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Tid och plats Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby,  
måndagen den 30 september 2019, kl. 17.30-21.00 

Beslutande  

Magnus Gunnarsson (M) Liselotte Åhlander (S) 

Anne Karlsson (S) Saga Sunniva Bergh (V) 

Krister Salomonsson (SD) Henrik Pettersson (SD) 

Lars-Ove Johansson (C) Rut Björkström (KD) 

Ann-Charlotte Wiesel (M) Thomas Ragnarsson (M) 

Conny Simonsson (S) Jonas Richthoff (ALT) 

Jan Lorentzson (SD) Karl-Gustaf Sundgren (C) 

Marcus Walldén (M) Matija Rafaj (S) 

Petra Ruzsa-Pal (S) Frederik Svärd (M) 

Kerstin Wiréhn (V) Caroline Holmqvist-Henrysson (S) 

Lennart Olsson (KD) Dick Andersson (SD) 

Roland Johansson (ALT) Lars Nordqvist (M) 

Kent Danielsson (C) Malekera Vital (S) 

Gunilla Åström (M) Jenny Anderberg (C) 

Magnus Carlsson (S) Alma Svensson (M) 

Melena Jönsson (SD) Pär Augustsson (SD) 

Ulla Hansson (M) Tomas Nielsen (S), ersättare för Pia Johansson (S) 

Emma Johansson Gauffin 
(S) 

Christian Johansson (V) 

Anneli Ahlqvist (C) Stefan Bramstedt (M) 

Tilda Ragnarsson (M) Ingela Rosén (S) 

Håkan Bengtsson (S) Carina Bengtsson (C) 

Martina Ericsson (SD) Doris Nickel (SD) 

Lars Solling (L) Bengt Carlsson (KD) 

Tommy Göransson (MP) Thomas Jeppsson (M) 

Bo Ederström (M)  

Övriga 
deltagande 

Jonas Jönsson, kommundirektör 
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 
Greger Larsson, socialchef 
Magnus Johansson, ekonomichef 
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Åhörare 11 

Justerare 
 
Petra Ruzsa Pal och Tilda Ragnarsson, ersättare: Martina Ericsson 

Justeringens  
tid och plats Kommunkansliet, måndagen den 7 oktober 2019 kl. 16.00 

Paragrafer 

 
110-130 

  

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 
  

Justerare Petra Ruzsa Pal och Tilda Ragnarsson 
  
  TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 30 september 2019 
Tillkännagivandet 
publicerat 8 oktober 2019 

Överklagningstid 9 oktober -30 oktober 2019 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 31 oktober 2019 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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KF § 110      

 

Socialnämnden informerar om åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad socialchef informerar om socialnämndens budgetunderskott, 
kostnadsjämförelser med andra kommuner samt åtgärder som genomförs för att 
få budgeten i balans. 
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KF § 111      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om aktuella frågor: 

1. Förslaget till översiktsplanen är ute på samråd och kommer bland annat 
att skickas till partigrupperna samt förvaltningarna för yttrande direkt till 
planavdelningen. Framåt sommaren 2020 skickas planen ut på 
granskning. Samrådsmöten sker på ett antal orter i oktober 2019. 

2. Smålands Sjörike har ombildades till en förening tillsammans med 
Hylte, Gislaved och Värnamo kommuner för ett par år sedan. I 
marknadsföringen av Bolmen-området är det tydligt att många som 
besöker webbplatsen är intresserade av cykelleder i området. 

3. Kommunen undersöker möjligheten att införa vätgas i kommunen, men 
processen är i sin linda och kan ta 4-5 år innan det blir verklighet. 

4. Sagobygdens Unesco-kreditering har gett ringar på vattnet. Bland annat 
har en delegation från Lettland besökt Ljungby för att bland annat höra 
hur Sagobygden samarbetar med kommunen. 

5. Resultatet av Svenskt näringslivs ranking presenterades i veckan. 835 
företag (det vill säga 54 %) har svarat och resultatet visar att Ljungby 
kommun ligger kvar på plats 67 jämfört med tidigare år.   
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KF § 112      

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund 

 

Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställdes. 
 

Ledamöternas frågestund 
1. Christian Johansson (V) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande 

om det finns några försäkringar från kommunen för frivilliga i en 
förening som hjälper till att lägga golv i en idrottsanläggning? 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) svarar att när 
man jobbar ideellt i en förening finns ingen försäkring från kommunen. 
Det är ens egen försäkring som gäller. Men skulle det ske en olycka i en 
kommunal fastighet kan skadeståndsanspråk ställas mot fastighetsägaren, 
det vill säga kommunen.  
 

2. Krister Salomonsson (SD) frågar barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om basgrupperna i skolan, det vill säga lagen som eleverna 
ska arbeta med under lektioner samt även leka med på raster. Är 
basgrupper något som politiken har fattat beslut om och kommer 
kommunen att göra en uppföljning av grupperna genom en enkät till 
eleverna? 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar 
att det var förra nämnden som tog ett inriktningsbeslut om detta. Tanken 
är att det ska implementeras i hela kommunen. Syftet med basgrupperna 
är bland annat att minska mobbing. Det är viktigt att syftet med 
grupperna kommer ut.  
 

3. Melena Jönsson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande om det var 
Ljungbys skattebetalare som bekostade föreläsningen av Fredrik 
Reinfeldt under Ljungbydagarna och i så fall, vilket mervärde det gav 
Ljungby? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att 
näringslivsavdelningen fick pengar till föreläsningen från DUA-projektet 



 

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-30 
 

7(35) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

(andra fonder). Gunnarsson anser att det ger ett mervärde i form av 
omvärldsbevakning. 
 

4. Melena Jönsson (SD) frågar socialnämndens ordförande om det görs 
kontroll av de personer som får jobb som personlig assistent, med 
anledning av att det nyligen uppdagats i nationell media att personliga 
assistenter har stulit från brukarna? 
 
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att 
socialförvaltningen inte gör någon koll i belastningsregistret vid 
anställning. Däremot görs referenstagning i vanlig ordning. 
 

5. Jan Lorentzson (SD) frågar socialnämndens ordförande om det har gjorts 
någon utvärdering efter sommarens alla vikarier som har tagits in i 
äldreomsorgen. Personal har berättat att de har haft mycket problem 
eftersom många vikarier inte har kunnat språket eller yrket. 
 
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att det pågår en 
utvärdering. Ederström återkommer när resultatet är klart. 
 

6. Matija Rafaj (S) frågar tekniska nämndens ordförande om vad som 
händer med innebandyhallen samt vem som ska stå för belysningen på 
de nya aktivitetsytorna i Ryssby. Hur går det med de diskussionerna? 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han 
inte kan svara på frågan om innebandyhallen, utan återkommer om det. 
Däremot har Johansson fått besked i veckan att det kommer att lösa sig 
framöver gällande vem som ska stå för belysningen i Ryssby. 

7. Lise-Lotte Åhlander (S) frågar barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om beslutet att blanketten för kompisåkning måste lämnas in 
tre dagar i förväg har tagits av tjänstemän eller av nämndens ordförande?  

 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar 
att det inte står något om tre dagar i den handlingsplan som nämnden tog 
i våras. Det kan vara så att informationen tolkas på olika sätt ute i 
verksamheterna. Walldén hoppas att förvaltningen, tillsammans med 
föräldrarepresentanter, kan hitta en lösning som är bättre än dagens 
blankett. 
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KF § 113      

 

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Inga enkla frågor har lämnats in till sammanträdet. 
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KF § 114      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Interpellationerna besvaras under nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Motioner 

1. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att 
ersättning för förtroendevaldas resor till och från möten ska utgå med 
samma belopp oavsett på vilket sätt man transporterat sig och att 
ersättning för resor i tjänsten för till exempel hemtjänstpersonal ska utgå 
med samma belopp oavsett på vilket sätt man transporterat sig. 
 

2. Emma Johansson Gauffin (S) har lämnat in en motion i vilken hon yrkar 
att Ljungby kommun inför gratis och tillgängligt wifi i delar av Ljungby 
centrum såsom torgen och busstationen samt i vissa, för ändamålet 
lämpliga, kommunala byggnader och anläggningar som förslagsvis 
bibliotek, Grand, fritidsgården och kommunala idrottsplatser. 
 

3. Dick Andersson (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige inför en 
marknadsmässig avgift för laddning i kommunens laddstolpar. 
 

4. Melena Jönsson (SD) yrkar i en motion att lika anställningsvillkor ska 
gälla för timvikarier inom förskolan, äldreomsorgen och omsorgen i 
Ljungby kommun. Förslaget inkluderar att en timvikaries arbetspass 
inom förskolan med kort varsel inte ska kunna avbokas ifall det bokade 
arbetsstället har många frånvarande barn. 
 

5. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en motion i vilken han föreslår 
att kommunen undersöker möjligheten att införa vätgas i kommunen. 

 
Interpellationer 

1. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande angående Återbruket. 
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2. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande angående Återbruket. 
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KF § 115      

 

Inlämnande av medborgarförslag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag: 
Nr 1-5 till tekniska nämnden för beslut 
Nr 6-7 till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Förbjud fordonstrafik och parkering nattetid på Oxtorget, anser en 

medborgare, eftersom de närboende störs av buskörningen och musiken. 
Dessutom lämnas mycket skräp på marken däromkring. 
 

2. En medborgare vill att kommunen bidrar till att förare inte kör över 
hastighetsbegränsningen i centrum genom att sätta upp fartkameror, 
innan det sker en allvarlig olycka. 
 

3. Hastigheten på Drottninggatan behöver begränsas till 40 km/h, tycker en 
medborgare. Trafikintensiteten har ökat på gatan sedan Stationsgatan och 
Storgatan byggdes om. Allt fler använder nu Drottninggatan som 
genomfartsled och håller ibland så höga hastigheter som 
uppskattningsvis 80-100 km/h. 
 

4. Även utanför Vittarydsskolan behöver hastigheten regleras, anser en 
medborgare, som föreslår att kommunen anlägger ett hastighetsstyrt 
trafikljus vid skolan. Ju fortare folk kör, desto längre får de rött ljus. 
Medborgaren fick idén i Italien där detta finns i flera byar och utmanar 
nu Ljungby kommun att bli först i landet att införa sådana trafikljus. 
 

5. Förläng den befintliga gång- och cykelvägen utanför Åbrinken i Lagan, 
föreslår en medborgare, som berättar att tryggheten skulle öka för 
framför allt skolelever och äldre som bor i området. 
 

6. Att spela padel har blivit populärt och nu föreslår en medborgare att 
kommunen anlägger en padeltennisbana utomhus i Ljungby, gärna i 
anslutning till Kronoskogen, Sunnerbovallen och Kronoskogsbadet. 
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7. Tennis intresserar också våra invånare. En medborgare föreslår att 
kommunen anlägger en enkel tennisbana av asfalt som ska vara gratis för 
allmänheten och öppen dygnet runt, året om. En lämplig plats är till 
exempel i Pilparken, nedanför Ljungsätra längs Lagaån.  

 
 

Skickas till 
Tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 116  KS2019/0076 020       

 

Svar på motion om att utreda överanställning genom färre 
timanställda inom socialförvaltningens personal på 
äldreboende och omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 februari 2019 lämnade Håkan Bengtsson (S) och Anne Karlsson (S) in 
en motion angående överanställning genom färre timanställda inom 
socialförvaltningen. Motionärerna yrkar att en utredning görs avseende 
överanställning genom färre timanställda inom socialförvaltningens personal på 
äldreboenden och inom omsorg.   
Den 22 maj 2019 lämnade socialförvaltningen ett yttrande i ärendet. I yttrandet 
framgår att socialförvaltningen arbetar aktivt med omvärldsbevakning. I 
november 2018 fick alla sektionschefer inom äldreomsorgen och omsorgen 
möjlighet att lyssna på en föreläsning om bemanningsekonomi. Då diskuterades 
bland annat hälsosamma scheman, schemaplanering, rätt till heltid, attraktiv 
arbetsgivare, minskning av antalet vikarier, kundfokus samt 
bemanningsplanering. Där och då började arbetet med att tillsätta fler 
tillsvidareanställd personal för att fylla upp de vakanta rader som uppstår vid 
redan planerad frånvaro såsom semester, långtidssjukskrivningar m.m. Däremot 
är inte målet att överanställa utan det handlar om att redan i schemaplaneringen 
tänka in redan känd frånvaro.  

Beredning 
Den 19 juni 2019 beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
anse motionen besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande. 
Kommunstyrelsen föreslår den 13 augusti 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att motionen är besvarad.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-08-13 § 132 
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Socialnämndens förslag till beslut, 2019-06-19 § 54 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-22 
Motion, 2019-02-13 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att 
motionen är besvarad och finner att de gör så. 
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KF § 117  KS2018/0061 023       

 

Svar på motion om trafiksäkerhet vid skolskjuts i Kånna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Wiréhn (V) och Christian Johansson (V) lämnade i februari 2018 in en 
motion om trafiksäkerheten för barn som använder hållplatsen Kånna. Motionen 
gäller hållplatsen Kånna som ligger utmed väg 582. Enligt motionärerna 
uppfattas det som ett trafiksäkerhetsproblem när barnen åker från Ljungby och 
stiger av vid det södra hållplatsläget.  Motionärerna yrkat därför att kommunen 
samarbetar med Vägverket för att ta fram en trafiksäker lösning för skolbarnen i 
Kånna.   
Motionen överlämnades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I sitt 
yttrande, den 25 april 2018, föreslår barn- och utbildningsnämnden 
kommunstyrelsen att lämna motionen till tekniska nämnden. När 
kommunstyrelsens arbetsutskott, den 28 augusti 2018, behandlade barn- och 
utbildningsnämndens yttrande, gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda motionen i samråd med tekniska förvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 mars förklaras 
att väg 582 är statlig och därför ett ansvar för Trafikverket. Trafikverket och 
länstrafiken har undersökt möjligheten att låta bussen gå igenom Kånna 
samhälle istället för att stanna utmed landsvägen. Det visade sig dock inte vara 
möjligt eftersom Kånnabron inte har tillräcklig bärförmåga. Fokus har därför fått 
riktas mot att göra befintlig väg och hållplats säkrare. Samtal har förts med 
Trafikverket och hållplatsen har tagits med i den satsning på upprustning av 
hållplatser vid statliga vägar som genomförs tillsammans med kommunen. För 
att öka säkerheten till och från hållplatsen Kånna har Trafikverket beslutat att en 
gångpassage ska anläggas över väg 582 med en mittrefug. Planeringen är att 
arbetena kommer att genomföras under hösten 2019. 

Beredning 
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår båda att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-08-13 § 133 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-06-25 § 87 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-03-20 
Motion, 2018-02-20 

Yrkanden 
Christian Johansson (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens och 
Christian Johanssons förslag att bifalla motionen och finner att de gör så. 
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KF § 118  KS2018/0278 872       

 

Svar på motion om ökat stöd till Ryssby Garveri 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tryggve Svensson (V) lämnade i augusti 2018 in en motion om att öka det 
kommunala stödet till Ryssby garveriförening.  
Kultur- och fritidsförvaltningen framför i en tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 
2019 att garveriföreningen i dagsläget får ett stöd som egentligen är riktat till 
hembygdsföreningar. Förvaltningen anser att stödet istället borde ändras till ett 
långsiktigt kulturstöd vilket är ett stöd som riktas till kulturföreningar som 
ordnar löpande och årligen återkommande kulturarrangemang. Beslut om stöd 
och uppdrag fattas av förvaltningen efter dialogträffar mellan representanter från 
föreningen och förvaltningen. 

Beredning 
Den 19 juni 2019 beslutar kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Detsamma gör kommunstyrelsen den 
10 september 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-09-10 § 139 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 2019-06-19 § 57 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-05-27 
Motion 2018-08-01 

Yrkanden 
Saga Sunniva Berg (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens och Saga 
Sunniva Bergs (V) förslag att bifalla motionen och finner att de gör så. 
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KF § 119  KS2018/0433 100       
 

Svar på motion om lokalt tiggeriförbud 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
I december 2018 inkom en motion från Krister Salomonsson (SD) om att 
Ljungby kommun ska införa lokalt tiggeriförbud och att tiggeriförbudet ska 
regleras i den lokala ordningsföreskriften.  
I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att den lokala 
ordningsföreskriften är ett tillägg till ordningslagen och att föreskriften beslutas 
av kommunfullmäktige. I ordningsföreskriften kan kommunen besluta om regler 
som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
Ordningsföreskriften får dock inte förelägga oproportionerligt tvång på 
allmänheten eller innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Den 
lokala ordningsföreskriften får därför inte vara oproportionerligt långtgående 
avseende geografiskt tillämpningsområde och ordningsföreskriften måste 
begränsas till områden där störningen utgör eller kan utgöra ett problem. 
Förvaltningens bedömning är därför att ett lokalt tiggeriförbud för Ljungby 
kommun inte skulle vara förenligt med lagstiftningen och att ett tiggeriförbud 
istället behöver begränsas till en eller flera specifika offentliga platser.  

Beredning 
Kommunstyrelsen föreslår den 10 september 2019 att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-09-10 § 140 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-06-11 
Ljungby kommuns lokala ordningsföreskrift, 2018-04-23 
Motion, 2018-12-28  
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Yrkanden 
Följande ledamöter yrkar bifall till motionen: 
Krister Salomonsson (SD), Magnus Gunnarsson (M), Lars Nordqvist (M), 
Roland Johansson (ALT), Martina Ericsson (SD), Jan Lorentzson (SD) samt 
Henrik Petersson (SD). 
Följande ledamöter yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen: 
Lars Solling (L), Kerstin Wiréhn (V), Anne Karlsson (S), Matija Rafaj (S), 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Emma Johansson Gauffin (S), Rut 
Björkström (KD), Carina Bengtsson (C), Jennie Anderberg (C), Lars-Ove 
Johansson (C) samt Petra Ruzsa Pal (S). 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Krister 
Salomonssons (SD) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Lars 
Sollins (L) med flera yrkande och finner att fullmäktige bifaller motionen. 
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att avslå motionen enligt kommunstyrelsens och Lars Sollings (L) 
med flera yrkande och 
Nej-röst för att bifalla motionen enligt Krister Salomonssons (SD) med flera 
yrkande. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen resulterar i 25 ja-röster och 24 nej-röster. Därmed har fullmäktige 
beslutat att avslå motionen. 
 
20:21:06 — Svar på motion om lokalt tiggeriförbud. 
Rösta Ja för att avslå motionen, Nej för att bifalla motionen 
 
Resultat  

Ja 25 
 

Nej 24 
 

  
2   Anne Karlsson (S)   Ja 
4   Lars–Ove Johansson (C)   Ja 
6   Conny Simonsson (S)   Ja 
9   Petra Ruzsa–Pal (S)   Ja 
10  Kerstin Wiréhn (V)   Ja 
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12  Kent Danielsson (C)   Ja 
14  Magnus Carlsson (S)   Ja 
17  Emma Johansson Gauffin (S)   Ja 
18  Anneli Ahlqvist (C)   Ja 
20  Håkan Bengtsson (S)   Ja 
22  Lars Solling (L)   Ja 
23  Tommy Göransson (MP)   Ja 
25  Liselotte Åhlander (S)   Ja 
26  Saga Sunniva Bergh (V)   Ja 
28  Rut Björkström (KD)   Ja 
32  Matija Rafaj (S)   Ja 
34  Caroline Holmqvist–Henrysson (S)   Ja 
37  Malekera Vital (S)   Ja 
38  Jenny Anderberg (C)   Ja 
42  Christian Johansson (V)   Ja 
44  Carina Bengtsson (C)   Ja 
48  Ingela Rosén (S)   Ja 
49  Lennart Olsson (KD)   Ja 
215 Tomas Nielsen (S)   Ja 
     Karl-Gustaf Sundgren (C)   Ja 
1   Magnus Gunnarsson (M)   Nej 
3   Krister Salomonsson (SD)   Nej 
5   Ann–Charlotte Wiesel (M)   Nej 
7   Jan Lorentzson (SD)   Nej 
8   Marcus Walldén (M)  Nej 
11  Roland Johansson (ALT)   Nej 
13  Gunilla Åström (M)   Nej 
15  Melena Jönsson (SD)   Nej 
16  Ulla Hansson (M)   Nej 
19  Tilda Ragnarsson (M)   Nej 
21  Martina Ericsson (SD)   Nej 
24  Bo Ederström (M)   Nej 
27  Henrik Pettersson (SD)   Nej 
29  Thomas Ragnarsson (M)   Nej 
30  Jonas Richthoff (ALT)   Nej 
33  Frederik Svärd (M)   Nej 
35  Dick Andersson (SD)   Nej 
36  Lars Nordqvist (M)   Nej 
39  Alma Svensson (M)   Nej 
40  Pär Augustsson (SD)   Nej 
43  Stefan Bramstedt (M)   Nej 
45  Doris Nickel (SD)   Nej    
46  Bengt Carlsson (KD)   Nej 
47  Thomas Jeppsson (M)   Nej 
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KF § 120  KS2018/0140 100     

 

Svar på medborgarförslag om att dela upp kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 23 april 2018 inkom ett medborgarförslag om att kultur- och 
fritidsnämnden bör delas upp i två skilda nämnder. Medborgaren anser att det 
finns väsentligt skilda arbetsuppgifter i kultur och fritidsnämnden och att det 
därför borde vara olika förtroendevalda som ansvarar för dessa verksamheter.  
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att det finns klara fördelar om en 
nämnd ansvarar för alla verksamheter som berör människors fria tid. Förståelsen 
och respekten för olika aktiviteter och uttrycksformer berikar istället för att 
riskera hamna i olika stuprör med negativa effekter som påverkar samarbete och 
ekonomi.  

Beredning 
Den 19 juni 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Detsamma gör 
kommunstyrelsen den 13 augusti 2019. Båda tackar medborgaren för förslaget. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att 
avslå medborgarförslaget och finner att de gör så. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-08-13 § 131 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2019-06-19 § 53 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-05-21 
Medborgarförslag, 2018-04-23  
 

Skickas till 
Medborgaren
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KF § 121  KS2019/0320 041       

 

Delårsbokslut med prognos för helår 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet och 
budgetuppföljningen för juli 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per den 31 juli 2019 
för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2019. Till 
delårsbokslutet bifogas även uppföljning av kommunens mål. 
Delårsbokslutet visar på ett resultat på + 76 mkr för kommunen och + 84 mkr 
för kommunkoncernen. Prognosen visar på ett resultat på + 51 mkr för 
kommunen och + 78 mkr för kommunkoncernen. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Ljungby kommun inte klarar 
balanskravet för 2019 eftersom man utifrån resultatet ska räkna bort orealiserade 
vinster inom kapitalförvaltningen på 69 mkr. 

Beredning 
Kommunstyrelsen föreslår den 10 september 2019 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för juli 2019.  
Kommunrevisionen skriver i sin bedömning att den årsprognos som lämnas i 
delårsrapporten indikerar att balanskravet inte kommer att uppnås för 2019. 
Balanskravet uppnåddes inte heller för 2018.  
Socialnämndens stora ekonomiska underskott är oroande, menar revisorerna, 
som anser att krafttag krävs för att klara balanskravet för treårsperioden. 
Beträffande kommunens arbete med mål och måluppfyllelse rekommenderar 
revisorerna likt tidigare år att fler mål görs mätbara vid halvåret och att 
redovisningen kring mål innehåller mer analys och kommentarer. 
Sammantaget anser kommunrevisionen att resultatet i delårsrapporten inte är 
förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att de gör så. 
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Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens bedömning av delårsrapporten daterad 2019-09-26 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-09-10 § 144 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-05 
Resultat- och balansräkning per sista juli 2019 
Kvartalsuppföljning juli 2019 
Förvaltningsberättelse delårsbokslut 2019 
Underlag till målstyrning 2019 
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KF § 122  KS2019/0251 015       

Medlemskap i den ekonomiska föreningen Räddsam 
Kronoberg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ska vara medlem i den 
ekonomiska föreningen Räddsam Kronoberg.  

Jäv 
Marcus Walldén (M) deltar inte i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsterna i Kronobergs län samarbetar genom den ekonomiska 
föreningen Räddsam Kronoberg. Samarbetet syftar till att uppnå 
stordriftsfördelar och hög effektivitet samtidigt som den lokala förankringen ska 
bibehållas. På längre sikt är målet att genom ökad samverkan möjliggöra 
likvärdiga och effektiva räddningsinsatser inom länet.  
Räddsam Kronoberg bedrivs som en ekonomisk förening vilket innebär att det 
ankommer på fullmäktige att besluta i ärendet.  

Beredning 
Den 28 maj 2019 föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunen inträder i föreningen.  Det gör även kommunstyrelsen den 10 
september 2019. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att de gör så. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-09-10 § 141 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-05-28 § 67 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-05-21 
Föreningsstadgar, 2017-05-08 

Skickas till 
Räddsam Kronoberg, tekniska nämnden
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KF § 123  KS2019/0273 174       

 

Höjning av taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen på taxor för sotning och 
brandskyddskontroll i enlighet med tekniska förvaltningens förslag. Taxorna 
börjar gälla från och med den 1 oktober 2019. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att taxorna för sotning och brandskyddskontroll 
indexregleras enligt sotningsindex, i enlighet med Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) riktlinjer från den 12 september 2002.   

Sammanfattning av ärendet 
Svenska kommunförbundet, föregångaren till Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), beslutade 1998 att rekommendera nivån för lokala sotningstaxor. Beslut 
om taxorna skedde därefter i varje enskild kommun baserat på de lokala 
förutsättningarna. Efter några år med detta system kom återigen önskemål från 
kommunerna om hjälp med justering av ersättningen kopplat till den allmänna 
kostnadsutvecklingen.  
Kommunförbundet arbetade därefter fram ett system för årsvis indexreglering av 
sotningstaxa med mera och detta system togs i bruk efter 2002. Ljungby 
kommun har inte använt sig av SKL:s sotningsindex tidigare men 
räddningstjänsten önskar nu att det används från och med 2020 för att inte 
behöva lyfta taxeförändringar till kommunfullmäktige varje år. Årets förändring 
av taxan ska dock beslutas om i vanlig ordning. Tekniska förvaltningens 
framtagna förslag till taxor föreslås gälla från den 1 september 2019 och innebär 
en höjning med 2,14 %. På grund av att kommunfullmäktige inte sammanträdde 
i augusti skjuts datumet, för då den nya taxan börjar gälla, fram till den 1 
oktober 2019. 

Beredning 
Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2019 att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna nya taxor för sotning och brandskyddskontroll i enlighet med 
förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutade också att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att taxorna indexregleras enligt sotningsindex. 
Kommunstyrelsen beslutar den 13 augusti 2019 att instämma i tekniska 
nämndens förslag till beslut.  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens och finner 
att de gör så. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-08-13 § 134 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-06-25 § 89 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-06-17 
Förslag till ny sotningstaxa, 2019-04-01 
Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll, 2019-04-01 
Information om SKL:s sotningsindex, 2002-09-12 
 

Skickas till 
Tekniska nämnden 
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KF § 124  Ks2019/0121 102   

Val av nämndemän för perioden 2020-2023 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till nämndemän i Växjö 
tingsrätt under perioden 2020-2023: 

1. Lars Nordqvist (M) 
2. Peter Berg (M) 
3. Josefine Jernberg (M) 
4. Jan Sahlin (M) 
5. Arne Johansson (C) 
6. Felicia Johansson (C) 
7. Gerd Lansler (KD) 
8. Inge Nyberg (L) 
9. Lise Lott Åhlander (S) 
10. Matija Rafaj (S) 
11. Petra Ruzsa PAL (S) 
12. Christian Johansson (V) 
13. Christer Ivarsson(MP) 
14. Christer Larsson (SD) 
15. Helena Vuorio (SD) 
16. Jan Lorentzson (SD) 

Jäv 
Christian Johansson (V), Lars Nordqvist (M), Lise Lotte Åhlander (S), Matija 
Rafaj (S), Petra Ruzsa Pal (S) och Jan Lorentzson (SD) deltar inte i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Växjö tingsrätt ska ha 115 nämndemän. Utav dessa har Ljungby kommun 
tilldelats 16 stycken. 
Tingsrätten skriver att en allsidig sammansättning av nämndemannakåren 
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke och att det 
behövs fler som är yngre än 45 år. Den som väljs till nämndeman har skyldighet 
att tjänstgöra i domstolen och ska vara beredd att avsätta tid för uppdraget. 
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 
lekmannadomare och representerar inte något parti. 
Valberedningen har tagit emot nomineringar från partierna. 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag och 
finner att de gör så. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Växjö Tingsrätt 2019-03-01 
Valberedningens förslag till beslut 2019-09-17 § 9 
 

Skickas till 
Växjö tingsrätt
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KF § 125  Ks2019/0264 102   

 

Valärende – J Tingbratt (KD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Josef Tingbratts (KD) avsägelse och 
utser Henrik Jonsson (KD) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  
Länsstyrelsen ombeds att utse ny ersättare för Kristdemokraterna i 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Josef Tingbratt (KD) avsäger sig i skrivelse den 14 juni 2019 uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beredning 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Josef 
Tingbratts (KD) avsägelse och utse Henrik Jonsson (KD) till ny ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag och 
finner att de gör så. 

Beslutsunderlag 
J Tingbratts (KD) avsägelse 2019-06-14 
Valberedningens förslag till beslut 2019-09-17 § 10 
 

Skickas till 
Länsstyrelsen
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KF § 126  Ks2019/0265 102   

 

Valärende - M Wanderoy (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mathias Wanderoys avsägelse och 
att be länsstyrelsen utse ny ersättare i kommunfullmäktige för 
Socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Mathias Wanderoy (S) avsäger sig den 17 juni 2019 uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beredning 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mathias 
Wanderoys avsägelse. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag och 
finner att de gör så. 

Beslutsunderlag 
M Wanderoys avsägelse 2019-06-17 
Valberedningens förslag till beslut 2019-09-17 § 11 
 

Skickas till 
Länsstyrelsen
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KF § 127  Ks2019/0296 102   

 

Valärende -   M Karlsson (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mats Karlssons (M) avsägelse och 
att utse Helena Sandelius (M) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden samt 
Lisbeth Bramstedt (M) till ny ledamot i JA Nilssons donationsfond.  
Länsstyrelsen ombeds att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för 
Moderaterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Karlsson (M) avsäger sig den 26 juli 2019 uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnämnden samt ledamot i JA 
Nilssons donationsfond. 

Beredning 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mats 
Karlssons (M) avsägelse och att utse Lisbeth Bramstedt (M) till ny ledamot i JA 
Nilssons donationsfond. Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige utser 
Helena Sandelius (M) till ny ersättare i miljö- och byggnämnden. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt lämnade förslag och finner att 
de gör så. 

Beslutsunderlag 
M Karlssons avsägelse 2019-07-26 
Valberedningens förslag till beslut 2019-09-17 § 12 
 

Skickas till 
Länsstyrelsen
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KF § 128  Ks2019/0337 102   

 

Valärende – Räddsam 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslår Räddsam Kronoberg att utse Annette Bjers-
Gustavsson (S) som revisor för granskning av Räddsam Kronobergs 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning under perioden 
från 2019 års ordinarie föreningsstämma fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma. 
 

Kommunfullmäktige föreslår Räddsam Kronoberg att utse Lars-Ove Johansson 
(C) till ledamot i styrelsen för Räddsam och Gunilla Åström (M) till ersättare för 
tiden från 2019 års ordinarie föreningsstämma fram till slutet av nästa års 
ordinarie föreningsstämma.  

Sammanfattning av ärendet 
Hösten 2015 godkände tekniska nämnden i Ljungby kommun en avsiktsför-
klaring om samverkan mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län. Samverkan 
döptes till Räddsam Kronoberg och målen för samarbetet har bland annat varit 
att: 
 

• uppnå stordriftsfördelar och hög effektivitet med stark förankring lokalt 
• vidareutveckla kunskaper, arbetssätt och metoder gemensamt utifrån 

nationell och internationell metodutveckling 
• möjliggöra likvärdiga och effektiva räddningsinsatser och förebyggande 

verksamhet på lång sikt 
• stärka samarbetet med andra aktörer på lokal, regional och nationell 

nivå. 
 

Räddsam Kronoberg har sedan starten bland annat arbetat med olika projekt 
såsom stödprocesser samt skadeförebyggande och skadeavhjälpande arbete. 
Föreningen har också formaliserats; styrelse för verksamheten har valts bland de 
förtroendevalda i medlemskommunerna och föreningsstadgar har tagits fram.  
 
Val av revisor  
I stadgarna fastslås att två revisorer med högst två revisorssuppleanter ska utses 
för tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor. Revisorsuppdraget är 
ambulerande och Ljungby kommun ska lämna förslag på revisor för perioden 
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från och med 2019 års föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie 
stämma. 
 
Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant  
I föreningsstadgarna stipuleras att varje medlemsorganisation ska representeras 
av en styrelseledamot och en suppleant i föreningsstyrelsen. Dessa väljs av 
ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie stämma.  

Beredning 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige föreslår Räddsam Kronoberg 
att utse Annette Bjers-Gustavsson (S) som revisor för granskning av Räddsam 
Kronobergs årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning 
under perioden från 2019 års ordinarie föreningsstämma fram till slutet av nästa 
ordinarie föreningsstämma. 
 

Valberedningen föreslår också att kommunfullmäktige föreslår Räddsam 
Kronoberg att utse Lars-Ove Johansson (C) till ledamot i styrelsen för Räddsam 
och Gunilla Åström (M) till ersättare för tiden från 2019 års ordinarie 
föreningsstämma fram till slutet av nästa års ordinarie föreningsstämma.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag och 
finner att de gör så. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelser 2019-09-06 
Valberedningens förslag till beslut 2019-09-17 § 13 
 

Skickas till 
Räddsam Kronoberg



 

Sammanträdesprotokoll 
2019-09-30 
 

34(35) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KF § 129  Ks2019/0344 102   

 

Valärende – A Svensson (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Alma Svenssons (M) avsägelse och 
utser Magnus Johansson (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
Länsstyrelsen ombeds att utse ny ledamot i kommunfullmäktige för 
Moderaterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Alma Svensson (M) avsäger sig den 11 september 2019 samtliga uppdrag i 
Ljungby kommun vilka inkluderar: 

1. ledamot i kommunfullmäktige 
2. ersättare i barn- och utbildningsnämnden  
3. ersättare i demokratiberedningen. 

 

Beredning 
Valberedningen föreslår att beslutar att godkänna Alma Svenssons (M) 
avsägelse och utser Magnus Johansson (M) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag och 
finner att de gör så. 

Beslutsunderlag 
A Svenssons (M) avsägelse 2019-09-11 
Valberedningens förslag till beslut 2019-09-17 § 14 
 

Skickas till 
Länsstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KF § 130      

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsen har utsett Lennart Olsson (KD) till ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Susanna Tingbratt (KD). Lotta Ericsson 
(KD) är ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 

2. Socialnämnden rapporterar om ej verkställda beslut enligt SOL och 
LSS under andra kvartalet 2019. 
 

3. Region Kronoberg meddelar att regionfullmäktige den 17 juni 2019 
antog en strategi för Gröna Kronoberg 2025, efter remissomgång i 
kommunerna. 

 
4. Länsstyrelsen i Skåne har utfört en inspektion av 

överförmyndarverksamheten och lämnat protokoll daterat 2019-06-
14. 

 

Beslutsunderlag 
1. Länsstyrelsens beslut 2019-07-05 

 
2. Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut för andra kvartalet 

2019. 
 

3. Region Kronobergs skrivelse 2019-07-05  samt Kronobergs 
regionala utvecklingsstrategi antagen 2019-06-17. 
 

4. Länsstyrelsen i Skånes protokoll 2019-06-14. 
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