
 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-12 
 

1(35) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 12 oktober 2021 klockan 08.00 – 11.15. Sammanträdesrum 
Märtasalen Storgatan 8 Ljungby.  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande 
Lars-Ove Johansson (C), vice 
ordförande 
Anne Karlsson (S), andre vice 
ordförande 
Tilda Ragnarsson (M), tjänstgörande 
ersättare 
Jan Sahlin (M) 
Marcus Walldén (M) 
Matilda Petersson (C)  
 

Paul Kowalski (S) 
Emma Johansson Gauffin (S) (§153–
170) 
Håkan Bengtsson (S) 
Kerstin Wiréhn (V) 
Jan Lorentzson (SD) 
Krister Salomonsson (SD) 
Roland Johansson (ALT) 
Rut Björkström (KD) 

Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Tommy Göransson (MP), ersättare   
Jennie Ahlqvist, näringslivsutvecklare §154 
Hanna Svahnström, miljöchef §155-156 
Hanna Johansson Palm, miljöstrateg §155-156 
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef §157 
Maria Jamieson, internationell samordnare och landsbygdsutvecklare §158 
Karl-Gustav Karlsson, HR-strateg §159 
Gabriella Olofsson, controller §160-162 
Magnus Johansson, ekonomichef §160-162 
Charlotte Scherling, ekonom §164 
Margareta Larsson, kanslichef §164 
 

Åhörare 2  

Justerare Anne Karlsson  

Justeringens  
tid och plats 

Torsdagen den 14 oktober 2021 klockan 13.00, kansliavdelningen.  
  

Paragrafer §153–173   
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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 oktober 2021  
Tillkännagivandet 
publicerat 15 oktober 2021  

Överklagningstid 15 oktober – 8 november 2021  

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

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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KS § 153      

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärendet Skattesats år 2022 till 
dagordningen och ta bort ärende 8. Förstudie gällande ombyggnad av entré och 
reception i kommunhuset från dagordningen.  
I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i 
den utskickade kallelsen.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att lägga till ärendet 
Skattesats år 2022 till dagordningen och att ta bort ärende 8. Förstudie gällande 
ombyggnad av entré och reception i kommunhuset och i övrigt fastställa 
dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade 
kallelsen.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att lägga till ärendet  
Skattesats år 2022 till dagordningen och att ta bort ärende 8. Förstudie gällande 
ombyggnad av entré och reception i kommunhuset och i övrigt fastställa 
dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade 
kallelsen.   
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KS § 154  KS2021-0170 018   

Svar på medborgarinitiativ gällande välkommen till 
Ljungby-skylt 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarinitiativen och beslutar att ärendet 
återigen ska tas upp för behandling vid årsskiftet 2021–2022 för fortsatt 
hantering av finansiering och eventuellt genomförande. 

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. Den 11 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarinitiativen.   
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 6 
augusti 2021. Kommunledningsförvaltningen har haft dialog med 
Ljungbybostäder som äger fastigheten där skylten är placerad. 
Kommunledningsförvaltningen har även begärt in kostnadsförslag från en 
kommunikationsbyrå och skyltleverantör, samt undersökt kostnaderna för 
bygglov. Den totala kostnaden beräknas uppgå till mellan  
65 000 och 90 000 kronor. I nuvarande budget saknas finansiering till åtgärden. 
Förslaget bör därför hanteras genom kommande budgetprocess varigenom 
finansiering och eventuellt genomförande hanteras.   
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 september 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §132 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-06 
Tre medborgarinitiativ om välkommen till Ljungby-skylt, 2021-04-24 

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 
Förslagsställarna  
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KS § 155  KS2021-0163 430   

Svar på medborgarinitiativ om klimatinformation i 
lokalmedia 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarinitiativet och beslutar att kommunen 
senast årsskiftet 2021–2022 ska använda sina informationskanaler till att sprida 
information om kommunens klimatarbete och om hur privatpersoner kan bidra, i 
enlighet med medborgarinitiativet.  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarinitiativ från 16 april 2021 föreslår en kommuninvånare att 
kommunen inrättar en klimatruta i kommunens artikel Veckonytt i tidningen 
Smålänningen. Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2021 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarinitiativet.   
I tjänsteskrivelsen från den 12 augusti 2021 skriver 
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Ljungby kommun har signerat 
Borgmästaravtalet för klimat- och energi som innebär ett åtagande inom 
området. I kommunens klimat och energiplan lyfts behovet av att offentlig 
verksamhet, näringsliv, civilsamhälle och privatpersoner tillsammans arbetar för 
att uppnå våra klimatmål. Medborgarinitiativet går på många sätt i linje med 
dessa åtaganden och beslut som tidigare fattats av kommunen.   
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 september 2021 att 
kommunstyrelsen tackar för medborgarinitiativet och beslutar att kommunen 
senast årsskiftet 2021–2022 ska använda sina informationskanaler till att sprida 
information om kommunens klimatarbete och om hur privatpersoner kan bidra, i 
enlighet med medborgarinitiativet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §128 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 
Medborgarinitiativ om klimatruta, 2021-04-16 

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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Skickas till 
Förslagsställaren  
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KS § 156  KS2021-0149 432   

Verksamhetsplan för dagvatten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Verksamhetsplan för dagvatten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 april 2021 att skicka förslag 
till verksamhetsplan för dagvatten på remiss till miljö- och byggnämnden och 
tekniska nämnden. Nämnderna har lämnat remissvar med förslag på mindre 
tillägg och justeringar av förslaget. Kommunledningsförvaltningen har justerat 
förslaget utifrån inkomna synpunkter.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
15 september 2021.  Syftet med verksamhetsplanen är att sammanställa 
ställningstaganden och ansvarsfördelning för dagvattenhantering i kommunen. 
Syftet är också att ge vägledning och peka ut arbetsinriktningen för att uppfylla 
de nationella etappmålen för dagvatten och skapa förutsättningar för långsiktigt 
hållbara dagvattensystem. Verksamhetsplanen har tagits fram genom ett lokalt 
vattenvårdsprojekt och har medfinansierats genom statsstöd förmedlade av 
länsstyrelsen i Kronoberg.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 september 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Verksamhetsplan för dagvatten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §129 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-15 
Förslag till verksamhetsplan för dagvatten, 2021-09-23 
Tekniska nämndens beslut om yttrande, 2021-08-24 §84 
Tekniska nämndens yttrande, 2021-08-24 
Miljö och byggnämndens beslut om yttrande, 2021-08-18 §123 
Miljö- och byggnämndens yttrande, 2021-08-18 

Yrkanden 
Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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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 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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KS § 157  KS2021-0307 043   

Avtal med Ljungby Business Arena 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med Ljungby Business Arena för åren 
2022–2025 enligt förslag till avtal daterat 28 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till nytt avtal med Ljungby 
Business Arena då föregående avtal löpt ut. I avtalsförslaget framgår förslag till 
åtaganden, viljeinriktning och ekonomiska åtaganden mellan Ljungby Business 
Arena och Ljungby kommun.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
12 augusti 2021. Syftet med avtalet är att bidra till ett stärkt och aktivt näringsliv 
och på så sätt främja tillväxt, attraktivitet och ekonomisk utveckling i hela 
kommunen. Avtalet innebär en årlig kostnad avseende 500 000 kronor. Avtalet 
avser totalt 2 miljoner kronor.   
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 september 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med Ljungby Business Arena för åren 
2022–2025 enligt arbetsutskottets förslag till avtal daterat 28 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §130 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 
Arbetsutskottets förslag till avtal, 2021-09-28 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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KS § 158  KS2020-0326 804   

Medfinansiering gällande allmän samlingslokal i Lidhult 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Lidhult Lyfter medfinansiering 
för investering i allmän samlingslokal, till ett maximalt stödbelopp på  
336 160 kronor. Den kommunala medfinansieringen uppgår till maximalt  
30 procent av totalkostnaden och utbetalas endast under förutsättning att 
föreningens ansökan beviljas av Boverket.  
Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för resultatbalanserade 
medel. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Lidhult Lyfter planerar att lämna in en ansökan till Boverket 
gällande investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Föreningen vill 
renovera stationshuset i Lidhult och därmed skapa en allmän samlingslokal för 
orten och bygden. Föreningen ansökte förra året men fick då avslag.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
10 september 2021. Totalt kommer renovering och inköp av fastighet att kosta  
1 787 200 kronor. Genom att renovera stationshuset i Lidhult skapas en allmän 
samlingslokal på orten och i bygden, som kan gynna flertalet och 
samhällsutvecklingen i stort. En förutsättning för att Boverket ska godkänna 
ansökan är att kommunen beviljar medfinansiering avseende 30 procent av det 
ansökta beloppet. Detta innebär en kommunal medfinansiering på maximalt  
536 160 kronor.   
Kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen har tagit fram ett gemensamt förslag för hur ärendet kan hanteras. 
Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämnden beviljar medfinansiering 
avseende 200 000 kronor, att tekniska nämnden fattar beslut om försäljning av 
fastigheten till föreningen Lidhult Lyfter och att kommunstyrelsen beviljar 
medfinansiering avseende resterande belopp 336 160 kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden har den 22 september 2021 beslutat att bevilja 200 000 kronor 
till föreningen Lidhult Lyfter som endast utbetalas under förutsättning att 
Boverket beviljas ansökan från föreningen.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 september 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Lidhult Lyfter medfinansiering 
för investering i allmän samlingslokal, till ett maximalt stödbelopp på  
336 160 kronor. Den kommunala medfinansieringen uppgår till maximalt  
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30 procent av totalkostnaden och utbetalas endast under förutsättning att 
föreningens ansökan beviljas av Boverket.  
Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för resultatbalanserade 
medel. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §133 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-10 
Förstudie - Besiktning och åtgärdsförslag, 
Energideklaration, 2021-08-30 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2021-09-22 § 66 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-08-30 
Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, 2021-09-10 

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

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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KS § 159  KS2021-0162 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 1 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 styrdokument 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 kommunledningsförvaltningen, 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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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  
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KS § 160  KS2021-0372 012   

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget år 
2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- fastställa förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen år 2022 och att,  
- fastställa förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen år 2022 med 

nedanstående tillägg: 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att implementera arbetet En 
kommun fri från våld.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om Planeringsdirektiv med budget 
2022-2026 med uppdrag och tilldelad budget per nämnd. Varje nämnd och 
styrelse ska därefter besluta om verksamhetsplan och detaljbudget senast i 
oktober 2021. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till 
verksamhetsplan och detaljbudget för kommunstyrelsen 2022.  
Verksamhetsplanen sammanfattar tilldelade uppdrag som tillkommit genom 
planeringsdirektivet och beslut fattade av kommunstyrelsen. Uppdragen är 
fördelade per visionsmål. Till varje visionsmål finns även ett antal föreslagna 
mätetal.  
I planeringsdirektivet blev kommunstyrelsen tilldelad en driftbudget för 2022 på 
92 704 tkr. Till detta har löneökningsbudget på 2 208 tkr samt en justering för 
minskad sociala avgifter för ungdomar på -422 tkr lagts till. Detta ger en 
driftsbudget på 94 490 tkr att fördela till kommunledningsförvaltningens 
avdelningar. Fördelningen redovisas i förslaget daterat 8 oktober 2021.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 28 september 2021 och 
beslutade då att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
I tjänsteskrivelsen från den 6 oktober 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att fastställa 
förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för kommunstyrelsen år 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-09-28 §135 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-06 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022, 2021-09-28 
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2022, 2021-10-08 
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Yrkanden 
Anne Karlsson (S), Lars-Ove Johansson (C) och Rut Björkström (KD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att lägga till nedanstående uppdrag i 
kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2022: 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att implementera arbetet En 
kommun fri från våld.  
I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne 
Karlssons med fleras yrkande.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anne Karlssons 
med fleras yrkande.  
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KS § 161  KS2021-0371 042   

Kommunstyrelsens internkontrollplan år 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att internkontroller ska genomföras inom 
nedanstående områden under år 2022:  

- Efterlevnad av dataskyddsförordningen (fastställd av kommunstyrelsen 
den 14 september 2021 §134),  

- Intern avtalstrohet och,  
- Efterlevnad arbetsmiljölagen SAM, skyddsronder.   

 
Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022 fastställs enligt uppdrag och 
anvisningar i detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret enligt kommunallagen för 
intern styrning och kontroll inom respektive verksamhetsområde. Syftet med 
den interna kontrollen är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå 
allvarliga brister. I kommunens reglemente för intern kontroll § 8 anges att 
styrelser och nämnder varje år ska anta en särskild plan för nästkommande års 
granskning.  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan i 
vilken fem olika riskområden redovisas. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att kommunstyrelsen beslutar att genomföra tre av dessa men lämnar inget 
förslag om vilka av de fem riskområdena som ska väljas.  
Riskområdena som kommunledningsförvaltningen redovisar är: 
A Efterlevnad av dataskyddsförordningen,  
B Kontanthantering, 
C Intern avtalstrohet  
D Efterlevnad arbetsmiljölagen SAM, skyddsronder och,  
E Attraktiv arbetsgivare, återkoppling vid rekrytering. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 28 september 2021 och 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att internkontroller ska genomföras inom 
nedanstående områden under år 2022:  

- A Efterlevnad av dataskyddsförordningen (fastställd av 
kommunstyrelsen den 14 september 2021 §134),  

- C Intern avtalstrohet och,  
- D Efterlevnad arbetsmiljölagen SAM, skyddsronder.   
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §136 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-05 
Förslag till internkontrollplan 2022, 2021-09-28 

Yrkanden 
Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra internkontroller inom området E - Attraktiv arbetsgivare, 
återkoppling vid rekrytering. 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 Anne 
Karlssons med fleras yrkande.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Votering begärs.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att 
rösta NEJ för att besluta i enlighet med Anne Karlssons och Kerstin Wiréhns 
yrkande.   
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LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Tilda Ragnarsson,tjänstgörande ersättare M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S   x 
Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 162  KS2021-0385 040   

Skattesats år 2022 

Förslag till beslut 
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.   
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KS § 163  KS2021-0364  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 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 
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  
1 400 000 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 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.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §137 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 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. 
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KS § 164  KS2021-0382 022   

Val av dataskyddsombud 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Felicia Sandberg till dataskyddsombud från 
och med den 18 oktober 2021. Felicia Sandberg ersätter därmed det tidigare 
dataskyddsombudet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. 
Vid byte av dataskyddsombud ska nytt beslut fattas. Dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter ska anmälas till Integritetsmyndigheten. Kommunstyrelsen har 
tidigare utsett ett dataskyddsombud. Det tidigare dataskyddsombudet har 
avslutat sin tjänst inom kommunen och nytt dataskyddsombud har rekryterats. 
Felicia Sandberg ersätter det tidigare dataskyddsombudet och tillträder sin tjänst 
i oktober 2021. Felicia Sandbergs tjänst är organisatoriskt placerad inom 
kansliavdelningen. 
I tjänsteskrivelsen från den 5 oktober 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att utse Felicia 
Sandberg till dataskyddsombud från och med den 18 oktober 2021. Felicia 
Sandberg ersätter därmed det tidigare dataskyddsombudet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-05 

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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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 information och kommunikation enligt förslag daterat 16 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §138 
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.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-12 
 

27(35) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 166      

Redovisning om att fylla i arvodesblanketter 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar grunderna i arvodesreglementet och 
reglerna för utdebitering av sammanträdesarvode, förrättningsarvode och 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Regler inom området finns i kommunens 
arvodesreglemente.  
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KS § 167  KS2021-0345 006   

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande tisdagar år 2022: 
11 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 
september, 11 oktober, 8 november och 6 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen.   
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 som innebär 
ett kontinuerligt mellanrum mellan respektive sammanträdesdatum. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 september 2021 att 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande tisdagar år 2022: 
11 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 
september, 11 oktober, 8 november och 6 december. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-09-28 §139 
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. 

Skickas till 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden  
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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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 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. 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. 
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KS § 169      

Rapportering från råden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tillgänglighetsrådet.  
Anne Karlsson (S) berättar vad som diskuterades på förra mötet. På förra mötet 
diskuterade rådet om hur kommunens fastighetsavdelning kan arbeta mer aktivt 
med tillgänglighet. Representant från fastighetsavdelningen deltog på mötet.  
 
Anne meddelar att det är möjligt att nominera kandidater till tillgänglighetspriset 
och Anne uppmuntrar ledamöterna till att göra detta.  
 
Kommunal pensionärsrådet.  
Magnus Gunnarsson (M) redogör vad som diskuterades på förra mötet. På förra 
mötet diskuterades boendekostnader för olika äldreboenden. Under mötet 
diskuterades även det digitala utanförskapet. Rådet önskar att IT-utbildning 
erbjuds till äldre. Rådet har även önskemål om att framöver få information om 
åldringsbrott. Framöver kommer därför polisen bjuds in för att informera om 
detta.  
 
Brottsförebyggande rådet.  
Magnus Gunnarsson (M) redogör vad som diskuterades på förra mötet. På förra 
mötet fick rådet ta emot brottsstatistik för kommunen. Vi har låg brottslighet i 
förhållande till många andra kommuner men enskilda händelser väcker mycket 
känslor och oro vilket kan göra att kommuninvånarna känner sig otrygg ändå. På 
förra mötet berättade även polisen om hur deras organisation arbetar för att leva 
upp till medborgarlöftet.  
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KS § 170      

Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Fråga från Kerstin Wiréhn om hur kommunen arbetar för att beakta 
barnrättsperspektivet i beslutsunderlag.  
Kommundirektören meddelar att det pågår ett arbete med att ta fram en policy 
för barns rättigheter. I policyn ska viljeriktning och ambitionsnivå för arbetet 
anges. Utifrån denna ska arbetsmetoder och arbetssätt för att beakta 
barnrättsperspektivet tas fram. Arbetet omfattar även arbetsmetoder för att 
säkerställa att barnrättsperspektivet uppmärksammas i beslutsunderlag.  
I internkontrollplan för år 2021 finns en internkontroll som anger att 
kommunledningsförvaltningen ska kontrollera hur barnkonventionen efterlevs 
inom kommunen. Arbetet med internkontrollen pågår.   
 
Företagsbesök.  
Flera ledamöter har varit på företagsbesök. Företagsbesöken har varit på 
Mormors Veranda, Nordicc AB, Hjortseryd, Biltema, Sunnerbo 
begravningstjänst, hantverksbageriet Stenlunden och på Hotell Garvaren.  
 
Etablering av Postnord. 
Magnus Gunnarsson (M) berättar om den uppmärksammade utbyggnaden som 
Postnord genomför. Utbyggnaden blir en expandering som kommer innebära 
omkring 160 nya arbetstillfällen.  
 
Möte med Företagarna.  
Magnus Gunnarsson (M) redogör från möte med Företagarna. På mötet 
berättade flera företagare att de var tacksamma över kommunens goda 
bemötande i olika sammanhang.  
 
Möte med lantbrukarnas riksförbund med flera om hantering av naturreservat.  
 Lars-Ove Johansson (C) redogör från mötet. Många upplever att länsstyrelsen 
brister i sin kommunikation vid hanteringen av ärenden om att bilda 
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naturreservat. Skogsägarnas upplever att länsstyrelsen inte beaktar deras 
synpunkter.  
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KS § 171      

Kommunledningsförvaltningen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören berättar om arbetet i kommunledningsförvaltningen. 
Implementeringsarbetet av tillitsbaserad styrning och ledning pågår. En 
utbildningsfilm har tagits fram som ska visas för medarbetarna. Filmen är även 
tillgänglig för politiker via Intranätet.  
Kommundirektören redogör delar av innehållet i det senaste numret av 
Tvärdraget. I Tvärdraget redovisas bland annat resultatet i medarbetarenkäten. I 
Tvärdraget finns även ett reportage om invigningen av Grand. 
Kommundirektören uppmanar ledamöterna att ta del av det senaste numret av 
Tvärdraget som finns tillgänglig digitalt via Intranätet.   
Kommundirektören meddelar resultatet från rankingen Årets Friluftskommun. 
Kommunen har klättrat 106 placeringar jämfört med föregående år.  
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KS § 172      

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende 
Jennie 
Vidal      

3.24 2021-09-08 Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 
till kanslichef 

Jennie 
Vidal 

2.17 2021-08-30 Beslut om attesträtt 
inom 
kommunledningsförva
ltningen  

 

Beslutsunderlag 
Beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kanslichef, 2021-09-08 
Beslut om attesträtt inom kommunledningsförvaltningen, 2021-08-30 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-12 
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Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 173      

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen den 12 oktober 
2021: 

- Kommunledningsförvaltningen, förberedande stöd inom 
Leader, 2021-08-20 

- Ljungbybostäder, sammanträdesprotokoll och bilagor, 2021-
09-02 

- Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll, 2021-09-06 
- Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll, 2021-09-06 
- Kommunledningsförvaltningen, anmälan av 

personuppgiftsincident, 2021-09-10 
- Barn- och utbildningsnämnden, beslut om trafikupphandling 

2025, 2021-08-25 
- Kommunfullmäktiges demokratiberedning, 

sammanträdesprotokoll, 2021-08-31 
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