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Plats och tid Sammanträdesrum Ljungby Arena, tisdagen den 11 januari 2022 kl 07.30 – 
13.30. Mötet ajournerades 12.00 – 12.40.  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), Ordförande 
Lars-Ove Johansson (C), 1:e vice 
ordförande 
Anne Karlsson (S), 2:e vice 
ordförande 
Lars Solling (L), tjänstgörande 
ersättare åt Tilda Ragnarsson 
Jan Sahlin (M) 
Gunilla Åström (M), tjänstgörande 
ersättare åt Marcus Walldén 
Matilda Petersson (C) 
Rut Björkström (KD) 

Paul Kowalski (S) 
Tommy Göransson (MP), 
tjänstgörande ersättare åt Emma 
Johansson Gauffin  
Håkan Bengtsson (S) 
Magnus Carlsson (S), tjänstgörande 
ersättare åt Kerstin Wiréhn  
Jan Lorentzson (SD) 
Krister Salomonsson (SD) 
Roland Johansson (ALT) 

 

Övriga deltagare Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare 
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef §1-2 
Monica Fransson, turistsamordnare § 3 
Helena Persson, fritidschef § 4 
Sofie Schentz Magnusson, § 5 
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare § 6 
Sofia Lagerbielke, projektledare § 7 
Linda Farkas, kvalitetstrateg § 7 
Pia Davidsson, VA-chef § 8  
Ronnie Wallin, verksamhetsutvecklare § 89 
Jaqueline Eejkestorm, hållbarhetsstrateg § 10 
Louise Lindstedt, upphandlings- och tillförordnad utvecklingschef § 13–14 
David Hedendahl, kommunjurist § 15 
Eva Trulsson, Hr-strateg § 16 
Lise-Lotte Bergström, HR-chef § 16-19 
Anton Ek, HR-strateg § 18-19 
Ebba Solvang, HR-specialist § 20 
Carina Karlund, säkerhetschef § 21 
Anna Aracsy, planarkitekt § 22 
Johan Håkansson, planarkitekt § 22 
Trond Strangstadstuen § 22 

Åhörare 1  

Justerare Anne Karlsson 

Justeringens 

tid och plats 

Fredagen den 14 januari klockan 13.00, Garvaren Ljungby.  

Paragrafer §§ 1–30 
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Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo   

 
 

Ordförande Magnus Gunnarsson  

 
 

Justerare Anne Karlsson   
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-01-11 

Protokollet anslås 14 januari 2022 

Överklagningstid 14 januari – 7 februari 2022  

Anslaget nedtages 8 februari 2022 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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§ 1 Dnr KS2021-0170 018 

Medborgarinitiativ om välkommen till Ljungby-

skylt  

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar förslagsställarna och beslutar att genomföra 
medborgarinitiativen vilket innebär att en välkomnande skylt ska sättas upp enligt 
intentionerna i medborgarinitiativen.  

Finansieringen med 90 000 kronor sker genom kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda investeringsutgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

I tre medborgarinitiativ från den 24 april 2021 föreslår tre kommuninvånare att 
kommunen monterar en Välkommen till Ljungby-skylt i betongfundamentet som 
tidigare använts av Motell Stadt. Betongfundamentet är placerat utmed 
Helsingborgsvägen i Ljungby. Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2021 att 
tacka för medborgarinitiativen och att ärendet återigen ska tas upp för behandling 
vid årsskiftet 2021–2022 för fortsatt hantering av finansiering och eventuellt 
genomförande.  

I en tidigare tjänsteskrivelse daterad 6 augusti 2021 redovisar 
kommunledningsförvaltningen att åtgärden beräknas kosta från 65 000 kronor till 
90 000 kronor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 14 december 2021 att 
kommunstyrelsen tackar förslagsställarna och beslutar att genomföra 
medborgarinitiativen vilket innebär att en välkomnande skylt ska sättas upp enligt 
intentionerna i medborgarinitiativen. Finansieringen med 90 000 kronor sker 
genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsutgifter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-03 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-06 

Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-12 

Tre medborgarinitiativ om Välkommen till Ljungby-skylt, 2021-04-24 
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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 

Förslagstställarna  
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§ 2 Dnr KS2021-0327 140 

Policy för näringsliv  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
Policy för Näringsliv daterat 3 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Befintlig policy ska revideras och i arbetet med fokusområdet Näringsliv har ett 
grundläggande arbete genomförts vilket leder fram till förslaget till ny policy.  
Policyn ska vara övergripande och kort och synpunkter som är i linje med detta har 
hanterats inom ramen av förslaget till policy. Synpunkter som inte hanteras inom 
ramen av förslaget kommer istället att hanteras inom ramen för kommande 
verksamhetsplan som mer detaljerat beskriver kommunens näringslivsarbete.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 september 2021 att skicka 
förslag på Policy för Näringsliv på remiss till samtliga nämnder. De synpunkter och 
svar som inkommit har hanterats och en justerad version av Policy för Näringsliv 
har tagits fram daterad 3 december 2021.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 14 december 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
Policy för Näringsliv daterat 3 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 
Policy för näringsliv, 2021-12-03 
Tjänsteskrivelser från Kommunledningsförvaltningen, 2021-12-03 
remissvar från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och 
Ljungbybostäder och externa  

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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§ 3 Dnr KS2021-0058 800 

Motion om turistekonomiska effekter av 

kommunens föreningsliv  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionens 
båda att-satser besvarade med hänvisning till pågående arbete mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och näringslivsavdelningen.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 17 februari 2021 yrkar Matija Rafaj (S) och Margareta 
Andersson (S) att: 

- kommunen utreder de turistekonomiska effekterna som föreningslivet bidrar till 
näringslivet i Ljungby kommun och att,  

- man i utredningen plockar ut några föreningar för att undersöka vilka effekter de 
har på näringslivet.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 24 
november 2021. Enligt arbetet som inletts utifrån verksamhetsplanen för strategisk 
evenemangsplanering så kommer förvaltningen kunna presentera en enklare 
beskrivning av effekterna av att genomföra arrangemang och tävlingar. Utifrån 
verksamhetsplanen för strategisk evenemangsplanering kommer förvaltningen följa 
upp antal besökare från föreningarna på frivillig basis genom enkäter.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 24 november 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att motionens båda att-satser är besvarade med 
hänvisning till pågående arbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
näringslivsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-11-24 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-04 

Motion, 2021-02-17 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut.   
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§ 4 Dnr KS2020-0397 800 

Motion om mötesplats för motorburna ungdomar  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

-anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med 
ungdomarna och att,  

- bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 13 november 2020 skriver Matija Rafaj (S) och Pia Johansson 
(S) att andra kommuner upplåtit plats för motorburna ungdomar (som bland annat 
kör EPA-traktor) att vara på. Matija och Pia tycker att även Ljungby kommun borde 
upplåta plats åt ungdomarna. I motionen yrkar Matija och Pia att: 

- kommunen gör en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner har arbetat 
med denna grupp och se om vi kan göra något liknande i vår kommun och att, 

- diskussioner förs med ungdomarna för att se om intresse finns att tillsammans 
med kommunen hitta en mötesplats för dem.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 3 
november 2021. Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2021 att inleda ” Projekt 
för bättre folkhälsa bland unga”. Projektet syftar till att förebygga ofrivillig 
ensamhet och till att generera insatser som fokuserar på att förbättra folkhälsan 
bland unga. I projektet sker intervjuer med ungdomar om behovet av mötesplatser, 
utformning, aktiviteter med mera och en särskild diskussion sker med motorburna 
ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att den andra att-satsen, om 
att föra dialog med ungdomarna, ska anses besvarad i och med genomförandet av 
projektet.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 24 november 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- att anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med 
ungdomarna och att,  

- bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning.  
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Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-11-24 § 93 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-03 

Motion, 2020-11-13 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut.   
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§ 5 Dnr KS2020-0376 041 

Utredning om internationell skola  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Genom kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 fick barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och redovisa möjligheten för 
etableringen av en internationell skola i Ljungby kommun.  

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
25 november 2021. I dagsläget anser barn- och utbildningsförvaltningen att det inte 
finns behov av en internationell grundskola i Ljungby kommun. Bedömningen 
bygger till viss del på förväntat elevunderlag för de närmaste åren som inte visar att 
någon ny skola behövs. Barn- och utbildningsförvaltningen ser även att en 
internationell skola kan bidra till ökad segregation vilket också ligger till grund för 
bedömningen.   

Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 17 november 2021 att överlämna 
utredningen till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-11-17 § 162 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-25 

Utredning gällande internationell skola från barn- och utbildningsförvaltningen, 
2021-11-25 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-11 

14(59) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 6 Dnr KS2021-0496 770 

Yttrande gällande betänkandet Riksintressen i 

hälso- och sjukvården - stärkt statlig styrning för 

hållbar vårdinfrastruktur  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända socialnämndens yttrande daterat 8 
december 2021 som Ljungby kommuns remissvar med följande tillägg: 

-Kommunstyrelsen anser att det finns betydande risker med utredarens förslag om 
att införa en lag om riksintressen inom vårdinfrastrukturen och att dessa ska 
beaktas vid beslut om vårdinfrastrukturen eftersom kommunstyrelsens bedömning 
är att risken är hög för att förslagen går ut över resurserna till vården och vårdens 
kvalitet. 

-Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går i hög takt och ledorden på området 
borde snarare vara lättrörlighet och innovation vilket kommunstyrelsen bedömer 
att denna lag skulle försvåra. 

-Kommunstyrelsen anser att det är bra att patientperspektivet ligger i fokus och att 
God och nära vård-reformen också beaktas i remissen. Kommunstyrelsen vill även 
poängtera att det av sekretesskäl finns hinder för informationsutbyte mellan 
kommun och region vilket skapar hinder för effektiv samverkan mellan kommun 
och region.  Skydd för individens integritet står emot krav på digitalisering för att 
klara framtidens vård och omsorg. Detta bör utredas vidare. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdepartementet har den 23 november 2021 översänt betänkandet 
Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur till kommunen för yttrande.  

Socialnämnden har den 15 december 2021 beslutat att överlämna en skrivelse 
daterad 8 december 2021 till kommunstyrelsen i vilken socialnämndens 
bedömningar gällande betänkandet redovisas. Att stärka primärvårdens roll genom 
utveckling av god och nära vård och omsorg är viktigt för att sluta det gap som 
upplevs mellan primär- och slutenvård.  

Utredningen kan inte visa att ändringar i lagen om riksintressen kommer att bidra 
till att kostnader för vårdinfrastruktur kommer att minska och därmed finns en risk 
för att förslagen kan komma att gå ut över resurserna till vården och dess kvalitet. 
Mer resurser kan enligt förslaget komma att läggas på statlig administration och 
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myndighetstillsyn. Det uttrycks i förslaget att de ökade kostnader för staten som 
uppkommer genom förslaget kan finansieras genom omfördelning av bidragen till 
regioner och kommuner.  

Förslaget om att införa en reglering om riksintressen på hälso- och 
sjukvårdsområdet som ska beaktas av kommuner och regioner vid beslut som 
påverkar vårdinfrastruktur innebär en inskränkning av det kommunala 
självbestämmandet. Detta eftersom förslaget innebär att kommuner och regioner i 
beslut ska beakta vissa av statens utpekade intressen. Oavsett vad som i 
utredningsförslagen eventuellt blir det slutliga beslutet så måste de föreslagna 
riksintressena förtydligas både gällande innehåll och omfattning.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut, 2021-12-15  

Socialnämndens yttrande, 2021-12-08  

Betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för 
hållbar vårdinfrastruktur  

Yrkanden 

Rut Björkström (KD) och Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag till socialnämndens 
förslag till yttrande med hänvisning till att stärkt statlig styrning för hållbar vård 
(SOU 2021:71) ska föredras.  

Lars-Ove Johansson (C), Anne Karlsson (S) och Matilda Petersson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att översända socialnämndens yttrande daterat 8 
december 2021 som Ljungby kommuns remissvar med följande tillägg: 
-Kommunstyrelsen anser att det finns betydande risker med utredarens förslag om 
att införa en lag om riksintressen inom vårdinfrastrukturen och att dessa ska 
beaktas vid beslut om vårdinfrastrukturen eftersom kommunstyrelsens bedömning 
är att risken är hög för att förslagen går ut över resurserna till vården och vårdens 
kvalitet. 
- Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går i hög takt och ledorden på området 
borde snarare vara lättrörlighet och innovation vilket kommunstyrelsen bedömer 
att denna lag skulle försvåra. 
-Kommunstyrelsen anser att det är bra att patientperspektivet ligger i fokus och att 
God och nära vård-reformen också beaktas i remissen. Kommunstyrelsen vill även 
poängtera att det av sekretesskäl finns hinder för informationsutbyte mellan 
kommun och region vilket skapar hinder för effektiv samverkan mellan kommun 
och region.  Skydd för individens integritet står emot krav på digitalisering för att 
klara framtidens vård och omsorg. Detta bör utredas vidare. 
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Beslutsordning 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Rut 
Björkströms och Jan Lorentzsons yrkande.  

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

Skickas till 

Socialdepartementet  
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§ 7 Dnr KS2020-0014 620 

Avslut av ESF-projektet ungdomssatsning för 

ökad skolnärvaro  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

-avsluta ESF-projektet Ungdomssatsning för att främja skolnärvaro i förväg i början 
av år 2022 och att,  

-friställa återstående tilldelade medel ur anslag för medfinansiering av 
internationella projekt år 2022 så att medlen kan nyttjas till andra ändamål 
(maximalt 350 000 kr). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade den 10 mars 2020 beslut om medfinansiering till ett 
projekt inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) med syfte att främja 
skolnärvaro. Projektansökan till ESF krävde 53% medfinansiering. 
Medfinansieringen beviljades från kommunstyrelsens anslag för medfinansiering av 
internationella projekt med totalt 975 000 kronor fördelat på tre år. 
Medfinansieringen fördelades på följande sätt: år 1 (2020) – 275?000 kronor, år 2 
(2021) – 350?000 kronor, år 3 (2022) – 350 000 kronor.  

Inför 2022 och 2023 beviljades socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
pengar i budget för att implementera ”Barnens bästa gäller” i hela Ljungby 
kommun, för alla åldrar. Alltså en breddning av uppdraget i jämförelse med ESF-
projektet. Inför implementering av ”Barnens bästa gäller” i Ljungby kommun 
rekryterades under hösten 2021 en projektledare. Personen som rekryterades för 
implementerandet av ”Barnens bästa gäller” är samma person som har tjänsten som 
projektledare för ESF-projektet.   

Styrgruppen har varit i kontakt med ESF-rådet för att undersöka möjligheterna för 
att avsluta ESF-projektet i förtid. ESF-rådet har ställt sig positiva till att avsluta 
projektet i förtid då implementeringen av ”Barnens bästa gäller” för hela Ljungby 
kommun är en förlängning och breddning av ESF-projektet. Långsiktighet och 
implementering av projekt i ordinarie verksamhet är en grundläggande målsättning 
för ESF-projekt.  

I tjänsteskrivelsen från den 20 december 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att: 
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-avsluta projektet ESF-projektet Ungdomssatsning för att främja skolnärvaro i 
förväg i början av år 2022 och att,  

-friställa återstående tilldelade medel ur anslag för medfinansiering av 
internationella projekt år 2022 så att medlen kan nyttjas till andra ändamål 
(maximalt 350 000 kr). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-20 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.   
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§ 8 Dnr KS2021-0098 450 

Samarbetsavtal gällande avfall mellan Ljungby 

och Alvesta kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de båda 
upprättade samarbetsavtalen avtal 1 och avtal 2 mellan Alvesta kommun och 
Ljungby kommun.  

Avtal 1 avser samverkan om utsortering och återvinning av kommunalt avfall. Avtal 
2 avser samverkan om insamling av kommunalt avfall samt förpackningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby och Alvesta har gemensam lösning vad gäller utsortering av mat-, och 
restavfall genom optisk sortering. Inför årsskiftet 2021/2022 kommer ny 
lagstiftning träda i kraft vilket innebär att kommunerna kommer få ytterligare krav 
på sig att samla in returpapper. Två avtalsförslag har tagits fram med anledning av 
lagändringarna som tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
godkänna.  

Avtalen innebär att Ljungby kommun sorterar Alvesta kommuns mat-, och 
restavfall medan Alvesta kommun sköter returpappersinsamling och avsättning av 
returpappret för återvinning i Ljungby kommun. Avtalet kommer i förlängningen 
även innefatta utsortering av fastighetsnärainsamling av förpackningar genom 
optisk sortering.  

Tekniska nämnden föreslår den 15 december 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna de upprättade samarbetsavtalen mellan Alvesta kommun och 
Ljungby kommun.  

Avtal 1 avser samverkan om utsortering och återvinning av kommunalt avfall. Avtal 
2 avser samverkan om insamling av kommunalt avfall samt förpackningar.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-12-15 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-12-06 

Avtal 1 samverkan utsortering och återvinning av kommunalt avfall 

Avtal 2 samverkan insamling av kommunalt avfall samt förpackningar 
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Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.   
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§ 9 Dnr KS2021-0249 290 

Motion om huruvida kommunala lokaler ska vara 

i kommunal ägo eller om verksamhetslokaler 

istället ska hyras  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige finner att förutsättningarna för 
hur verksamhetslokaler ska hanteras redan är väl utredda av olika aktörer. Utöver 
detta har Ljungby kommun i verksamhetsplan för lokalförsörjning beslutat om 
lämpligast inriktning för införskaffande av verksamhetslokaler och att äga 
verksamhetslokaler är huvudalternativet. Ytterligare utredning av motionärens 
frågor skulle med andra ord inte ge särskilt mycket nytt och motionen besvaras 
därmed.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 10 juni 2021 yrkar Anne Karlsson (S) att: 

- Att kommunens tjänstemän utan dröjsmål gör en utredning som presenterar 
kostnader för vilket som i längden är bäst för Ljungby kommun- bygga i egen regi 
alternativt erbjuda entreprenörer att bygga fastigheter och verksamhetslokaler som 
kommunen hyr för sin verksamhet. Exempel är skola, förskola, äldreboende och 
idrottslokaler. 

- Att presentera konsekvenser för de olika alternativen, hyra eller äga fastigheter och 
verksamhetslokaler samt presentera vilket alternativ som är bäst för Ljungby 
kommuns långsiktiga ekonomi 

- Att utifrån utredningens resultat bestämma framtida inriktning för Ljungbys 
beslutsfattare – vad gäller att äga eller hyra kommunens verksamhetslokaler. 

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 22 
november 2021. För att få till ett bra arbete med försörjning av kommunala 
verksamhetslokaler beslutade kommunfullmäktige om en ny verksamhetsplan för 
lokalförsörjning som skulle gälla från och med 2018.  

Ljungby kommuns investeringsprocess omarbetades under 2019. Med tanke på de 
ökade investeringsbehoven i kommunerna har också frågan om lämpliga lösningar 
för finansiering diskuterats flitigt på olika nivåer. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har i sin skrift ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” utrett de praktiska 
förutsättningarna för att äga, hyra av extern part 
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respektive hyra av kommunala bostadsbolag. Även Kommuninvest har utrett 
frågorna i sin rapport ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler - hur ser 
kalkylerna ut i kommunsektorn?”. I både SKR-skriften och Kommuninvests rapport 
nås sammanfattningsvis samma huvudsakliga slutsats: Det är klart mer ekonomiskt 
fördelaktigt att äga sina verksamhetslokaler.  

Tekniska nämnden föreslår den 15 december 2021 att kommunfullmäktige finner 
att förutsättningarna för hur verksamhetslokaler ska hanteras redan är väl utredda 
av olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i verksamhetsplan för 
lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för införskaffande av 
verksamhetslokaler och att äga verksamhetslokaler är huvudalternativet. Ytterligare 
utredning av motionärens frågor skulle med andra ord inte ge särskilt mycket nytt 
och motionen besvaras därmed.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut, 2021-12-15 § 173 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-11-19 

Motion, 2021-06-10 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.   
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§ 10 Dnr KS2021-0219 103 

Policy för arbetet med barnets rättigheter i 

Ljungby kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun daterat 7 december 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) blev lag den 1 januari 2020 och gäller för 
alla verksamheter inom Ljungby kommun. De beslut som fattas i våra verksamheter 
ska utgå från ett barnrättsperspektiv.   

Ljungby kommuns policy för barnets rättigheter grundas på FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). Barnets rättigheter är en del av de mänskliga 
rättigheterna.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021 att skicka förslag till 
policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun på remiss för yttrande 
till samtliga nämnder, de kommunala bolagen och ungdomsrådet. Kommunens 
nämnder, ungdomsråd och kommunledningsgrupp har yttrat sig och är positiva till 
att en policy tas fram.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 14 december 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun daterat 7 december 
2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

Policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun, 2021-12-07 

Remissvar från ungdomsrådet, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden och gemensamma 
överförmyndarnämnden.  
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Yrkanden 

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige antar förslaget till policy, i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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§ 11 Dnr KS2021-0165 003 

Arkivreglemente  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
revidering av arkivreglemente för Ljungby kommun daterat 26 november 2021 och 
att det nya arkivreglementet ska gälla från och med den 1 februari 2022.  

Nu gällande arkivreglemente upphör därmed att gälla samma dag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kommunens 
arkivreglemente. Av 16 § arkivlagen följer att kommunfullmäktige får meddela 
föreskrifter om arkivvården inom kommunen i den utsträckning när något annat 
inte är särskilt föreskrivet.  

I det nya förslaget har begreppet dokumenthantering bytts ut mot 
informationshantering som bättre beskriver hur arkivbildningen ser ut med både 
analog och digital informationshantering. Förslaget tydliggör också 
ansvarsfördelningen av den delade arkivmyndigheten mellan Sydarkivera och 
Ljungby kommun.   

Den 14 december 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget 
till revidering av arkivreglemente för Ljungby kommun samt att besluta att det nya 
arkivreglementet ska börja gälla från och med 1 februari 2022. Nu gällande 
arkivreglemente upphör därmed att gälla samma dag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-26 

Förslag till revidering av arkivreglemente, 2021-11-26 

Ändringsförslag gällande arkivreglementet 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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§ 12 Dnr KS2021-0503 003 

Gemensam informationshanteringsplan  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- att anta VerkSAM Plan 1.6 att gälla kommunövergripande från och med 1 
februari 2022, 

- Om gallringbeslut för samtliga verksamhetsområden som ligger under 
kommunstyrelsen, 

- Om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade 
verksamhet angående administration och service enligt arkivreglementet punkt 
4.1.2, 

- att VerkSAM Plan 1.6 tas upp till beslut i övriga kommunens nämnder och 
styrelser enligt bifogad instruktion vid expediering. 

I samband med att VerkSAM Plan 1.6 antas beslutar kommunstyrelsen att tidigare 
dokumenthanteringsplan VerkSAM Plan 1.1 upphör att gälla för 
kommunstyrelsens samtliga verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har idag en dokumenthanteringsplan enligt mallen för VerkSAM 
Plan, version 1.1, som är antagen av respektive nämnd och kommunalt bolag inom 
kommunkoncernen. Förslag till uppdaterat informationshanteringsplan har tagits 
fram. Förslaget heter VerkSAM Plan 1.6 och är framtagen av kommunalförbundet 
Sydarkivera i samarbete med dess medlemskommuner.  

Kommunstyrelsen kan enligt arkivreglementet punkt 4.1.2 besluta om övergripande 
gallringsbeslut för hela kommunens samlade verksamhet angående administration 
och service. Däremot måste samtliga nämnder och styrelser fatta besluta om 
respektive verksamhets kärnverksamheter för att besluten ska få laga kraft, enligt 
arkivreglementet punkt 4.3. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 14 
december 2021 att kommunstyrelsen beslutar: 

Att anta VerkSAM Plan 1.6 att gälla kommunövergripande från och med 1 februari 
2022, 

Om gallringbeslut för samtliga verksamhetsområden som ligger under 
kommunstyrelsen, 
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Om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade 
verksamhet angående administration och service enligt arkivreglementet punkt 
4.1.2, 

Att VerkSAM Plan 1.6 tas upp till beslut i övriga kommunens nämnder och 
styrelser enligt bifogad instruktion vid expediering. 

I samband med att VerkSAM Plan 1.6 antas beslutar kommunstyrelsen att tidigare 
dokumenthanteringsplan VerkSAM Plan 1.1 upphör att gälla för 
kommunstyrelsens samtliga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-26 

VerkSAM Plan 1.6 

Förklaring och instruktion av VerkSAM Plan 1.6 

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 

Samtliga nämnder och kommunala bolag  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-11 

29(59) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 13 Dnr KS2021-0429 156 

Verksamhetsplan för varuförsörjning  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad verksamhetsplan för 
varuförsörjning daterat 30 november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av 
verksamhetsplan för varuförsörjning. Syftet med verksamhetsplan för 
varuförsörjning är att ge stöd till Ljungby kommun i handläggningen av 
servicebidrag för dagligvaruhandel.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 30 
november 2021.I dagsläget finns det sex dagligvarubutiker utanför Ljungby tätort – 
i orterna Lidhult, Tannåker, Lagan, Södra Ljunga, Ryssby och Agunnaryd. 
Dagligvarubutikerna i Ljungby kommun har vardera ett upptagningsområde som 
innefattar olika geografiska områden i kommunen. I dess områden finns 
befolkningskluster som är varaktiga och som gynnas av att butiken och dess 
servicefunktioner fortsättningsvis finns tillgängliga.  

I förslag till reviderad verksamhetsplan kvarstår ersättningen för 
hemsändningsbidraget till dagligvarubutiken per hemsändningstillfälle på 150 
kronor. Därmed krävs ingen ytterligare finansiering utifrån reviderad 
verksamhetsplan. 

Den 14 december 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad verksamhetsplan för varuförsörjning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-30 

Förslag till reviderad verksamhetsplan för varuförsörjning, 2021-11-30 

Ändringsförslag med förklaringar av föreslagna ändringar i verksamhetsplan för 
varuförsörjning 
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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.   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-11 

31(59) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 14 Dnr KS2021-0455 430 

Bemyndigande att lämna yttrande gällande 

betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 
besvara remissen vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67, och sända 
svaret till Näringsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 13 februari 2020 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett 
fossiloberoende jordbruk. Den 17 december 2020 förlängdes utredningstiden från 
28 februari 2021 till den 31 juli 2021. Betänkandet Vägen mot fossiloberoende 
jordbruk (SOU 2021:67) har upprättats och överlämnats till remissinstanser varav 
Ljungby kommun är en av dessa.  

Remissvaren ska vara näringsdepartementet tillhanda senast den 4 februari 2022. 
Då handläggningstiden i ärendet är relativt snäv i förhållande till arbetsinsatsen 
föreslår kommunledningsförvaltningen i tjänsteskrivelsen från den 21 december 
2021 att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besvara remissen vägen 
mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67, och sända svaret till 
Näringsdepartementet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-21 

Betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för 
hållbar vårdinfrastruktur (KS) 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.   
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§ 15 Dnr KS2021-0254 107 

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

-anta förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag daterat 8 december 
2021 och att,  

-ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Särskilt ägardirektiv för 
Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB inklusive särskild uppföljning av 
målet för bredbandsutbyggnad senast den 31 december 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 framgår att en översyn av 
ägardirektiv utifrån antaget plandirektiv ska göras. Kommunledningsförvaltningen 
har tagit fram förslag till revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen.  

Genom revideringen föreslås ett antal ändringar i bolagens ägardirektiv som rör 
bland annat Harabergsområdet, kommunens med- och inflyttarservice, 
bredbandsmålet, vätgasproduktion och miljömål. Därutöver föreslås ett par 
redaktionella ändringar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 14 december 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar förslag till 
ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag daterat 8 december 2021. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra 
en översyn av Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät 
AB inklusive särskild uppföljning av målet för bredbandsutbyggnad senast den 31 
december 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-14 

Förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, 2021-12-08 

Ändringsförslag gällande ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag  
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Yrkanden 

Tommy Göransson (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att i förslag till 
Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag lägga till att Ljungby Energi AB ska 
ha möjlighet att äga och bedriva produktionsanläggningar för förnybar energi även 
utanför Ljungby kommuns geografiska avgränsningar.  I övrigt beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  

Beslutsordning 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Tommy 
Göranssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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§ 16 Dnr KS2021-0039 022 

Studentferiearbeten - utvärdering och 

genomförande 2022  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna utvärderingen,  

- genomföra en satsning på studentferiearbeten under sommaren 2022 och att 
finansiera satsningen med 400 000 kronor genom kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter 2022.  Av de medel som tilldelats ska 100 000 kronor 
användas till studentferiearbeten som bidrar till barns utveckling och möjlighet till 
fritidsaktiviteter. 

- en uppföljning av föregåendeårs studenter ska göras under hösten 2022. 
Återrapportering sker till kommunstyrelsens personalutskott och att,   

- hänskjuta finansieringen för kommande år till budgetberedningen inför år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2021 att finansiera en till två 
studentferiearbetare per förvaltning sommaren 2021 och 
kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att göra en uppföljning efter 
sommaren 2021.  

Kommunledningsförvaltningen utredning redovisas i tjänsteskrivelsen från den 13 
oktober 2021. Syftet med erbjudandet var att locka studerande att söka till Ljungby 
kommun efter avslutad utbildning, att visa Ljungby kommun som en attraktiv 
arbetsgivare och att presentera platsen Ljungby kommun. Det var totalt 35 sökande 
och av dessa var det nio som fick jobb. Räddningstjänsten hade två studenter, plan- 
och byggavdelningen två, biblioteket två, en på förskola, en på HR-avdelningen och 
en på säkerhetsavdelningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 14 december 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna utvärderingen,  

- genomföra en satsning på studentferiearbeten under sommaren 2022 och 
att finansiera satsningen med 400 000 kronor genom kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda utgifter 2022.  
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- En uppföljning av förendegående års studenter ska göras under hösten 
2022. Återrapportering sker till kommunstyrelsens personalutskott och att,   

- - hänskjuta finansieringen för kommande år till budgetberedningen inför år 
2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-09  

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-13 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-01 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att av de medel som 
tilldelats ska 100 000 kronor användas till studentferiearbeten som bidrar till barns 
utveckling och möjlighet till fritidsaktiviteter. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

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

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

Skickas till 

Samtliga nämnder 
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§ 17 Dnr KS2021-0494 020 

Utvecklingsplan tillitsbaserad styrning och 

ledning 2022-2023  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplanen för införande av 
tillitsbaserad ledning och styrning. 

Sammanfattning av ärendet 

I den fastställda verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2021 ges HR- 
avdelningen i uppdrag att upprätta en utvecklingsplan för styrningsfilosofin; 
Tillitsbaserad styrning och ledning. Uppdraget innebär att upprätta en 
utvecklingsplan för införandet av tillitsbaserad styrning i kommunkoncernen.  

Kommunens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och 
tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen och dess 
invånare, företag och organisationer. Tillitsbaserad styrning och ledning stödjer den 
antagna visionsmodellen och kompletterar den ekonomiska styrningen och 
styrningen mot vår vision i Ljungby kommun. Tillitsbaserad styrning betonar att 
tillit inte endast är en fråga om mjuka värden, som organisationskultur och 
ledarskap, utan lika mycket en fråga hur man styr, leder, utvärderar och organiserar 
organisationen. Alla i kommunkoncernen, oavsett organisationsnivå, har ett ansvar 
för att aktivt verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga 
tillitsfulla relationer. 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 30 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplanen för införande av 
tillitsbaserad ledning och styrning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-25 

Utvecklingsplan för införande av tillitsbaserad ledning och styrning (del av 
tjänsteskrivelsen daterat 2021-11-25), 2021-11-25 
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Beslutsordning 

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

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

Skickas till 

Samtliga nämnder och kommunala bolag  
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§ 18 Dnr KS2021-0417 020 

Utredning om central rekryteringsfunktion  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
förbereda för en kommungemensam rekryteringsfunktion med uppstart senast den 
1 januari 2024 och att ärendet tas med till budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga 
behovet av en central rekryteringsenhet i Ljungby kommun.  Ljungby kommun 
rekryterar ungefär 420 medarbetare årligen, exklusive rekrytering av timanställda 
vikarier. Idag sköts rekryteringsarbetet huvudsakligen av våra cirka 120 chefer. I 
vissa fall tar cheferna stöd av administratörer inom förvaltningarna, i några fall 
stöttar den centrala HR-avdelningen och ibland köps stöd in av externa aktörer vid 
rekrytering av högre chefsbefattningar.  

En central kommungemensam rekryteringsfunktion kan bli en viktig del i arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att ge ett såväl kvalitativt som 
administrativt stöd åt rekryterande chefer kan en central rekryteringsfunktion 
bland annat frigöra tid för cheferna att fokusera på sin verksamhet, medborgarnas 
behov och befintlig personal.  

Utredningen visar att en rekryteringsfunktion bestående av två 
rekryteringsspecialister organiserade i kommunledningsförvaltningen, kan frigöra 
tid till ett värde av 1,3 miljoner kronor per år för rekryterande chefer. Denna 
summa är högre än kostnaden för rekryteringsfunktionen. 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 30 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta 
en kommungemensam rekryteringsfunktion med uppstart senast den 1 januari 
2024 och att ärendet tas med till budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-30 § 61 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-05 

Utredning central rekryteringsfunktion, 2021-11-05  
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förbereda för en kommungemensam 
rekryteringsfunktion med uppstart senast den 1 januari 2024 och att ärendet tas 
med till budgetberedningen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förbereda för en kommungemensam 
rekryteringsfunktion med uppstart senast den 1 januari 2024 och att ärendet tas 
med till budgetberedningen. 

Skickas till 

Samtliga nämnder och kommunala bolag  
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§ 19 Dnr KS2021-0416 020 

Utredning om central bemanningsenhet  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta en kommungemensam 
central bemanningsenhet senast den 1 januari 2024,  

- att den centrala bemanningsenhetens finansieringsmodell skall vara 
självfinansiering via det pris beställande verksamhet betalar för vikarie,  

- att den centrala bemanningsenheten skall vara organisatoriskt placerad i 
kommunledningsförvaltningen,  

- att bemanningsenhetens grundläggande förutsättningar och uppdrag skall vara att 
arbeta över hela kommunkoncernen med tillsättning av vikarier samt och att, 

- kommunkoncernens inriktning är att samtliga verksamheter skall använda den 
centrala bemanningsenheten vid vikariehantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har idag tre olika bemanningsenheter i olika storlek och som 
finns i olika verksamheter, men som alla har liknande uppdrag. Samtliga arbetar 
med vikariebemanning samt rekrytering av vikarier. Bemanningsenheterna är 
verksamma inom socialförvaltningen och delar av barn- och 
utbildningsförvaltningen. Övriga verksamheter inom kommunkoncernen saknar 
idag tillgång till motsvarande stöd i sitt bemanningsarbete, utan detta hanteras av 
respektive chef och arbetsplats. 

Utredningen visar att med en kommungemensam central bemanningsenhet kan 
servicen till verksamheterna förbättras, kompetensen samlas och användas mer 
effektivtGenom att ge alla verksamheter möjlighet att ta del av fördelarna med en 
bemanningsenhet kan vi skapa en högre driftsäkerhet i verksamheterna och en 
bättre arbetsmiljö för bland annat vissa chefer som idag arbetar med dessa uppgifter 
utanför sin ordinarie arbetstid.  

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 30 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta en kommungemensam 
central bemanningsenhet senast den 1 januari 2024,  
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2. att den centrala bemanningsenhetens finansieringsmodell skall vara 
självfinansiering via det pris beställande verksamhet betalar för vikarie. 

3. att den centrala bemanningsenheten skall vara organisatoriskt placerad i 
kommunledningsförvaltningen 

4. att bemanningsenhetens grundläggande förutsättningar och uppdrag skall vara 
att arbeta över hela kommunkoncernen med tillsättning av vikarier samt 

5. att kommunkoncernens inriktning är att samtliga verksamheter skall använda 
den centrala bemanningsenheten vid vikariehantering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-30 § 60 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15. 

Utredning central bemanning 

Yrkanden 

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

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

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

Skickas till 

Samtliga nämnder och kommunala bolag  
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§ 20 Dnr KS2021-0460 020 

Policy för medarbetare och ledare i Ljungby 

kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
kommunstyrelsens förslag till Policy för medarbetare och ledare i Ljungby 
kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

En policy inom området medarbetar-och ledarskap i Ljungby kommun har tagits 
fram.  Behovet av en sådan policy har uppstått i och med Ljungby kommuns 
implementering av ledningsfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning, där 
filosofin uppmärksammar vikten av tydlighet i roller för anställda i organisationen. 
Policyn syftar till att klargöra filosofin för anställda och förtroendevalda politiker i 
Ljungby kommun.  

I policyn tydliggörs bland annat behovet av aktivt medarbetarskap. Aktivt 
medarbetarskap innebär att chefer skapar förutsättningar för att medarbetarna ska 
kunna ta ett stort ansvar i sin yrkesroll, i syfte att nå verksamhetens mål och 
resultat.  
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 30 november 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy för 
medarbetare och ledare i Ljungby kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-30 § 63 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-24 

Förslag till Policy för medarbetare och ledare i Ljungby kommun, 2021-11-30 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till Policy för 
medarbetare och ledare bestående av personalutskottets förslag till policy samt de 
ändringar av ordalydelser i stycket Ledningsfilosofi, värdegrund och vision som 
redovisats under sammanträdet. 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till Policy för 
medarbetare och ledare bestående av personalutskottets förslag samt de ändringar 
av ordalydelser i stycket Ledningsfilosofi, värdegrund och vision som redovisats 
under sammanträdet. 
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§ 21 Dnr KS2021-0355 167 

Utredning om kameraövervakning vid 

kommunens skolor  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska nämnden för vidare utredning i samråd med 
säkerhetschefen och för verkställande enligt tilldelade medel i budget för år 2022 
fastställd av kommunfullmäktige den 21 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den ökade skadegörelsen på kommunens skolor beslutade 
kommunfullmäktige genom budgetbeslutet för 2021 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till 
kamerabevakning av kommunens skolor.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 4 
oktober 2021. De senaste åren har lagstiftningen inom området genomgått stora 
förändringar vilket delvis gjort det enklare att införa kamerabevakning eftersom 
kravet på tillstånd har lättats upp. Dock är kraven på hur kamerabevakningen 
hanteras fortfarande de samma oavsett om bevakningen är tillståndspliktig eller ej. 
Grundregeln är att tillstånd krävs om kommunen ska bevaka en plats dit 
allmänheten har tillträde som t.ex. skolgårdar. Om allmänheten inte har tillträde 
till platsen krävs inget tillstånd, men det måste ändå finnas en rättslig grund för 
behandlingen av bilder och filmmaterial för att kamerabevakningen ska vara laglig. 
Syftet med kamerabevakningen måste helt enkelt väga tyngre än den personliga 
integriteten för de som övervakas. Kommunledningsförvaltningens utredning 
presenteras i sin helhet i rapporten daterat 30 september 2021.  

Den 14 december 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska nämnden för vidare utredning i samråd med 
säkerhetschefen för verkställande enligt tilldelade medel i budget för år 2022 
fastställd av kommunfullmäktige den 21 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-04 
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Rapport med utredning gällande kameraövervakning, 2021-09-30 

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 
Tekniska nämnden  
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§ 22 Dnr KS2017-0362 212 

Översiktsplan 2035  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2021 § 162. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 
2035 enligt kommunstyrelsens förslag, daterat den 10 december 2021. Den nya 
översiktsplanen med tidshorisont 2035 ersätter översiktsplanen antagen av 
kommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 64.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter kommunfullmäktiges antagande av översiktsplan 2035 den 29 november 
2021, upptäcktes att textavsnitt med kommunens förhållningssätt till riksintressena 
för järnväg, luftfart och totalförsvar hade fallit bort i översiktsplanens del 3, vilket 
det är lagkrav på att en översiktsplan ska innehålla. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott hade den 26 oktober 2021 tillgång till fullständiga handlingar i Word-
format. Dessvärre har det i de layoutade versionerna i PDF-erna, som skickades ut 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, tappats bort viktiga stycken i del 3. 
Förvaltningen har nu uppdaterat del 3 med det innehåll som tappats samt 
uppdaterat övriga delar med redaktionella rättelser såsom förtydliganden och 
aktuell statistik samt rättat till ord och meningar. Förslaget är att ett nytt 
antagandebeslut utifrån korrekta handlingar ska fattas. För att göra detta möjligt 
behöver först beslutet från den 29 november 2021 upphävas.  

Översiktsplanen regleras och utformas enligt 3 kap. i plan- och bygglagen (PBL) och 
dess funktion är att ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön inom hela kommunen. Den ska ge vägledning för beslut kring mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Planen är vägledande vid hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga 
beslut som rör mark- och vattenanvändning. En översiktsplan beskriver 
förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga 
planering samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Den är inte juridiskt bindande, men väger tungt i och med 
att den är förankrad med medborgare och myndigheter.  

I tjänsteskrivelsen från den 27 december 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att Kommunstyrelsen föreslår att 
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kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 29 
november 2021 § 162. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 
2035 enligt kommunstyrelsens förslag, daterat den 10 december 2021. Den nya 
översiktsplanen med tidshorisont 2035 ersätter översiktsplanen antagen av 
kommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 64.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-27 

Översiktsplan 2035 del 1,del 2, del 3, del 4, 2021-12-10 

Granskningsutlåtande, 2021-12-10 

Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning, 2021-12-10 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.   
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§ 23 Dnr KS2021-0520 000 

Nämndinitiativ om nationaldagsfirande  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till nämndinitiativet och att 
överlämna nämndinitiativet till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt hantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 december 2021 lämnade Anne 
Karlsson (S) in ett nämndinitiativ om nationaldagsfirande i kommunens 
serviceorter och andra orter med samhällsförening eller hembygdsförening. Anne 
skriver att kommunen sedan flera år tillbaka i samband med firandet av 
nationaldagen den 6 juni ansvarat för en ceremoni i hembygdsparken i Ljungby, 
där kommunen hälsat nysvenskar välkomna till Ljungby kommun. Genom 
nämndinitiativet vill Anne att denna ceremoni utökas till fler orter. 

I nämndinitiativet yrkar Anne Karlsson att:  

-Utreda möjligheterna samt om möjligt införa liknande ceremonier på 
nationaldagen i samtliga föreslagna serviceorter.  

-att erbjuda de byar/orter som inte är serviceort, men som har en samhälls-  

/hembygdsförening, kommunens ceremoni på nationaldagen.  

Att förutom nysvenskar, välkomna och bjuda in samtliga nyinflyttade på respektive 
orter till ceremonin. 

Den 14 december 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till nämndinitiativet och att 
överlämna nämndinitiativet till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt hantering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Nämndinitiativ om nationaldagsfirande, 2021-12-07 

Beslutsordning 

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

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 24 Dnr KS2021-0471 700 

Avsiktsförklaring God och nära vård - ett 

samarbete mellan Region Kronoberg, Campus 

Ljungby och Ljungby kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen God och nära vård 
mellan Ljungby kommun, Campus Ljungby och Region Kronoberg. Ljungby 
kommuns avsikter gäller under förutsättning att även Region Kronoberg och 
Campus Ljungby godkänner avsiktsförklaringen.     

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun, Campus Ljungby och Region Kronoberg har under en tid 
samarbetat i frågan om god och nära vård. God och nära vård handlar om att skapa 
en vård som är nära medborgaren med målet om att vården ska vara jämlik och 
hålla hög kvalitet. Staten och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har slutit en 
överenskommelse som totalt omfattar 6 778 miljoner kronor. Av dessa avsätts 5 
725 miljoner kronor till regionerna och 1000 miljoner till kommunerna.  

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Campus Ljungby och Region 
Kronoberg tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring som tydliggör de gemensamma 
målen och åtagandena i arbetet i omställningen till en god och nära vård. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
avsiktsförklaringen.  

I tjänsteskrivelsen från den 24 november 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
avsiktsförklaringen God och nära vård mellan Ljungby kommun, Campus Ljungby 
och Region Kronoberg. Ljungby kommuns avsikter gäller under förutsättning att 
även Region Kronoberg och Campus Ljungby godkänner avsiktsförklaringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-24 

Avsiktsförklaring gällande samarbete mellan Ljungby kommun, Campus Ljungby 
och Region Kronoberg avseende god och nära vård 
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Beslutsordning 

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

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

Skickas till 

Campus Ljungby 
Region Kronoberg  
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§ 25 Dnr KS2021-0534 102 

Valärende - ledamot i kommunstyrelsens 

arbetsutskott (SD)  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Jan Lorentzsons avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och att utse Krister Salomonsson till ny ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har meddelat att Jan Lorentzson (SD), idag ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, och Krister Salomonsson (SD), idag ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, avser att byta positioner. I mejl från den 14 
december 2021 meddelar Krister Salomonsson att han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott i förmån för att istället bli ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. I mejl från den 15 december 2021 
meddelar Jan Lorentzson att han avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott i förmån för att istället bli ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen i en 
tjänsteskrivelse från den 14 december 2021 att kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna Jan Lorentzsons avsägelse som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
och att utse Krister Salomonsson till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-14 

Beslutsordning 

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

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

Krister Salomonsson  
Jan Lorentzson  
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§ 26 Dnr KS2021-0533 102 

Valärende - ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott (SD)  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Krister Salomonssons avsägelse som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och att utse Jan Lorentzson till ny 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har meddelat att Jan Lorentzson (SD), idag ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, och Krister Salomonsson (SD), idag ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, avser att byta positioner. I mejl från den 14 
december meddelar Krister Salomonsson att han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott i förmån för att istället bli ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. I mejl från den 15 december meddelar 
Jan Lorentzson att han avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott i förmån för att istället bli ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

I en tjänsteskrivelse från den 14 december 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen med anledning av ovanstående att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna Krister Salomonssons avsägelse som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och att utse Jan Lorentzson till ny 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-14 

Beslutsordning 

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

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

Krister Salomonsson  
Jan Lorentzson  
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§ 27 Dnr KS2021-0543 100 

Rapportering från kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte hantera ärendet idag. Ärendet hanteras på nästa 
sammanträdet.  
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§ 28 Dnr KS2021-0542 100 

Rapportering från kommunledningsförvaltningen  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte hantera ärendet idag. Ärendet hanteras på nästa 
sammanträdet.  
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§ 29 Dnr KS2021-0528 002 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 

 

Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende 

Magnus 
Johansson    

2.3 2021-12-09 Uttag ur 
kapitalförvaltningen   
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§ 30 Dnr KS2021-0514 100 

Redovisning av meddelanden  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 11 januari 2022 fått följande meddelande redovisade: 

-Formas, avslag på ansökt bidrag, 2021-11-25 

-Ljungby Utveckling AB, sammanträdesprotokoll 2021-11-23 

-Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll, 2021-11-23 

-Flera privatpersoner, skrivelse till kommunstyrelsen om att prioritera välfärden, 
2021-12-05 

-SKR, beslut om överenskommelse mellan SKR och regeringen kring säker digital 
kommunikation, 2021-12-17 

-Kommunledningsförvaltningen, redovisning av synpunkter från 2021 

 


