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Beslutande Magnus Gunnarsson (M) 

Anne Karlsson (S) 
Krister Salomonsson (SD) 
Lars-Ove Johansson (C) 
Peter Berg (M) 
Magnus Carlsson (S) 
Jan Lorentzson (SD) 
Marcus Walldén (M) (ej § 128), ersätts av Bert-Ove Orvnäs § 128 
Emma Johansson Gauffin (S) 
Kerstin Wiréhn (V) 
Rut Björkström (KD) 
Roland Johansson (ALT) 
Kent Danielsson (C) 
Gunilla Åström (M) 
Håkan Bengtsson (S) 
Melena Jönsson (SD) 
Ulla Hansson (M) 
Liselotte Åhlander (S) 
Anneli Ahlqvist (C) 
Tilda Ragnarsson (M) 
Gun Lindell (S) 
Martina Ericsson (SD) 
Lars Solling (L) (ej del av § 128) 
Tommy Göransson (MP) 
Bo Ederström (M) 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), ersätts av Paul Kowalski (S) 
Vinko Stifanic (V) 
Henrik Pettersson (SD), ersätts av Rolf Kimnäs (SD) 
Lotta Ericsson (KD) 
Thomas Ragnarsson (M) 
Jonas Richthoff (ALT), ersätts av Jonna Nielsen (ALT) 
Jan-Erik Andersson (C) 
Frederik Svärd (M), Ordförande 
Pia Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Ingela Rosén (S) 
Dick Andersson (SD), ersätts av Elinor Jönsson (SD) 
Josefine Jernberg (M) 
Tomas Nielsen (S) 
Jenny Anderberg (C) 
Daniel Svensson (M) 
Pär Augustsson (SD) 
Margaretha Andersson (S) 
Christian Johansson (V), ersätts av Maj-Britt Claesson (V) 
Thomas Jeppsson (M), ersätts av Johan Ederström (M) 
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Ulla-Britt Storck (S) 
Carina Bengtsson (C) 
Doris Nickel (SD) 
Lennart Olsson (KD), 1:e vice ordförande 
Ann-Kristin Petersson (M) 
 

Övriga deltagare 
 

Roger Olsson, lokalpolisområdeschef, § 128 
Hans Sjöberg, kommunpolis, § 128 
Christer Yngvesson, vice ordförande kommunrevisionen, § 130 
Anna-Lena Ljunggren, arkivarie, § 131 
 

Åhörare 12 

Justerare Margaretha Andersson, Peter Berg, ersättare: Martina Ericsson 

Justeringens 
tid och plats 

Kansliavdelningen,  2022-09-05 kl 16.00 

Paragrafer §§ 128-140 

 
 

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson  

 
 

Ordförande Frederik Svärd  

 
 

Justerare Margaretha Andersson, Peter Berg  
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-08-29 

Protokollet anslås 6 september 2022 

Överklagningstid 7-28 september 2022 

Anslaget nedtages 29 september 2022 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-29 

5(21) 

 

 
Justerandes sign   

 

Ärendelista 

Allmän information från Polisen ................................................................................ 6 

Kommunstyrelsens ordförande informerar ................................................................. 7 

Kommunrevisionen informerar .................................................................................. 8 

Årsredovisning för Ljungby kommuns stiftelser 2021 ................................................ 9 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund .......................................... 11 

Enkla frågor ................................................................................................................ 14 

Allmänpolitisk debatt ................................................................................................ 15 

Inlämnande av motioner och interpellationer .......................................................... 16 

Krigsplacering inom Ljungby kommun ..................................................................... 17 

Svar på interpellation inköp lokala professionella konstnärer ................................. 18 

Valärende nämndeman (S) ........................................................................................ 19 

Redovisning inkomna medborgarinitiativ ................................................................ 20 

Meddelande kommunfullmäktige ............................................................................. 21 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-29 

6(21) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 128 Dnr KS78519  

Allmän information från Polisen 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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§ 129 Dnr KS  

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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§ 130 Dnr KS  

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen uppger att de inte har någon information att delge 
kommunfullmäktige under dagens sammanträde. 
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§ 131 Dnr KS2022-0138 046 

Årsredovisning för Ljungby kommuns stiftelser 
2021  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningarna för samtliga 
samförvaltade stiftelser för 2021 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har i egenskap av förvaltare för Ljungby kommuns samförvaltade 
stiftelser, lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2021. De stiftelser som ingår 
i redovisningen är stiftelsen Social samfond för äldreomsorgen, stiftelsen Social 
samfond för allmänna hjälpändamål, stiftelsen C E Dahlins biblioteks- och 
kulturfond, stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond och stiftelsen 
Lennart Svenssons Minnesfond.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 10 
maj 2022.  Den totala förmögenheten för de samförvaltade stiftelserna uppgår vid 
räkenskapsårets slut till 82 151 tkr.  Förmögenheten ökade under 2021 med 
14 110 tkr. Resultatet för stiftelserna är 6 072 tkr år 2021. Det egna kapitalet är 61 
986 tkr år 2021, varav 3 018 tkr är fritt eget kapital som går att dela ut.  

Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2021 och att 
kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Kommunarkivarien informerar under dagens sammanträde om historiken kring 
stiftelserna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-06-07 § 122 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-10 

2021 Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 829000-2990 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 829001-
5091 
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Årsredovisning 2021 Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel 829000-
7866 

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond 802480-8027 

Sammanställning av räkenskaperna 2021 Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg 
829000-7890 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 
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§ 132 Dnr KS  

Allmänhetens frågestund och ledamöternas 
frågestund 

Sammanfattning av ärendet 
Allmänhetens frågestund 

1. En medborgare frågar socialnämndens ordförande om habiliteringsersättningen 
kommer att höjas för personer med funktionsvariation och om yrkesutbildning kan 
arrangeras både på gymnasienivå och universitetsnivå. 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att kommunen har fått en 
del tillskott från staten för habiliteringsersättning och dem delar vi ut till 
omsorgstagarna. När det gäller yrkesutbildning får vi ta upp frågan med barn- och 
utbildningsnämnden och se om vi kan ordna en gymnasial utbildning som ger 
större innehåll och större möjligheter. När det gäller yrkesutbildning på 
universitetsnivå så råder vi inte över det. 

Ledamöternas frågestund 

1. Melena Jönsson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande, med anledning av att 
elpriserna har ökat kraftigt, om kommunen har rörligt eller fast elavtal avtal och 
när det går ut. Hur ligger kommunen till? 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han inte är helt 
uppdaterad på detta, men att han har fått information om att detta kommer att 
påverka oss ordentligt under 2023. Det handlar inte om hundratusentals kronor 
utan om flera miljoner. Vi kommer att få ett tufft läge. 

 

2. Ingela Rosén (S) har idag hört att verksamheten på Godsmagasinet inte har 
några pengar kvar och att den ska stängas ner. Rosén frågar kultur- och 
fritidsnämndens ordförande om det är sant. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) bekräftar att det tyvärr 
är så. Verksamheten har finansierats med integrationsmedel som inte längre 
tilldelas kommunen.   

 

3. Jan Lorentzson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande om de kommunägda 
eltankstationerna (laddstationer till elbilar) har stängts ner. 
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Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det inte är gjort 
ännu, men att tjänstemännen håller på att ta fram ett avtal med ett företag. 

Lorantzson (SD) replikerar att Sverigedemokraterna lämnade in en motion om 
detta för närmare tre år sedan och fick efter ett år motionen besvarad därför att det 
var på gång. 

Johansson (C) svarar att tekniska nämnden har drivit på frågan i förvaltningen och 
fått svaret att ett avtal är på gång. 

 

4. Anne Karlsson (S) uppger att bidrag till kvinnojouren debatterades i samband 
med fullmäktiges ärende om budget för 2023 i juni i år och att hon då fick 
information om att det finns avsatta medel till kvinnojouren i budgeten. Karlsson 
(S) frågar socialnämndens ordförande varför kvinnojouren inte får sina pengar. 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) bekräftar att det finns pengar till 
kvinnojouren men att socialnämnden vill ha ett avtal med kvinnojouren. 
Kvinnojouren är av den karaktären att man pratar om mäns våld mot kvinnor, men 
det handlar om våld i nära relationer. Kvinnojouren är välkomna att teckna avtal 
med oss, det handlar om så stora belopp att vi vill ha ett avtal med dem.    

 

5. Roland Johansson (ALT) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande varför 
Torpa IF inte har fått det utlovade investeringsbidraget på 35 000 kr. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) svarar att hon inte kan 
svara på den frågan, men att hon kan ta reda på det. 

 

6. Tommy Göransson (MP) säger att han har läst att Växjö kommun ska ändra 
inriktning för kontroll av enskilda avtal så att det skulle bli mer inriktat på 
miljönyttan av åtgärdsbehov, i stället för som idag att det saknas komponenter. 
Göransson frågar om miljö- och byggnämndens ordförande har tagit reda på vad 
det innebär och om vi kan göra något liknande i Ljungby kommun. 

Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) svarar att Ljungby gör 
som Växjö, alltså fokuserar på det som ger störst miljönytta. Vi tar de avlopp som 
inte uppfyller kraven, exempelvis avloppsanläggningar som har stenkista.  

Göransson (MP) frågar då om Danielsson (C) vet om Ljungby tvingar ägare till 
avloppsanläggningar med stenkista att vidta åtgärder även om de inte påverkar 
människors hälsa eller miljön. 

Danielsson (C) svarar att stenkistor inte uppfyller dagens krav och att de ska bytas 
ut. 
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7. Doris Nickel (SD) uppger att hon vid tidigare sammanträden i fullmäktige har 
tagit upp frågan om kommunen kan göra något mot de långa köerna som uppstår 
för att komma in på Bredemad på lördagarna. Nickel (SD) frågar tekniska 
nämndens ordförande om han har tittat över situationen, som han då svarade. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att de inte kan göra 
något åt trafiksituationen, att man inte kan göra två filer på grund av att det är för 
trångt. 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-29 

14(21) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 133 Dnr KS  

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Inga enkla frågor har lämnats in till dagens sammanträde. 
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§ 134 Dnr KS2022-0295 103 

Allmänpolitisk debatt  

Sammanfattning av ärendet 
Partierna som är representerade i Ljungby kommunfullmäktige inleder debatten 
med anföranden i följande ordning: 

1. Kristdemokraterna 

2. Socialdemokraterna 

3. Centerpartiet 

4. Liberalerna 

5. Miljöpartiet 

6. Moderaterna 

7. Vänsterpartiet 

8. Alternativet 

9. Sverigedemokraterna 
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§ 135 Dnr KS2022-0298 103 

Inlämnande av motioner och interpellationer  

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in till kommunfullmäktige: 

1. Motion om lots för skogsbönder, av Anne Karlsson (S) och Ulla-Britt Storck (S) 

2. Motion om att utreda förutsättningar att i projekt- och samverkansform rensa ån 
Lagan , av Anne Karlsson (S) och Tomas Nielsen (S). 
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§ 136 Dnr KS2022-0227  

Krigsplacering inom Ljungby kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att krigsplacera all tillsvidareanställd, tillgänglig 
personal inom Ljungby kommun och dess bolag. 

Sammanfattning av ärendet 
För att öka samhällets motståndskraft och beredskap inför och vid höjd beredskap 
på lokal nivå har Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat om en överenskommelse som 
förtydligar kommuners arbete med civilt försvar.  

Enligt överenskommelsen ska kommuner påbörja arbetet med de 
beredskapsförberedelser som behövs för att kunna bedriva samhällsviktig 
verksamhet under höjd beredskap och på så vis fullgöra sin uppgift inom 
totalförsvaret i händelse av krig. Krigsplacering av personal är en av de 
beredskapsförberedelser som kommunen kan använda sig av. 

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra 
under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar 
om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. 

 

Kommunstyrelsen föreslår den 16 augusti 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
krigsplacera all tillsvidareanställd, tillgänglig personal inom Ljungby kommun och 
dess bolag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-08-16 § 136 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-01  

Underlag Krigsplacering inom Ljungby kommun, 2022-06-03 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 
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§ 137 Dnr KS2022-0155 865 

Svar på interpellation inköp lokala professionella 
konstnärer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson (S) ställde den 25 april 2022 en interpellation till kultur- och 
fritidsnämnden ordförande om huruvida kommunen gör inköp från lokala 
professionella konstnärer. Hon undrar om kommunen gör inköp av konst från 
lokala professionella konstnärer. Beställs och köps böcker av lokala författare in till 
kommunens bibliotek? Finns det någon strategi för inköp av lokala professionella 
konstnärers skapande i olika genrer? 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) lämnade den 18 maj 
2022 in ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under 
dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation om inköp lokala professionella konstnärer, 2022-04-14 

Interpellationssvar, 2022-05-18 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är 
besvarad och finner att de gör så. 
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§ 138 Dnr KS2022-0185 102 

Valärende nämndeman (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Annika Linnér till nämndeman i Växjö 
Tingsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2022 att godkänna Caroline Holmqvist 
Henrysson (S) avsägelse som nämndeman i Växjö Tingsrätt. Socialdemokraterna 
föreslår att Annika Linnér utses till ny nämndeman i Växjö Tingsrätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-30 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-05-23 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Annika Linnér till 
nämndeman i Växjö Tingsrätt och finner att de gör så. 

Skickas till 
Växjö Tingsrätt 
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§ 139 Dnr KS2022-0082 103 

Redovisning inkomna medborgarinitiativ  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar tio inkomna medborgarinitiativ sedan 
föregående kommunfullmäktigesammanträde. 

Beslutsunderlag 
Inkomna medborgarinitiativ 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner redovisningen och finner 
att de gör så. 
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§ 140 Dnr KS2022-0297 103 

Meddelande kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll Ljungby Holding AB 2022-05-24 § 12 

2. Protokoll Ljungby Utveckling AB 2022-05-24 § 12 

3. Protokoll Ljungbybostäder 2022-06-09 

4. Information från länsstyrelsen om lagförslag gällande tobaksfria 
nikotinprodukter. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner redovisningen av 
meddelanden och finner att de gör så. 
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