
Kallelse

Kommunfullmäktige

Plats och tid Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby 

Måndagen den 25 oktober 2021, klockan 17.30- 

Vid förhinder kontakta Sofia Olsson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 

91 17, sofia.olsson@ljungby.se  

Inledning Ordföranden hälsar välkommen. 

Förslag till justerare: Håkan Bengtsson och Tilda Ragnarsson, 

ersättare Emma Johansson Gauffin. 

Justeringen hålls måndagen den 1 november 2021 kl.16.00. 

Ärenden
1. Presentation av Ungdomsrådet.

2. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

3. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4. Enkla frågor.

5. Inlämnande av motioner och interpellationer.

6. Svar på interpellation om PFAS i kommunalt dricksvatten.

7. Svar på interpellation om skyfall och översvämningar.

8. Svar på interpellation om kostnader p.g.a. översvämningar.

9. Svar på interpellation om ledningsförnyelser.

10. Svar på interpellation om psykisk ohälsa bland unga.

11. Regler för personalföreträdares deltagande i kommunens nämnder.

12. Instruktion till stämmoombud vid extrastämma för Ljungby Holding

AB.

13. Policy för information och kommunikation.

14. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2022.

15. Skattesats år 2022.

16. Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (C).

17. Val av ny nämndeman i Växjö Tingsrätt.

18. Valärende – ny ledamot i kommunfullmäktige (M).

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


19. Val av ny ledamot i kommunstyrelsen (M).

20. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen (M).

21. Val av ny vice ordförande i miljö- och byggnämnden (M).

22. Val av ny ledamot i tekniska nämnden (M).

23. Val av ny ersättare i tekniska nämnden (M).

24. Val av ny ersättare i Ljungby Utveckling AB (M).

25. Val av ny ersättare i Ljungby Holding AB (M).

26. Redovisning av obesvarade motioner.

27. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

28. Meddelanden.

Vice ordförande
Bengt Carlsson (KD) 



Motion angående Lex Maja. 

Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin 
tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är innebörden av 
bestämmelsen, den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Lex Maja har tillkommit för att göra det möjligt för personal inom t.ex. socialtjänsten att kunna 
rapportera om missförhållanden hos vårdtagare vad gäller djurhållning. Det kan röra sig om 
vanvårdade djur, misshandlade djur eller djur som lämnats ensamma av någon orsak. 
Här är det alltså tillåtet att bryta mot sekretesslagen. Men man skall först och främst se om det går 
att lösa problemet tillsammans med djurhållaren. 
Anmälan görs till Länsstyrelsen eller Polisen. 

Vi inom Sverigedemokraterna anser det viktigt att personalen inom socialtjänsten verkligen känner 
till denna möjlighet för att inga djur skall lida i onödan. 

Vi yrkar således att: 

Utbildning/ information angående Lex Maja skall tillhandahållas till all personal inom 
socialtjänsten så att de är medvetna om denna möjlighet för att förhindra djurs lidande. 

Jan Lorentzson 
Martina Ericsson 
Sverigedemokraterna Ljungby 



Miljöpartiet de Gröna i 
Ljungby kommun

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående PFAS i 
kommunalt dricksvatten.

För snart ett år sedan släppte Naturskyddsföreningen en rapport som visade att 19 000 av 
Ljungbys invånare är utsatta för en för hög mängd av gifterna PFAS när de dricker sitt dagliga 
behov av vatten. EUs myndighet för livsmedelssäkerhet har uppdaterat och skärpt 
gränsvärden för fyra olika PFAS (PFOA. PFOS. PFNA och PFHxS) och svenska 
Livsmedelsverket förväntas följa dessa skärpta gränsvärden.
Kommunen har haft ett bra tag på sig att påbörja lösningar på detta väldigt angelägna 
problem, därför ställer Miljöpartiet i Ljungby dessa frågor:

• Vad har Ljungby kommun gjort för att minska andelen PFAS i vattnet?
• Vad har styrande partier gjort för att minska andelen PFAS i vattnet?
• När kan Ljungbys invånare som dricker kommunalt vatten vara säkra på att vattnet är 

giftfritt?
• Har kommunen en uppfattning om var gifterna kommer från?

Länk
https://cdn.naturskyddsforeningen.Se/uploads/2021/06/l 1114742/29035 8176d35c501c200.p
df

2021-06-18 

För Miljöpartiet 

Tommy Göransson

https://cdn.naturskyddsforeningen.Se/uploads/2021/06/l_1114742/29035_8176d35c501c200.p


Interpellation till Tekniska 
nämndens ordförande

“Alla kommuner behöver jämföra med regnet i Gävleborg och göra 
beräkningar” Detta menar Thomas Pettersson professor på 
Chalmers i Göteborg.

Enligt VA-Plan från 2013 ska kommunen “underhålla och förnya 
befintliga ledningar i den takt som krävs för att bibehålla deras 
funktion och driftsäkerhet”.

I budget 2022 föreslog Vänsterpartiet och Miljöpartiet ökade 
resurser för ledningsfömyelse, men fick avslag på det.

Vi har haft rejäla skyfall både denna och förra sommar vilket lett 
till översvämningar i många fastigheter

Vi undrar därför:

Hur väl förberedda är vi för skyfall med liknande mängd som i 
Gävleborg?

Varför har vi haft översvämningar och vad ska göras för att det 
inte ska ske igen?

Ljungby den 29 augusti 2021

Kerstin Wiréhn 
Vänsterpartiet



MILJÖPARTIET DE GRÖNA I 

LJUNGBY KOMMUN 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående 
kostnader p.g.a. översvämningar vid regn 

Det har varit återkommande översvämningar i källare de senaste åren i 

samband med regn. Det verkar som det blir översvämningar även om det 

inte är extremt mycket regn som kommer på kort tid. 

1. Har det kommit skadeståndskrav från fastighetsägare p.g.a. regn och t.ex. 

vattenfyllda källare eller andra platser under 2019, 2020 och hittills 2021? 

2. Om det har inkomnlit skadeståndskrav till Ljungby kommun enligt ovan

hur stora är dessa krav i kronor resp. år 2019, 2020 och hittills 2021?

3. Har det utbetalats några pengar till fastighetsägare beroende på ovan? Om

svaret är ja hur mycket resp. år?
4. Vilka planer har tekniska förvaltningen att vidta åtgärder för att minska risk för

översvämningar?

För Miljöpartiet 

2021-09-23 

Tommy Göransson 



Miljöpartiet de Gröna i 
Ljungby kommun

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående 
ledningsförnyelse.

1. VA-ledningar: I alliansens budget för 2022 finns 6 miljoner kronor i 
ledningsförnyelse och Axel Ångbagares Gata 2 miljoner kronor och 
Föreningsgatan 8 miljoner kronor. Jag tolkar alla dessa investeringar som 
ledningsförnyelse d.v.s. totalt 16 miljoner kronor. Är det rätt tolkat?

2. Enligt de redovisningar som tekniska förvaltningen presenterat när det 
gäller kostnader för ledningsförnyelse under 2020 blir kostnaden ca
100 000 kr/schaktmeter för ledningsförnyelse. I underlaget för VA-planen 
som antogs av kommunstyrelsen 2014 fanns det ca 200 km 
dricksvattenledning, 184 km spillvattenledning och 169 km 
dagvattenledning 2012. Det har tillkommit en del ledningsnät sedan 2012. 
Om man räknar ca 200 km schakt totalt blir totalkostnaden i 
förnyelsebehov ca 200 miljoner kr/år vid förnyelsetakt på 100 år. Är ovan 
beräkning korrekt beräkning? Om det inte är korrekt beräkning hur ser en 
korrekt beräkning då ut?

2021-09-23 

För Miljöpartiet 

Tommy Göransson



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Interpellation till Barn-och utbildningsnämndens ordförande 

Marcus Wallde'n {m) om psykisk ohälsa bland unga 

Den vanligaste dödsorsaken bland unga idag är självmord. I en rapport ifrån "ung idag 2021" 

utgiven av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, visar att var tredje ungdom 

besväras av oro, ångest och ängslan. Hälften av dem har psykosomatiska symptom 

För några dagar sedan överlämnades en bok "Det här behöver vi för en Better day" utgiven 

av Tim Berglings Foundation, Suicid Zero, Mind och BRIS till statsminister Stefan Löfve'n. 

1000 ungdomar har skrivit ner sina tankar om vad som de behöver för att vård och stöd skall 

fungera i Sverige. Bl.a. säger Klas Bergling, Tim Berglings Foundation, och ungdomen Lucia i 

TV4 morgonprogram att skolorna bör prata om livskunskap. Den psykiska ohälsan har under 

flera år varit hög och har ökat i samband med pandemin. 

Frågan om barn och ungas hälsa är en stor och viktig samhällsfråga. Barnen är vår framtid 

och jag undrar hur vi i Ljungby kommun har ämnen i skolan som berör livet, vart man som 

ung kan vända sig och vad det finns för hjälp att få. Mina frågor är: 

1. Arbetar kommunens skolor systematiskt i undervisningen med information och

samtal om viktiga ämnen som rör livet?

2. Vad kan en ung person/elev med psykisk ohälsa i skolan förvänta sig av elevhälsan?

3. Hur ser samverkan med andra myndigheter/vårdgiare ut och fungerar den i

praktiken?

4. Hur arbetar nämnden för att politiker ska få ökad kunskap inom området ungas

psykiska ohälsa?

5. Vilken hjälp finns för unga med psykisk ohälsa i Ljungby kommun?

6. Vilken ungdomspolitik driver du som moderat ordförande i nämnden?

Ljungby 2021-09-09 

Anne Karlsson 

(s)



Källa: Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla I MUCF 

Om initiativet - For A Better Day-Tim Bergling Foundation
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Kommunstyrelsen 

J usterandes sign 

KS § 159 KS202 l -0 162 022 

Regler för personalföreträdares deltagande i kommunens 
nämnder 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag 
till Regler för personalföreträdares deltagande i kommunala nämnder att gälla 
från l januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till regler för 
personalföreträdares deltagande i kommunala nämnder. Det finns en varierande 
förståelse och kunskap om personalföreträdarnas roll och befogenheter och 
därför har förslag till styrdokurnent tagits fram. 

I kommunallagen anges att personalföreträdare har närvarorätt vid kommunala 
nämnders sammanträden. Närvarorätten är avgränsad till ärenden som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda. 
Närvarorätten saknas vid kommunstyrelsens, beredande utskotts, valnämndens, 
revisionens, överförmyndarnämndens och vid de kommunala bolagens 
styrelsesammanträden. 

Förslag till regler för personalföreträdares deltagande i kommunala nämnder 
innefattar de ställningstaganden som anges i lag men även vissa lokala 
tillämpningar. Bland annat anges att personalföreträdare ska behålla sin 
kollektivavtalsreglerade lön under den tid som de deltar vid nämndens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 7 september 2021 att förslag till 
Regler för personalföreträdares deltagande i kommunala nämnder fastställs och 
ska börja gälla från och med 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-09-07 §33 
Tjänsteskrivelse från kornrnunledningsförvaltningen, 2021-07-09 
Förslag till Regler för personalföreträdares deltagande i kommunens nämnder, 
2021-09-07 
Utkast till Rutin för personalföreträdares deltagande i kommunens nämnder, 
2021-09-07 
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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.

Justerandes sign



Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Bruce Byrskog 
Kommunsekreterare 
0372-789109 
bruce.byrskog@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-07-09 
Diarienummer KS202 l-0 162 .022 

Regler och rutin för personalföreträdares 

deltagande i kommunala nämnder 

Förvaltningens förslag till beslut 

1(3) 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
forslag till Regler for personalföreträdares deltagande i kommunala 
nämnder att gälla från 1 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsfon-altningen har tagit fram förslag till regler och 
förslag till rutin för personalföreträdares deltagande i kommunala 
nämnder. Enligt kommunallagen har personalföreträdare nän-arorätt ,id 
kommunala nämnders sammanträden. Nän•arorätten är avgränsad till 
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgi\·are och 
dess anställda. Nän•arorätten saknas vid kommunstyrelsens, beredande 
utskotts, valnämndens, re,·isionens, överförmyndarnämndens och ,id de 
kommunala bolagens styrelsesammanträden. 

Personalföreträdarna utses a,· arbetstagarorganisationerna. Ä,·en om 
personalföreträdarna utses a,· arbetsragarorganisarionerna så 
representerar de inre dessa. uppdraget som personalföreträdare är inte 
heller ett politiskt uppdrag. 

Personalföreträdarna omfattas inte aY lagen om facklig förtroendeman, 
avtal eller andra formella regleringar inom det fackliga området på der 
sätt som fackliga representanter gör. Att ett ärende hanteras med 
personaU.öreträdarnas nän-aro ersätter inre de processer som är 
nödvändiga enligt bland annat m.edbesrämmandelagen. 

Personalföreträdarna har enligt kommunallagen rätt att delta i nämndens 
överläggningar men inte i besluten. Detta innebär att 
personalföreträdarna har rätt att nän-ara och yttra sig på samma 
förutsättningar som nämndens ledamöter. Personalföreträdarna har 
däremot inte rärr att lämna förslag, delta i beslursfarrander eller arr få sin 
mening antecknad i protokollet. 

Ärendet har sedan tidigare hanteras a,· kommunstyrelsens 
personalurskott. l(onununsryrelsens personalutskott beslutade den 9 
mars 2021 att ge kommunledningsfon-alrningen i uppdrag att fastställa 
rutinen efter arr nämndernas presidier i1l\"oh·erars i beredningsprocessen. 
Efter personalut5korrers beslut har kommunledningsfön-alrningen 
konstaterar arr ärendet behåwr komplerreras med bestämmelser om 
personalföreträdarnas ersättning under sammanträden. 

mailto:bruce.byrskog@ljungby.se


Ljungby
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-07-09

Beslutsunderlag
Förslag till regler lör personallöreträdare 
Förslag till rutin lör personallöreträdare
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Regler för personalföreträdares deltagande i 
kommunens nämnder 

Enligt kommunallagens sjunde kapitel har personalföreträdare rätt att närvara vid en nämnds 
behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som 
arbetsgivare och dess anställda. 

I nämnder vid vissa ärenden 

Närvarorätten gäller vid kommunala nämnders sammanträden. Närvarorätten saknas vid 
kommunstyrelsens, beredande utskotts, valnämndens, revisionens, överförmyndarnämndens 
och vid de kommunala bolagens styrelsesammanträden. 

Närvarorätten är enligt 7 kap. 13 § kommunallagen avgränsad till ärenden som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda. Personalföreträdarna 
har enligt 7 kap. 14 § kommunallagen ändock inte rätt att närvara vid handläggning av: 
1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en
obestämd krets av enskilda,
2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
3. uppsägningar av kollektivavtal,
4. arbetskonflikter,
5. rättstvister mellan kommunen eller regionen och en arbetstagarorganisation, eller
6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.

I Ljungby kommun är grundregeln att samtliga sammanträden ska vara offentliga. 
Personalföreträdarnas särskilda befogenheter, i egenskap av personalföreträdare, är 
avgränsade till de ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
anställda. Personalföreträdarna deltar som var och en när nämnden behandlar andra ärenden. 

Befogenheter vid sammanträdena 
Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig på samma förutsättningar som 
nämndens ledamöter, vid ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess anställda. Personalföreträdarna har inte rätt att lämna förslag, delta i 
beslutsfattandet eller att få sin mening antecknad i protokollet. Ersättande 
personalföreträdare erhåller ovanstående befogenheter endast när de inkallats som ersättare i 
ställe för en ordinarie personalföreträdare. 

Rätt till information 
Med iakttagande av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen är en nämnd enligt 7 
kap. 16 § kommunallagen skyldig att lämna personalföreträdarna de upplysningar som 
behövs för personalföreträdarnas verksamhet. Under vissa förutsättningar kan även 
tystnadsplikt gällande sekretessbelagd information utfärdas till personalföreträdare. 

Utse personalföreträdare 
Enligt 7 kap. 11 § kommunallagen utses personalföreträdarna av den eller de lokala 
arbetstagarorganisationer som kommunen har kollektivavtal med. 
Arbetstagarorganisationerna kommer överens om vilka personalföreträdare som ska utses. 



Även om personalföreträdama utses av arbetstagarorganisationerna så representerar de inte 
dessa. Objektivitet, saklighet och likställighet är grundläggande för all kommunal 
verksamhet och personalföreträdama förväntas utöva sin roll med utgångspunkt i detta. 
Personalföreträdama företräder i sin roll de anställda med avgränsning till det område som 
rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Det politiska området omfattas ej.

Personalföreträdama utses bland medarbetarna i kommunen, i första hand bland 
dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde. Innan någon utanför nämndens 
verksamhetsområde väljs till personalföreträdare förutsätts arbetstagarorganisationen 
samråda med nämndens presidium. Enligt 7 kap. 11 § kommunallagen får högst tre 
personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem finnas för vaije nämnd.

Vid början av vaije mandatperiod ska de arbetstagarorganisationer som utsett 
personalföreträdare i nämnderna, meddela HR-avdelningen för vidarebefordran till aktuell 
nämnd. Entledigande meddelas på samma sätt och skrivs under av behörig företrädare. 
Mandatperioden för personalföreträdama är densamma som för ledamöter i nämnden.

Om en arbetstagarorganisation entledigar en personalföreträdare ska detta meddelas till HR- 
avdelningen för vidarebefordran till aktuell nämnd.

Ersättning för deltagande
Personalföreträdama behåller sin kollektivavtalsreglerade lön under den tid de närvarar 
vid nämndens sammanträde. Nämnden ersätter de verksamheter som far en kostnad för 
till exempel en vikarie med anledning av personalföreträdarens närvaro vid 
sammanträde med nämnden.

Kallelse till sammanträden
Personalföreträdama ska enligt 7 kap. 18 § kommunallagen kallas till sammanträden på 
samma sätt som ledamöterna i nämnden. Ersättarna ska endast kallas när de ska tjänstgöra 
som personalföreträdare. Ordinarie personalföreträdare ansvarar för att inkalla ersättare vid 
behov.

Ordföranden informerar personalföreträdama om vilka ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dessa anställda i samband med att kallelsen till 
sammanträdet skickas ut.

Jäv
Enligt 7 kap. 17 § kommunallagen omfattas personalföreträdare av samma jävsgrunder som 
nämndsledamöter gör enligt 6 kap. 28-32 §§. Personalföreträdare ska dock inte anses jävig 
endast på grund av att personalföreträdaren som förtroendeman eller funktionär tidigare 
deltagit i hanteringen av det specifika ärendet.

Laglighet
Beslut som fattas vid ett sammanträde som personalföreträdama har tillträde till blir inte 
ogiltiga på grund av att personalföreträdama eller någon av dem inte har kallats till 
sammanträdet, enligt 7 kap. 19 § kommunallagen.
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LJUNGBY
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Personalföreträdarnas närvarorätt
Enligt kommunallagens sjunde kapitel 10—19§ har personalföreträdare rätt att närvara vid en 
nämnds behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som 
arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdama 
får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

I nämnder
Närvarorätten gäller vid kommunala nämnders sammanträden. Närvarorätten saknas vid 
kommunstyrelsens, beredande utskotts, valnämndens, revisionens, överförmyndamämndens 
och vid de kommunala bolagens styrelsesammanträden.

Vid ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess anställda
Närvarorätten är avgränsad till ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess anställda. Ärenden där nämndens budget och där organisationsfrågor 
inom nämndens förvaltning hanteras är typiska ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess anställda. Personalföreträdama har ändock inte rätt att 
närvara vid handläggning av
1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en 
obestämd krets av enskilda,
2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
3. uppsägningar av kollektivavtal,
4. arbetskonflikter,
5. rättstvister mellan kommunen eller regionen och en arbetstagarorganisation, eller
6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.

Personalföreträdamas har ingen särskild närvaro- och yttranderätt vid behandling av ärenden 
som inte rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda. Ärenden 
som rör fastighetsöverlåtelser, föreningsbidrag eller fastställande av detaljplaner är typiska 
ärenden som inte rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda.

Kallelse till sammanträden
Personalföreträdama ska kallas till sammanträden på samma sätt som ledamöterna i nämnden. 
Ersättarna ska endast kallas när de ska tjänstgöra som personalföreträdare. Vaije nämnd ska 
således inkalla personalföreträdama enligt samma mtin, gällande både utformning och tid, 
som gäller för nämndsledamötema.

Ordföranden informerar personalföreträdama om vilka ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dessa anställda i samband med att kallelsen till 
sammanträdet skickas ut.

Beslut som fattas vid ett sammanträde som personalföreträdama har tillträde till blir inte 
ogiltiga på grund av att personalföreträdama eller någon av dem inte har kallats till 
sammanträdet.
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En personalföreträdare omfattas, med fåtalet undantag, av jävsgrundema som gäller för andra 
nämndsledamöter. Personalföreträdare ska dock inte anses jävig endast på grund av att 
personalföreträdaren som förtroendeman eller funktionär tidigare deltagit i hanteringen av det 
specifika ärendet.

Personalföreträdarnas befogenheter vid sammanträdena
Personal företrädarna har enligt kommunallagen rätt att delta i nämndens överläggningar men 
inte i besluten. Detta innebär att personalföreträdama har rätt att närvara och yttra sig på 
samma förutsättningar som nämndens ledamöter vid ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess anställda. Personalföreträdama har däremot inte rätt att 
lämna förslag, delta i beslutsfattandet eller att få sin mening antecknad i protokollet. 
Ersättande personalföreträdare erhåller ovanstående befogenheter endast när de inkallats som 
ersättare i ställe för en ordinarie personalföreträdare.

I Ljungby kommun är grundregeln att samtliga sammanträden ska vara offentliga. 
Personalföreträdamas särskilda befogenheter, i egenskap av personalföreträdare, är 
avgränsade till de ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
anställda. Personalföreträdama deltar som allmänhet när nämnden behandlar andra ärenden.

Personalföreträdarnas rätt till information
Med iakttagande av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen är en nämnd skyldig 
att lämna personalföreträdama de upplysningar som behövs för deras verksamhet. Under vissa 
förutsättningar kan även tystnadsplikt gällande sekretessbelagd information utfärdas till 
personalföreträdare. Tystnadsplikten kan åläggas personalföreträdama endast med tillämpning 
av 10 kapitlet 14 § offentlighets- och sekretesslagen. Nämnden ska om den finner att risk för 
skada, men eller annan olägenhet föreligger ställa upp ett förbehåll enligt denna bestämmelse 
när uppgifterna lämnas ut.

Utse personalföreträdare
Personalföreträdama utses bland medarbetarna i kommunen, i första hand bland 
dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde. Innan någon utanför nämndens 
verksamhetsområde väljs till personalföreträdare förutsätts arbetstagarorganisationen samråda 
med nämndens presidium. Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av 
dem får finnas för vaije nämnd.

Personalföreträdama utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen 
har kollektivavtal med. Arbetstagarorganisationerna kommer överens om vilka 
personalföreträdare som ska utses. Även om personalföreträdama utses av 
arbetstagarorganisationerna så representerar de inte dessa. Uppdraget som personalföreträdare 
är inte heller ett politiskt uppdrag Objektivitet, saklighet och likställighet är grundläggande 
för all kommunal verksamhet och personalföreträdama förväntas utöva sin roll med 
utgångspunkt i detta.

Val av personal företrädare anmäls med bifogad blankett och lämnas till HR-avdelningen för 
vidarebefordran till respektive berörd nämnd. Entledigande meddelas på samma sätt och 
skrivs under av behörig företrädare.
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 163 KS202 l -0364 107 

Instruktion till stämmoombud vid extrastämma för 
Ljungby Holding AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt 
till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg l ,  341 52 Lagan, 
att företräda samtliga aktier vid 2021 års extrastämma i Ljungby Holding AB. 

Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att instruera stämmoombudet att 
vid 2021 års extrastämma för Ljungby Holding AB fatta beslut om att: 

- Ljungby Holding AB ska ge en extrautdelning till Ljungby kommun
på 250 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2021 fastställdes en instruktion till stämmoombudet Lars-Ove 
Johansson som anger hur kommunens talan ska föras vid bolagsstämmorna i den 
kommunala bolagskoncernen. I instruktionen anges att utdelning om 
I 400 000 kronor ska lämnas från Ljungby Holding AB till Ljungby kommun. I 
kommunens budget för 2021 finns finansiella intäkter avseende 1 650 000 
kronor inräknat och beslut om ytterligare utdelning behöver därför fattas. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
10 september 2021. Ljungbybostäder AB kommer under 2021 dela ut 1 650 000 
kronor till Ljungby Holding AB och enligt kommunens budget för 2021 är det 
inräknat att hela detta belopp ska utdelas till Ljungby kommun. Enligt tidigare 
instruktion ska endast 1 400 000 kronor utdelas vilket innebär att beslut behöver 
fattas om ytterligare 250 000 kr som ska delas ut. 

Under hösten 2021 genomförs en extra bolagsstämma för Ljungby Holding AB 
och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 september 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige utfärdad fullmakt 
till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan, 
att företräda samtliga aktier vid 2021 års extrastämma i Ljungby Holding AB. 

Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att instruera stämrnoombudet att 
vid 2021 års extrastämma för Ljungby Holding AB fatta beslut om att: 

- Ljungby Holding AB ska ge en extrautdelning till Ljungby kommun
på 250 000 kronor.



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

24(35)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §137 
Tjänsteskrivelse från kommuni edningsförvaltningen, 2021-09-10

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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Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Charlotte Scherling 

Ekonom 

Tel. 0372-78 91 52 

Charlotte.scherling@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-10 

Kommunstyrelsen 

Instruktion till ombud vid 2021 års extrastämma för Ljungby Holding 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till 
stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan, att företräda 
samtliga aktier vid 2021 års extrastämma i Ljungby Holding AB. 

Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att instruera stämmoombudet att vid 2021 
års extrastämma för Ljungby Holding AB fatta beslut om att: 

- Ljungby Holding AB ska ge en extrautdelning till Ljungby kommun på 250 000
kronor.

Sammanfattning av ärendet 
I tidigare ärende om instruktion till ombudet fanns instruktioner angående bolagens 
årsredovisningar och verksamhet 2020. Sedan tidigare är det upptaget i 2020 års 
årsredovisning för Ljungby Holding AB om utdelning på 1 400 000 kr från Ljungby 
Holding AB till Ljungby kommun. 

Utdelningen från Ljungbybostäder AB är 1 650 000 kr till Ljungby Holding AB, och 
ska lämnas vidare som utdelning till Ljungby kommun. Med detta beslut tillkommer 
utdelning på 250 000 kr från Ljungby Holding AB till Ljungby kommun. Totalt 
kommer 1650 000 kr att lämnas som utdelning till Ljungby kommun. 

I Ljungby kommuns budget för 2021 finns finansiella intäkter för utdelning från 
kommunala bolag på 1 650 000 kronor. 

Jennie Vidal 

Komm undirektör 

POSTADRESS 

34/ 83 Ljungby 
BESÖKSADRESS 

O/ofsgatan 9 

E-POST 

kommunstyre/sen@ljungby.se 

Charlotte Scherling 

Ekonom 

TELEFON 

03 72-78 90 00 vx 

TELEFAX 

0372-78 9 I 44 

ORGNR 

2 I 2000-0670 

WEBBPLATS 

www./jungby.se 

PLUSGl'RO 

302 50-5 

BANKGl'RO 

156-0879

mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se
http://www.ljungby.se
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Kommunstyrelsen 

J usterandes sign 

KS § 165 KS2021-0361 018 

Policy för information och kommunikation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera Policy 
för information och kommunikation enligt förslag daterat 16 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till revidering av Policy för information och kommunikation har tagits 
fram med hjälp av en extern konsult. Förslag till ändringar redovisas i 
ändringsförslaget daterat 16 september 2021. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
16 september 2021. Förslaget är utformat utifrån kommunens arbete mot 
visionen. För att nå visionen behöver kommunen arbeta aktivt med att stärka 
platsvarumärket och med att marknadsföra platsen. I förslaget framgår de olika 

typer av kommunikationsstrategier som ska användas av kommunen samt hur 
ansvar fördelas mellan kommunens nämnder och kommunstyrelse. 
Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och samordna det kommunövergripande 
kommunikationsarbetet samt underlätta för nämndernas kommunikationsarbete. 
Kommunstyrelsen har ansvaret att tillhandahålla expertis inom kommunikation, 
marknadsföring och varumärkesfrågor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 september 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige reviderar Policy 

för infonnation och kommunikation enligt förslag daterat 16 september 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 § 13 8 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-16 
Förslag till revidering av Policy för information och kommunikation, 2021-09-
16 

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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Kornrnunledningsförvaltningen 
Bruce Byrskog 
Kommunsekreterare 
0372-789109 
bruce.byrskog@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-09-16 
Diarienummer KS2021-0361.018 

Revidering av Policy för information och 

kommunikation 

Förvaltningens förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera 
Policy för information och kommunikation enligt förslag daterat 16 
september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till revidering av Policy för information och kommunikation 
har tagits fram med hjälp av en extern konsult. Förslag till ändringar 
redovisas i ändringsförslaget daterat 16 september 2021. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förslaget är utformat utifrån kommunens arbete med att nä visionen. 
För att nå visionen behöver kommunen arbeta aktivt med att stärka 
platsvarumärket och med att marknadsföra platsen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Policy för information och 
kommunikation revideras enligt förslag daterat 16 september 2021. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Beslutsunderlag 

Bruce Byrskog 
Kommunsekreterare 

Ändringsförslag av Policy för information och kommunikation, 2021-09-
16 

mailto:bruce.byrskog@ljungby.se
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Inledning
I policyn för information och kommunikation formuleras den grundsyn och värderingar som 
informationen och kommunikationen i vår kommun bör utgå ifrån. Kommunikationen ska gå i 
linje med Ljungby kommuns vision och mål. Även kommunikation och marknadsföring från 
kommunen och dess bolag ska genomföras i kommunikationspolicvns anda.

Mål
Målet med information och kommunikation i Ljungby kommun är att den ska bidra till att:

• Kommunen når sin vision och sina mål. Visionen lyder: ”1 Liungbv kommun formar vi
framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035”. För att åstadkomma detta krävs att
kommunen är drivande i att stärka platsvarumärket och jobba med marknadsföring av
platsen.

• Stärka invånarnas möjlighet att använda, värdera och påverka den kommunala 
verksamheten.

• Oka dialogen mellan invånare och tjänstepersoner och förtroendevalda och inspirera 
medborgarna att delta i den kommunala beslutsprocessen.

• Redovisa, förklara och förankra fattade beslut.
• Kommunikationen ska vara proaktiv för att forma bilden av oss.
• Kommunens medarbetare förstår sitt uppdrag och sin roll, känner delaktighet, 

yrkesstolthet och tar personligt ansvar.
• Massmedia och andra intressenter bemöts på ett sätt som skapar förutsättningar att ge en 

så positiv, rättvis och korrekt bild som möjligt av kommunen och dess verksamheter.
• Invånare, besökare och medarbetare är välinformerade vilket bidrar till kvalitet och att 

bilden av oss stärks

Kommunikationsstrategier
Invånarkommunikation: Att driva en öppen och tillgänglig kommunikation med kommunens
invånare kring frågor som rör kommunens olika uppdrag. Här ingår kommunikation med
invånarna via olika kommunikationskanaler.

Arbetsgivarkommunikation: Att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke med syfte att säkra
framtida kompetensförsörjning för kommunen som organisation.

Platskommunikation: Att stärka den geografiska platsen Liungbv kommun. Här handlar det om
att marknadsföra platsen med syfte att på ett hållbart sätt generera fler invånare, besökare och
investeringar till platsen. En framgångsfaktor för kommunen i sitt arbete att stärka platsvarumärket
är en god samverkan med övriga delar av samhället.

Internkommunikation: Att underlätta kommunikationen internt mellan medarbetare och
förvaltningar. Kommunikation är ett styrmedel för att nå uppsatta mål genom att skapa
engagemang, delaktighet, kunskap och förståelse internt.

Kriskommunikation: Att tillse att organisationens chefer är väl rustade inför krishantering samt
stötta organisationen under pågående kris med expertis kring kriskommunikation. 
Kriskommunikation ska som all kommunikation vara korrekt och ärlig, men behöver också vara
snabb.
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Förhållningssätt
För all intern kommunikation och extern kommunikation gäller följande:

• Organisationen och dess företrädare kommunicerar den egna organisationens budskap.
• Den ska vara saklig, ärlig och öppen.
• Den ska vara begriplig och tydlig.
• Den ska vara målgruppsanpassad.
• Den ska vara inkluderande och sträva efter att ha ett mångfaldsperspektiv.

Roller och ansvar
Alla verksamma, såväl förtroendevalda som medarbetare i Ljungby kommun ska sträva efter att 
informationen och kommunikationen inom det egna ansvarsområdet utvecklas i enlighet med 
policyn. Ytterst ansvarig för kommunikationen i varje förvaltning är förvaltningschefen. 
Informationsansvaret innebär att varje medarbetare har ett ansvara att skapa förutsättningar för ett 
öppet kommunikationsklimat - internt och externt. Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och 
samordna det kommunövergripande kommunikationsarbetet samt fungera som stöd i och ska
underlätta för nämndernas kommunikation. Kommunstyrelsen tillhandahåller expertis inom
kommunikation, marknadsföring och varumärkesfrågor.

Varumärke och profil
Ljungby kommun är en organisation med en mängd verksamheter. Allt material, både internt och 
externt, ska följa reglerna i Ljungby kommuns grafiska profil. Då blir bilden av Ljungby kommun 
enhetlig och avsändaren tydlig. Kommunen som organisation är inte synonymt med 
platsvarumärket Ljungby och det är viktigt att ha strategier för att jobba med de olika
varumärkena. Kommunen ska arbeta utifrån uppsatta kommunikationskategorier: 
invånarkommunikation, arbetsgivarkommunikation, platskommunikation, internkommunikation
och kriskommunikation.

Olika kanaler
Kommunen använder olika kanaler för att nå olika målgrupper. De huvudsakliga kanalerna 
int-emt-är arbctsplatsträffar, intranät och personaltidning. Externt används huvudsakligen
kommunens webbplats www.ljungby.se, Vcckonytt, trycksaker, sociala medier samt media.

De bäst lämpade kanalerna utvecklas över tid. Det åligger kommunstyrelsen att i samråd nämnder
och bolagsstyrelser säkerställa att kommunen som helhet samt samtliga förvaltningar har
uppdaterade kanalstrategier.

Relaterade dokument
Rollbeskrivning kommunikationschef

http://www.ljungby.se
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 168 KS2021-0346 006

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar sammanträda
följande måndagar år 2022: 

24 januari, 28 februaii, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26
september, 24 oktober, 21 november, 19 december.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2022. Förslaget går i linje med planeringen av
kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 september 2021 att
kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande måndagar år 2022:
24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26
september, 24 oktober, 21 november, 19 december.

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 § 141
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13 

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.

""�v(!1J� 
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Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
sofia.olsson@ljungby.se 

Sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar sammanträda följande måndagar år 2022: 

24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 

september, 24 oktober, 21 november, 19 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022. Förvaltningen har 

även tagit fram förslag till datum när kommunstyrelsen och dess utskott 

ska ha sammanträde. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förslaget till sammanträdesdagar är framtaget med hänsyn till 

regionfullmäktiges sammanträdesdagar. I övrigt är förslaget framtaget 

med hänsyn till den struktur som kommunen har för 

sammanträdesdagar, med ett kontinuerligt mellanrum mellan respektive 

sammanträdesdatum. 

Jennie Vidal 

Kommundirektör 

Margareta Larsson 

Kanslichef 

Besluts underlag 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

Bruce Byrskog 

Kommunsekreterare 

Sofie Knutsson 

Förvaltningsekreterare 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
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22(35) 

Kommunstyrelsen 

Just�randes sign 

KS § 162 

Skattesats år 2022 

Förslag till beslut 

KS2021-0385 040 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
skattesatsen till oförändrade 21 :07 kronor för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober månad lämna 
förslag om skattesats för kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast 
under november månad fastställa skattesatsen. 

Skattesatsen är för år 2021 21 :07 kronor. Kommunfullmäktiges beslut om 
budget för 2022 som antogs 2021-06-21 innehöll ingen förändring av 
skattesatsen. En skattekrona motsvarar skatteintäkter på 63,4 miljoner kronor. I 
tjänsteskrivelsen från den 7 oktober 2021 föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att skattesatsen fastställs till 21 :07 kronor för år 
2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-07 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillagd ordalydelse om att 
skattesatsen lämnas oförändrad. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med tillagd ordalydelse om att 
skattesatsen lämnas oförändrad. 



Ljungby 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-10-07 
Diarienummer KS 2021-0385.040 

1 (1) 

Kommunledningsförvaltningen 
Magnus Johansson 
Ekonomichef 
0372-789153 
magnus.g.johansson@ljungby.se 

Skattesats 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 

till 21:07 kronor för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober 

månad lämna förslag om skattesatsen kommande år. 

Kommunfullmäktige ska sedan senast under november månad fastställa 

skattesatsen. 

Skattesatsen är för 2021 21:07 kronor. Kommunfullmäktiges beslut om 

budget för 2022 som antogs 2021-06-21 innehöll ingen förändring av 

skattesatsen. En skattekrona motsvarar skatteintäkter på 63,4 mkr. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen 21:07 kronor. 

Jennie Vida! 

Kommundirektör 

Beslutsunderlag 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07 



Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
so fia. olsson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVEISE 

2021-10-14 
Diarienummer KS 2021-0384. l 02 

Val av ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Matilda Peterssons (C) avsägelse

2. Utse Maria Wallin (C) till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Matilda Petersson (C) har den 7 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Centerpartier föreslår att Maria \X/allin (C) utses till ny ersättare i barn
och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
so fia. olsson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-14 
Diarienummer KS 2021-0310.103 

Val av ny nämndeman i Tingsrätten Växjö 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Joel Gauffin (S) till ny nämndeman 
i Växjö Tingsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände den 27 september 2021 Christer 
Ivarssons (MP) avsägelse som. nämndeman i Vä.'\'.jö Tingsrätt från och 
med den 31 december 2021. 

Enligt ö,·erenskonunelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 
de beslutat om att en nämndemannaplats ska delas mellan de två 
partierna upp under mandatperioden. 

Förslag till ny nämndeman i Vä.\.iö Tingsrätt är Joel Gauffin (S). 

Beslutsunderlag 
Tjänstt"skriwlse, 2021-10-14 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
so fia. olsson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-14 
Diarienummer KS 2021-0389 .102 

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen (M) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tilda Ragnarsson (M) till ny 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

l (1)

Med anledning av att tidigare ledamot i kommunstyrelsen Ann-Charlotte 
Wiesel (M) avlidit. Föreslår Moderaterna att Tilda Ragnarsson (M) ska 
utse till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Sofia Olsson 
Kommtmsekreterare 

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
so fia. olsson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVEI.SE 
2021-10-14 
Diarienummer KS 2021-0390 .102 

1 ( l) 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen (M) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunilla Åström (M) till ny ersättare 
i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tilda Ragnarsson (M) som är ersättare i kommunstyrelsen föreslås utses 
till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

Med anledning av detta förslår Moderaterna att Gunilla Åström (M) ska 
utses till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
sofia.olsson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVEL.5E 

2021-10-14 
Diarienummer KS 2021-0391. l 02 

Val av ny ledamot och vice ordförande i 

miljö- och byggnämnden (M) 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Frederik Svärds (M) avsägelse

,, Utse Be1my Johansson (M) till ny vice ordförande i miljö- och
byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet 

l (1)

Frederik Svärd (M) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i miljö
och byggnämnden. 

Moderaterna föreslår att Benny Johansson (M) ska utses till ny vice 
ordförande i miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Sofia Olsson 
Kommm1sekreterare 

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
so fia. olsson@ljungby.se 

TJÄNSTE SKRIVELSE 

2021-10-14 
Diarienummer KS 2021-0392.102 

1 (1) 

Val av ny ledamot i tekniska nämnden (M) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Benny Johanssons (M) avsägelse och
? utse Thomas Hermansson (M) till ny ledamot i tekniska

nämnden.

Sammanfattning av ärendet 

Benny Johansson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska 
nämnden. 

Moderaterna föreslår att Thomas Hermansson (M) ska utses till ny 
ledamot i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
so fia. olsson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-10-14 
Diarienummer KS 2021-0393.102 

1(1) 

Val av ny ersättare i tekniska nämnden (M) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Sahlin (M) till ny ersättare i 
tekniska nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
TI1omas Hermansson (M) som är ersättare i tekniska nämnden föreslås 
utses till ny ledamot i tekniska nämnden. 

Med anledning av detta förslår Moderaterna an Jan Sahlin (M) ska utses 
till ny ersättare i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
TjänsteskriYelse, 2021-10-14 

Sofia Olsson 
Kommtmsekreterare 

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
sofia.olsson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-10-14 
Diarienummer KS 2021-0394.102 

l ( 1)

Val av ny ersättare i Ljungby Utveckling AB 
(M) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Marcus Wallden (M) till ny 
ersättare i Ljungby Utveckling AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att tidigare ersättare i Ljungby Ut,;eckling AB, Ann
Charlotte Wiesel (M), har avlidit. Föreslår Moderaterna att Marcus 
Wallden (M) ska utses till ny ersättare i Ljungby Utveckling AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-15 

Sofia Olsson 
Kouuuunsekreterare 

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

Kornrnunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
so fia. olsson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVEL.SE 

2021-10-14 
Diarienummer KS 2021-0395. l 02 

Val av ny ersättare i Ljungby Holding AB 

(M) 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar art utse Marcus Wallden (M) till ny 
ersättare i Ljungby Holding AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av art tidigare ersättare i Ljungby Holding AB, Ann.
Charlotte Wiesel (M), har avlidit. Föreslår Moderaterna att Marcus 
Wallden (M) ska utses till ny ersättare i Ljungby Holding AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsreskri,·else, 2021-10-14 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

l (l)

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby 
kommun 

TJÄNSTESKRIVEIBE 

2021-08-10 
Diarienummer KS 2021-0304.101 

1(2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 
0372-789117 
sofia.olsson@ljW1gby.se 

Redovisning av obesvarade motioner, 

oktober 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redo\'isningen av obesvarade motioner. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska i enlighet med komrnunfullmäktiges 
arbetsordning årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och 
oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats inom 
ett år. 

Kommunledningsforvaltningen rapporterar att sex motioner inte 
besvarats inom ett år: 

1. Motion om att förstärka styrelsen i Ljungbybostäder med boende
och Hyresgästföreningen. Kommunfullmäktige beslutade den 21
juni 2021 att återremittera ärendet for vidare utredning a\'
kommunledningsforvaltningen. Ärendet förbereds att tas upp for
politisk beredning under hösten 2021 .

.., Motion om kameror \id alla kommunala skolor for att förhindra
skadegörelse. - Motionen lämnades in i september 2020. 
Tekniska nämnden utreder ärendet och förbereder politisk 
beredning i oktober. 

3. Motion orn att starta resursskola. - Motionen lämnades in i
september 2020. Barn- och utbildningsnämnden utreder ärendet
och förbereder politisk beredning i oktober.

4. Motion om dricksYattenfontän. - Motionen lämnades in i
oktober 2020. Tekniska nämnden utreder ärendet och förbereder
politisk beredning i oktober.

5. Motion om språkkra\· for anställning i Ljungby kommun.
Motionen lämnades in oktober 2020.
Kommunledningsfön·altningen utreder ärendet och förbereder
politisk beredning i nowmber.

6. Motion om årskort på kollektivtrafiken för kommunanställda. -
Motionen lämnades in oktober 2020.
Kommunledningsfon·altningen utreder ärendet och förbereder
politisk beredning i no\·ember.

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


Ljungby
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-08-10

Jennie Vidal Sofia Olsson
Kommundirektör Kommunsekrete rare

Margareta Larsson 

Kanslichef

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 202l-OS-lO

2(2)



I
Ljungby 
kommun 

Lämna medborgarinitiativ 

Ärendenummer 
Inskickat 

Dina uppgifter 

Personnummer 
Förnamn 
Efternamn 
Gatuadress 
Postnummer 
Ort 
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarlnltltatlv 

Mitt medborgarinitiativ 

Min motivering 

)Stadress: L jlmgby kommtm 34183 Ljtmgby 

�lefon: 0372-78 90 00 

211011-GIT-MIOO 
2021-10-11 20:45 

Utveckla Sunnö (norr om bron Tannåker-Bolmsö} till en 
mötesplats med: 
Pari<ering, Ställplatser, Information, Toaletter, 
Sjösättningsramp och Bryggor för båtar och fiske. 
Förslaget är framtaget av Näringslivsgrupp Bolmens 
Östra Strand. 
Sunnö är en plats med fantastisk potential för utveckling 
av ökad attraktivitet vid Bolmen med målgrupper som 
invånare, båtliv, besöksnäring. Det är en aktivitet vid 
Bolmens Östra Strand inom arbetet för att nå Ljungby 
Kommuns vision på 35.000 invånare år 2035. 
Idag finns en infiltrationsanläggning som kommer att tas 
bort när den nya VA ledningen tas i bruk, men det hindrar 
inte att påbörja arbetet redan nu med anläggande av 
parkering, sjösättningsramp, toaletter, information och 
ställplatser. 
Det är ett stort behov av en ny sjösättningsramp. Den 
nuvarande rampen öster om bron är i mycket dåligt skick 
och en direkt stor trafikfara. Toaletter är viktigt för 
utveckling av området både på land och till sjöss. 
Sommarens lyckade Sjökonsert på Bolmendagen 
planeras vidareutvecklas inför sommaren 2022 och då 
måste det finnas tillgång till toaletter via bryggor för 
båtfolk. 

Sida l av l 



f Ljungby 
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

211007-GIT-EA48
2021-10-07 15:28

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ Utbildning

Min motivering

För att tillgodose personalbehov och öka kunskapsnivån 
inom äldre omsorg/ handikappomsorg föreslår jag att 
kommunen erbjuder x antal medarbetare en 
högskoleutbildning inom de områden där det råder brist 
på personal till exempel sjuksköterskeutbildning, 
handläggare ,socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut 
eller dyligt. Praktiskt kunde det gå till på följande vis: 
Kommunen erbjuder 10 platser till en betald utbildning till 
sjuksköterskeprogrammet. personen får själv söka in till 
högskolan och se till att den är behörig och ha den 
kompetens den behöver för att söka. Blir personen 
antagen kan den söka stöd hos kommunen som kan se ut 
enligt följande: Kommunen beviljar personen att börja 
utbildningen med betald tid. vilket innebär att personen 
söker stöd hos CSN och får detta som betalning under 
utbildningen och den studieskuld som personen drar på 
sig betalar kommunen OM personalen jobbar minst 4 år 
inom det valda yrket. Eller om kommunen betalar av 1/4 
per år. Personalen behöver dessutom sommarjobba 
minst 4 veckor under semester perioderna i omsorgen 
eller äldrevård och får då dessutom praktisk erfarenhet 
inom yrket.

3stadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
älefon: 0372-78 90 00

Sida 1 av 1



f Ljungby 
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer

Inskickat
211004-GIT-PR41
2021-10-04 17:39

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ

Mitt medborgarinitiativ Ljuddämpning runt fläktarna pä baksidan av Ljungby
Arena

Min motivering

Jag har varit lite pä friidrottsarenan både när det var SM i 
mångkamp och nu på idrottsskolan. Har reflekterat båda 
tillfällena att ljudnivån från fläktarna är störande.
Jag förstår att fläktarna behöver luft men det borde gå att 
göra någon form av bullerdämpning runt om.
Bullret är störande både för publik men även för ledare 
och aktiva på friidrottsarenan som behöver göra sig 
hörda.

jstadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
slefon: 0372-78 90 00

Sida 1 av 1



Ljungby
kommun

Lämna medborgarinitiativ

Ärendenummer
Inskickat

210929-GIT-WD09
2021-09-29 11:48

Dina uppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Telefon

Mitt medborgarinititativ
Mitt medborgarinitiativ Önskar en It - fixare

Min motivering Alla vi gamla, som vill men inte kan, är i stort behov av 
hjälp i hemmet med mobil och datorer.

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby
Telefon: 0372-78 90 00

Sida 1 av 1
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