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Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 12 januari 2021, klockan 08.00-10.30, sammanträdesrum 
Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, och via Teams. Mötet ajournerades, 09.32 – 
09.38 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande 
(deltog via Teams)  
Lars-Ove Johansson (C), vice 
ordförande  
Anne Karlsson (S), andre vice 
ordförande (deltog via Teams) 
Ann-Charlotte Wiesel (M) (deltog via 
Teams) 
Jan Sahlin (M) (deltog via Teams) 
Marcus Walldén (M) (deltog via 
Teams) 
Carina Bengtsson (C) (deltog via 
Teams), tjänstgörande ersättare åt 
Matilda Petersson 
 

Paul Kowalski (S) (deltog via Teams), 
deltog inte §1–2 
Emma Johansson Gauffin (S) (deltog 
via Teams) 
Håkan Bengtsson (S) (deltog via 
Teams) 
Kerstin Wiréhn (V) (deltog via 
Teams) 
Jan Lorentzson (SD) (deltog via 
Teams) 
Krister Salomonsson (SD) (deltog via 
Teams) 
Roland Johansson (ALT) 
Rut Björkström (KD) (deltog via 
Teams) 
Tommy Göransson (MP) (deltog via 
Teams), tjänstgörande ersättare åt 
Paul Kowalski §1–2 

Ersättare  
 
 
 
Övriga 
deltagande 

Jenny Anderberg (C) 
Tommy Göransson (MP)  
Carina Bengtsson (C) 
 
Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare 
Sofia Olsson, kommunsekreterare  
Malin Svensk, kommunikationschef  
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen, §1 
Patrik Svedenskiöld, säkerhetssamordnare, §2 
Gabriella Olofsson, controller, §3 
Magnus Johansson, ekonomichef, §4 
Beatrice Schmidt, utvecklingschef, §4 
Johan Håkansson, planarkitekt, §5 
Carina Karlund, tillförordnad kanslichef, §6  
 

Åhörare 1  
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Justerare Anne Karlsson  

Justeringens  
tid och plats Fredagen den 15 januari klockan 13.00, kansliavdelningen.  

Paragrafer § 1 - 10   

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson 
  

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

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 12 januari 2021  
Tillkännagivandet 
publicerat 15 januari 2021  

Överklagningstid 15 januari – 8 februari 2021  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 9 februari 2021  
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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KS § 1  KS2020/0187 303   

Uppdrag om revidering av kommunens vatten- och 
avloppsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja revideringsarbetet för en ny vatten- och 
avloppsplan och att: 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till ny vatten- och avloppsplan i enlighet med tidplan och 
organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 4 december 2020. 
 

- föreslå tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden att ge sina 
respektive förvaltningar i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram 
förslag till ny vatten- och avloppsplan i enlighet med tidplan och 
organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 4 december 2020.  
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 mars 2020 föreslår miljö och byggnämnden att kommunstyrelsen 
reviderar alternativt omarbetar kommunens nuvarande vatten- och avloppsplan. 
Kommunledningsförvaltningen har därefter fått i uppdrag att komplettera 
ärendet med åtgärdsförslag och tidsplan. I tjänsteskrivelsen från den 4 december 
2020 redovisar kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
miljö- och byggförvaltningen åtgärdsförslag, organisationsförslag och förslag 
till tidplan för revideringsarbetet.  
I tjänsteskrivelsen från den 4 december 2020 skriver förvaltningarna att den 
befintliga vatten- och avloppsplanen bör uppdateras i den utsträckning som 
behövs för att planen ska ge nödvändig styrning gällande mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet till kommunens arbete med vatten och avloppsfrågor. En 
uppdaterad vatten- och avloppsplan bör bland annat utgå från och bidra till att 
kommunen uppfyller gällande krav i lagstiftning för vatten, avlopp och 
dagvatten.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidiet i tekniska nämnden och presidiet 
i miljö- och byggnämnden föreslås som politisk styrgrupp för revideringsarbetet. 
Förvaltningarna har tagit fram ett förslag till tidplan som innebär att 
revideringsarbetet påbörjas hösten 2021. Enligt tidplanen kan sedan en ny 
vatten- och avloppsplan antas av kommunfullmäktige tidigast våren 2023.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 15 december 2020 att 
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja revideringsarbetet för en ny vatten- och 
avloppsplan och att: 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till ny vatten- och avloppsplan i enlighet med tidplan och 
organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 4 december 2020. 

- föreslå tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden att ge sina 
respektive förvaltningar i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram 
förslag till ny vatten- och avloppsplan i enlighet med tidplan och 
organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 4 december 2020.  

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-12-15 §151 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-04  

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

Skickas till 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden  
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KS § 2  KS2020/0305 016   

Återrapportering av utvärdering om kommunens 
krisorganisation under smittspridningen av coronaviruset  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återapporteringen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering 
av krisledningsarbetet under smittspridningen av coronaviruset. Arbetet 
redovisas i utvärderingsrapporten från den 15 december 2020.  
I tjänsteskrivelsen från den 2 december skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Syftet med utvärderingen har varit att se över krisberedskapen och 
arbetet utifrån den plan som finns. Utvärderingen har identifierat förslag på 
åtgärder som kommer leda till förmågehöjning i den centrala krisledningen. 
Utvärderingen har inte undersökt hur krishanteringen genomförts i respektive 
förvaltning. 
Utvärderingen konstaterar att Ljungby kommun överlag lyckats väl med den 
centrala krisledningshanteringen. Ett stort engagemang från samtliga 
involverade i krisledningsorganisationen har varit avgörande för att kommunen 
lyckats hantera denna kris. En annan avgörande faktor var att Ljungby kommun 
snabbt kom igång med sin krisorganisation och följde sina rutiner till stora delar.  

Utvärderingen lämnar flera rekommendationer för hur kommunens 
krisorganisation kan förbättras. Personerna som ingår i krisorganisationen 
behöver utbildas i kommunens rutiner och den nya stabsmetodik som 
kommunen valde att införa vid årsskiftet 2019 till 2020. Dokumentationen bör 
formaliseras genom olika mallar. Kommunen bör fortsätta använda 
datorverktyget Microsoft Teams och i förväg bör en mappstruktur konstrueras i 
verktyget. Genom en formaliserad struktur för dokumentationshantering blir det 
enklare att följa information och beslut under pågående krishantering och i 
efterhand utvärdera krisens händelseförlopp. I utvärderingsrapporten daterad 15 
december 2020 framgår ytterligare rekommendationer för hur kommunens 
krisorganisation kan förbättras.  
Den 15 december 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-12-15 § 153 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-02 
Utvärderingsrapport om kommunens krisorganisation, 2020-12-15 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 3  KS2020/0428 042   

Fastställande av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
interna kontroller för nedanstående riskområden under år 2021: 

- Nämndernas avtalstrohet 
- Psykosociala arbetsmiljön 
- Bemötande och tillgänglighet 
- Uppföljning av investeringsprocessen 
- Uppföljning av nämndernas implementering av barnkonventionen. 

 
Uppdraget återredovisas senast i samband med årsredovisningen för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till internkontroller för 2021. 
Utifrån en riskanalys har kommunledningsförvaltningen tagit fram sex 
riskområden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att interna kontroller 
genomförs inom några av följande sex riskområden: nämndernas avtalstrohet, 
psykosociala arbetsmiljön, bemötande och tillgänglighet, uppföljning av 
investeringsprocessen, uppföljning av nämndernas implementering av 
barnkonventionen och uppföljning av arvodesreglementet.  
Den 15 december 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra interna kontroller för nedanstående riskområden under år 2021: 

- Nämndernas avtalstrohet 
- Psykosociala arbetsmiljön 
- Bemötande och tillgänglighet 
- Uppföljning av investeringsprocessen 
- Uppföljning av nämndernas implementering av barnkonventionen. 

Arbetsutskottet föreslår även att uppdraget senast ska återredovisas i samband 
med godkännandet av årsredovisningen för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-12-15 § 154 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-10 
Förslag till internkontrollplan 2021, 2020-12-15 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 4  KS2020/0453 041   

Antagande av detaljbudget och verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljbudget och verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nämnder och styrelse ska senast i januari 2021 besluta om 
detaljbudget för 2021. När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 
den 15 december var inte samtliga delar av beslutsunderlaget färdigställda. Till 
kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2021 har underlaget 
kompletterats med förslag till verksamhetsplan och en komplett detaljbudget.  
I tjänsteskrivelsen från den 10 december 2020 skriver 
kommunledningsförvaltningen om förslaget till detaljbudget. För 2020 
budgeterades 83 741 tkr för kommunledningsförvaltningen.  
Inflation har kompenserats med 393 tkr. Större delar av kompensationen 
föreslås gå till näringslivsavdelningen och service- och IT-avdelningen.  
Löneökningar har fördelats till de avdelningar som har fått löneökningar under 
våren 2020. Kommande löneökningar kommer att kompenseras genom den 
centrala lönepotten. 
Internräntan har sänkts från 1,1 procent till 0,8 procent. Budgeten har därför 
minskats med 66 tkr vilket har fördelats efter hur mycket internränta varje 
avdelning har. 
Budget på 50 tkr av anslaget för integrationsmedel har flyttats till kultur- och 
fritidsnämnden för verksamheten inom Godsmagasinet. 
Budget för licenskostnader för datorer och kostnader för telefoni har flyttats 
från förvaltningarna till service- och IT-avdelningen vilket medfört att 
budgeten utökats med 4 299 tkr. 
I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2021 finns en ny tjänst inom 
centrumutveckling, evenemang och inflyttning. Tjänsten budgeteras till  
700 tkr och ska enligt förslag placeras inom näringslivavdelningen. I budgeten 
finns även en utökad tjänst gällande IT-frågor. Tjänsten budgeteras till 700 tkr 
och ska enligt förslag placeras inom service- och IT-avdelningen.  
Budgeten har minskats med 150 tkr för resor och hotell. Förvaltningen 
bedömer att möjligheterna att genomföra konferenser, möten och utbildningar 
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på distans kommer medföra minskade kostnader för resor och hotell. 
Fördelning av besparingen har gjorts efter tidigare utfall. 
Det nya ärendehanteringssystemet Ciceron innebär ökade licenskostnader för 
kansliavdelningen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kansliavdelningens budget utökas med 100 tkr och att motsvarande besparing 
görs inom kommunstyrelsens verksamhet. 
Kommunledningsförvaltningen behöver genomföra besparingar om 1 114 tkr. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att besparingarna görs genom att 
budgeten för Raka spåret (300 tkr) och kommundirektörens buffert (200 tkr) 
tas bort samtidigt som ett sparbeting läggs för förvaltningens avdelningar (614 
tkr).  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 
utifrån den budget som kommunstyrelsen tilldelats från kommunfullmäktige. 
Verksamhetsplanen sammanfattar uppdrag som tilldelats genom 
kommunfullmäktiges budgetbeslut men även andra uppdrag som enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag ska genomföras under 2021.  
Den 15 december 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsens beslutar att godkänna förslag till detaljbudget för 
kommunstyrelsen 2021.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-12-15 § 155 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-10 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021, 2021-01-12 
Förslag till budgetfördelning per avdelning, 2020-12-15 
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen, 2021-01-11 

Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
förslag till detaljbudget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.   
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KS § 5  KS2020/0429 270   

Yttrande över Värnamo kommuns plan för 
bostadsförsörjning 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt förslag daterat 15 december 2020 som 
Ljungby kommuns yttrande gällande Värnamo kommuns plan för 
bostadsförsörjning 2021–2025.  

Sammanfattning av ärendet 
Värnamo kommun har tagit fram ett samrådsförslag för sin kommande plan för 
bostadsförsörjning 2021–2025. Ljungby kommun har möjlighet att lämna 
yttrande fram till den 31 december 2020.  
Värnamo kommun har fyra bostadspolitiska mål för bostadsförsörjningen inom 
kommunen. De strategier som hör till målen poängterar att dessa mål ska 
genomsyra och användas inom detaljplanering, markpolitik, markanvisning, 
försäljning, kommunens byggnation inom allmännytta och omsorgsverksamhet 
samt övriga plan- och exploateringsfrågor.  
Huvuddelen av befolkningsökningen förväntas i centralorten, där det idag finns 
en bostadsbrist. Även om det planerade bostadsbyggandet har sin tyngdpunkt i 
centralorten finns en ambition att även bygga i övriga delar av kommunen.  
I bostadsförsörjningsplanen anges att kommunens bostadsmarknad vänder sig 
till fler än kommuninvånarna. Här anges att in- och utpendling till stor del sker 
inom den lokala arbetsmarknadsregionen.  
Planen för bostadsförsörjningen har ett tydligt upplägg med bland annat en 
redovisning av bostadsförsörjningens förutsättningar och utgångpunkter. 
Planerat bostadsbyggande under planperioden är tydligt och ingående redovisat i 
karta och text.  
Den 15 december 2020 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag daterat 15 december 2020 som Ljungby kommuns 
yttrande gällande Värnamo kommuns plan för bostadsförsörjning 2021–2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-12-15 § 156 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande, 2020-12-15 
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Samrådsversion av Plan för bostadsförsörjning i Värnamo kommun 2021–2025, 
2020-12-07 

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

Skickas till 
Värnamo kommun 
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KS § 6  KS2020/0410 103   

Radiosändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden även i 
fortsättningen ska radiosändas.  
Finansiering under 2021 sker genom kommunstyrelsens gamla 
resultatbalanserade medel. Fortsatt finansiering hänskjuts till budgetberedningen 
inför 2022 års budget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträden har sänts direkt via radio sedan början av 
2000-talet. Efter ett medborgarförslag 2013 beslutade kommunfullmäktige 2014 
att även sända WebbTV direkt från sina sammanträden. Under de senaste åren 
har både WebbTV- och radiosändningarna genomförts enligt ett och samma 
avtal. Avtalet sades upp under våren 2020 för att upphandla en tjänst där 
möjligheten att texta WebbTV-sändningarna ingår. Radiosändning ingår inte i 
upphandlingen som genomförs.  
Kostnaden för webbTV och radiosändning har varit 10 000 kronor (7500 kr för 
webbTV och 2500 kr för radio) per sammanträde enligt det nu uppsagda avtalet. 
WebbTV-sändningarna och radiosändningarna har finansierats genom 
kommunfullmäktiges allmänna budget. Eftersom kostnaden för webbTV-
sändning, som nu är under upphandling, beräknas bli högre från år 2021 finns i 
nuläget inget finansiellt utrymme till radiosändningar.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 15 december 2020 att 
kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden även i 
fortsättningen ska radiosändas. 
I en tjänsteskrivelse från den 7 januari 2021 lämnar 
kommunledningsförvaltningen förslag till hur radiosändningarna kan 
finansieras. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att finansiera radiosändningarna genom kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter alternativt genom kommunstyrelsens gamla 
resultatbalanserade medel. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 
finansieringen efter 2021 hänskjuts till budgetberedningen inför 2022 års 
budget.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-12-15 § 152 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-25 
Tjänsteskrivelse från kommunledingsförvaltningen, 2021-01-07 

Yrkanden 
Ann-Charlotte Wiesel (M), Roland Johansson (ALT), Anne Karlsson (S), Rut 
Björkström (KD), Jan Lorentzson (SD) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden även i 
fortsättningen ska radiosändas. Finansiering under 2021 sker genom 
kommunstyrelsens gamla resultatbalanserade medel. Fortsatt finansiering 
hänskjuts till budgetberedningen inför 2022 års budget. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ann-
Charlotte Wiesels med fleras yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 
Wiesels med fleras yrkande.   
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KS § 7      

 

Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Frågor om stämningsansökan från Hamneda grus  

Flera ledamöter har frågor om stämningsansökan från Hamneda grus. 
Lars-Ove Johansson (C) meddelar att ärendet hanteras genom en juridisk 
process. Tekniska förvaltningen har anlitat en jurist som bistår 
kommunen i ärendet.   
 

2. Skolskjutsar och färdtjänst  
Carina Bengtsson (C) meddelar att Region Kronoberg framöver kommer 
ställa en förfrågan till kommunen om skolskjutsar och färdtjänst.  
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KS § 8      

Kommunledningsförvaltningen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören berättar att hon tillsammans med flera medarbetare kommer 
delta under eFörvaltningsdagarna för att informera om kommunens 
digitaliseringsarbete inom bland annat socialförvaltningen. 
eFörvaltningsdagarna är en konferens om e-förvaltning och digital 
transformation.  
Vid möten med restaurangnäringen har kommunledningsförvaltningen fått 
vetskap om på vilket sätt den lokala restaurangnäringen drabbats under 
smittspridningen av coronaviruset. Kommunledningsförvaltningen arbetar med 
att ta fram åtgärdsförslag som kan stimulerar och främja näringslivet i 
kommunen med särskilt fokus på restaurangnäringen.   
Kommunledningsförvaltningen arbetar vidare med uppdraget om tillitsbaserad 
styrning. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv i arbetet och att visa stor tillit 
till kommunens medarbetare. På många sätt handlar den tillitsbaserade 
styrningen om att aktivt verka för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och om att säkerställa att 
medarbetarna kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.   
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Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende 
Magnus 
Johansson  

2.3 2020-12-08 Uttag från 
kapitalförvaltningen  

Jennie 
Vidal  

3.24 2020-12-17 Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 
till avdelningschef  

Jennie 
Vidal 

2.17 2020-11-25 Beslut om attesträtt 
inom förvaltningen 

Jennie 
Vidal 

1.8 2020-12-01 Yttrande över remiss 
om program för smart 
specialisering i 
Kronoberg 2021–2027 

Jennie 
Vidal 

KS 2019-10-15 
§ 157 

2020-12-14 Förslag om borgerliga 
vigselförrättare  

 

Beslutsunderlag 
Beslut om uttag från kapitalförvaltningen, 2020-12-08 
Beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 2020-12-17 
Beslut om attesträtt inom kommunledningsförvaltningen, 2020-11-25 
Yttrande över remiss om program för smart specialisering i Kronoberg 2021-
2027, 2020-12-01 
Förslag om borgerliga vigselförrättare, 2020-12-14 
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Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden har redovisats till kommunstyrelsen den 12 januari 
2021:  

- Tekniska nämnden, Beslut om yttrande över kommunrevisionens 
granskningsrapport om Bergalyckans förskola, 2020-12-08 

- Migrationsverket, fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända 
2021, 2020-12-08 

- Nationella vårdkompetensrådet, analys om kompetensförsörjningen i 
hälso- och sjukvården, 2020-12-02 

- Region Kronoberg, informationsbrev om Barnens bästa, 2020-11-26 
- Ljungby Energi, sammanträdesprotokoll, 2020-11-02 
- Ljungby Energinät, sammanträdesprotokoll, 2020-11-02 
- VoB Kronoberg, sammanträdesprotokoll, 2020-11-24 
- Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotookoll, 2020-10-28 
- Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll, 2020-11-24 
- Ljungby Utveckling AB, sammanträdesprotokoll, 2020-11-24 
- Ljungby Utveckling AB, sammanträdesprotokoll, 2020-12-15 
- Kommunstyrelsens ordförande, polisens och kommunens 

medborgarlöfte 2021, 2020-12-28 
- Sydarkivera, åtgärdsplan för arkivtillsyn Ljungby 2020, 2020-11-26 
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