslut om internkontrollplan 2022, 2021-11-03

-Barn- och utbildningsnämnden, beslut om budget och verksamhetsplan 2022 med 
tillhörande underlag, 2021-11-17

- Barn- och utbildningsnämnden, beslut om resursfördelning inom grundskolan 
2022 med tillhörande underlag, 2021-11-17

-Barn- och utbildningsnämnden, beslut om budgetanpassningar 2022 med 
tillhörande underlag, 2021-11-17

-Sunnerbo samordningsförbund, sammanträdesprotokoll, 2021-11-04

WJ
isterandes sign


