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Tid och plats Konferenslokal i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 27 september 2021, 

klockan 17.30- 20.30. Mötes ajournerades kl. 18.36-18.53 och kl. 19.52-19.58 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M)  

Anne Karlsson (S) 

Krister Salomonsson (SD) 

Lars-Ove Johansson (C)  

Peter Berg (M) ersättare för Ann-

Charlotte Wiesel (M) 

Ulla-Britt Storck (S) 

Jan Lorentzson (SD) 

Marcus Walldén (M) 

Magnus Carlsson (S) 

Kerstin Wiréhn (V) 

Rut Björkström (KD) 

Roland Johansson (ALT) 

Kent Danielsson (C) 

Gunilla Åström (M)  

Emma Johansson Gauffin (S) 

Melena Jönsson (SD) 

Ulla Hansson (M) 

Håkan Bengtsson (S) (deltog inte 

under § 109)  

Anneli Ahlqvist (C) 

Tilda Ragnarsson (M) 

Liselotte Åhlander (S) 

Martina Ericsson (SD) 

Lars Solling (L)  

Tommy Göransson (MP) 

 

 

Bo Ederström (M) (deltog inte under  

§ 109) 

Matija Rafaj (S) 

Saga Sunniva Bergh (V)  

Henrik Pettersson (SD)  

Bengt Carlsson (KD), vice ordförande 

Thomas Ragnarsson (M) 

Jonas Richthoff (ALT) 

Theodor Nielsen (C) ersättare för 

Karl-Gustav Sundgren (C)  

Caroline Holmqvist Henrysson (S)  

Frederik Svärd (M)  

Pia Johansson (S), andre 

vice ordförande  

Dick Andersson (SD) 

Lars Nordqvist (M)  

Ingela Rosén (S)  

Jenny Anderberg (C)  

Stefan Bramstedt (M) 

Pär Augustsson (SD)  

Tomas Nielsen (S) 

Christian Johansson (V) 

Thomas Jeppsson (M)  

Margaretha Andersson (S) 

Carina Bengtsson (C) 

Ellinor Jönsson (SD) ersättare för 

Doris Nickel (SD) 

Lennart Olsson (KD) 

Ann-Kristin Petersson (M) 
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Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör 

Margareta Larsson, kanslichef 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Magnus Johansson, ekonomichef § 98 

Pernilla Lydén, kommunstrateg § 98 

Åhörare 4 

Justerare Marcus Walldén och Magnus Carlsson, ersättare Emma Johansson Gauffin 

Justeringens  
tid och plats Måndagen den 4 oktober kl.16.00, kommunhuset. 

Paragrafer § 94 - 116    

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

Ordförande Bengt Carlsson 

  

Justerare Marcus Walldén och Magnus Carlsson 

  

  



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-27 
 

3(41) 

   
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes sign   

 

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 27 september 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 5 oktober 2021 

Överklagningstid 5 oktober – 26 oktober 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 27 oktober 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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KF § 94      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande håller minnestal till Ann-Charlotte Wiesel som 

under den gånga veckan gått bort.  
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KF § 95      

 

Allmänhetens och ledamöternas frågestund 

 

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har inte lämnat in några frågor till kommunfullmäktiges 

sammanträde. 

 

Ledamöternas frågestund  

Krister Salomonsson (SD) har ställt en fråga till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande angående avskedningsgrund inom skolan då en lärare i en annan 

kommun blivit avskedad på grund av att hon inte ville använda pronomen hen.  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar att det 

behöver finnas ett regelverk hur en sådan fråga ska hanteras, men då han är 

dåligt insatt i frågan ber han att få återkomma med svar vid nästa 

kommunfullmäktige sammanträde.   

 

Melena Jönsson (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande 

angående förvärvstillstånd på landsbygden och om Ljungby kommun kan agera 

för att bli av med avgiften. 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det finns en 

lag om förvärv av lantbruksegendomar och att det är regeringen som beslutar 

vilka områden i Sverige som ska anses som glesbygd. Syftet med 

förvärvstillstånd är att utesluta oseriösa köpare på glesbygden då det är 

meningen att personer som förvärva lantbruksegendomar ska bo och verka på 

platsen och inte enbart användas som fritidsboende. 

 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) ställer fråga till tekniska nämndens 

ordförande angående skyddsföreskrifterna för dricksvattentäkterna då detta 

tidigare satts på vänt på grund av att det inte funnits möjlighet till samrådsmöten 

samt hur det går med förvärvandet av en ny dricksvattentäkt.    

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det kommer 

ske ett möte inom kort för det område som frågan gäller. Vidare svarar han att 

en konsult har anlitats rörande den nya dricksvattentäkten. 
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Liselotte Åhlander (S) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande 

angående när återbruket ska öppnas. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att alla tillstånd 

är klart och nu ligger ärendet hos socialförvaltningen.  

 

Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande angående en tidningsartikel rörande anpassningar, omstruktureringar 

och personalförändringar inom barn- och utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar att det 

skett diskussioner inom barn- och utbildningsnämnden rörande bemanningen 

och kostnadsutvecklingen. Finns behov av att se över bemanningen då det 

förtillfället blir färre barn per anställda och det finns ett behov av fler behöriga 

lärare. Samt att även se över så att arbetet sker på rätt sätt inom skolan.  

 

Christian Johansson (V) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande 

angående parkeringen vid Sunnerbogymnasiet och hur samarbetet går mellan 

tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden rörandet detta.  

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det finns en 

grupp inom kommunen som arbetar med fastigheter där förvaltningarna kan 

lyfta sina behov.  Frågan rörande parkeringen har precis nyligen tagits upp inom 

den här gruppen och utredning har påbörjats för att se över en lösning.  

 

Roland Johansson (ALT) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande 

angående hur processen för parkeringstillstånd ska gå till.  

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han inte vet 

hur den här processen går till och att han får återkomma i frågan.   
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KF § 96      

 

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga enkla frågar har lämnat till kommunfullmäktige. 
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KF § 97      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna besvaras vid nästa 

kommunfullmäktige sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Motioner 

1. Roland Johansson (ALT) och Jonnas Nielsen (ALT) har lämnat en 

motion daterad 2021-08-10 där de yrkar att kommunen ska avsätta medel 

till Olle Bolmelinds verksamhet för att driva sommarkoloni för barn. 

 

2. Anne Karlsson (S) och Emma Johansson Gauffin (S) har lämnat en 

motion daterad 2021-08-16 där de yrkar att kommunen ska göra en 

utredning för att minska det digitala utanförskapet samt att utredningen 

ska redovisas till de kommunala råden. 

 

3.  Anne Karlsson (S) och Pia Johansson (S) har lämnat en motion daterad 

2021-09-13 där de yrkar att kartlägga kommunala lokaler som hyrs ut till 

föreningar och sammankomster där det saknas internetuppkoppling. De 

yrkar även att i kartläggningen inkludera de beräknade kostnader för 

eventuella åtgärder samt att ärendet hänförs till kommande 

budgetberedning för prioritering i nästa års budget. 

 

4. Anne Karlsson (S) och Liselotte Åhlander (S) har lämnat en motion 

daterad 2021-09-07 där de yrkar att utreda om prao under lov för årskurs 

8 samt att resultatet redovisas till kommunstyrelsen för beslut om fortsatt 

hantering. 

 

 

Interpellationer 

1. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska 

nämndens ordförande om PFAS i kommunalt dricksvatten.  



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-27 
 

10(41) 

   
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes sign   

 

 

2. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till tekniska nämndens 

ordförande om skyfall och översvämningar. 

 

3. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska 

nämndens ordförande om kostnader p.g.a. översvämningar. 

 

4. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska 

nämndens ordförande om ledningsförnyelser. 

 

5. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till barn-och 

utbildningsnämndens ordförande om psykisk ohälsa bland unga. 

Beslutsunderlag 

Motioner 

Interpellationer 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att överlämna 

motionerna till kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationerna 

besvaras vid nästa kommunfullmäktige sammanträde och finner att de gör så. 
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KF § 98  2021-0188 041   

 

Delårsrapport och budgetuppföljning för 
kommunkoncernen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för juli 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport per den 31 juli 

2021 för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2021. 

Delårsrapporten innehåller redovisning av ekonomi, måluppfyllelse och 

personalredovisning. 

Ljungby kommun har ett resultat på 129 miljoner kronor efter sju månader. 

Prognosen för helåret visar på ett resultat på 68 miljoner kronor. Det 

budgeterade resultatet ligger på 7 miljoner kronor.  

Ljungby kommuns vision är ”I Ljungby kommun formar vi framtiden 

tillsammans, 35 000 invånare år 2035”. Kopplat till visionen finns tre 

visionsmål. I delårsrapporten har bedömningar gjorts av hur visionsmålen har 

uppfyllts. Visionsmålet ”Bästa kommun att växa i” bedöms som delvis uppfyllt. 

Visionsmålet ”Livslångt lärande för alla” bedöms som delvis uppfyllt. 

Visionsmålet ”Vi skapar ett rikt liv” bedöms som delvis uppfyllt. 

Sjukfrånvaro har minskat under 2021 jämfört med 2020. Medelåldern har stigit 

något. Personalomsättningen har minskat beroende på en försämrad 

arbetsmarknad. Frisknärvaro har förbättrats mycket under 2021 jämfört med 

2020. 

I tjänsteskrivelsen från den 31 augusti 2021 föreslår 

kommunledningsförvaltningen att delårsrapporten för juli 2021 ska godkännas.  

Kommunstyrelsen har den 14 september 2021 behandlat ärendet och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för juli 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-31 

Delårsrapport juli 2021, 2021-09-14 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsen förslag till beslut.  

 

 

 

 

 

Mötet ajourneras 18.36-18.53. 
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KF § 99  2021-0095 730   

 

Svar på motion om kommunala läkare 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet, genom Kerstin Wiréhn har inkommit med en motion där det 

föreslås att Ljungby kommun går före och skickar en hemställan till regeringen 

och ansöker om att få bli försökskommun med egna läkare anställda i 

äldreomsorgen. 

Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 

2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, 

förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att 

begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och 

spridningens effekter. 

I tjänsteskrivelsen från den 18 maj 2021 skriver socialförvaltningen att i första 

hand ska kravet mot Region Kronoberg tydliggöras så att ett gemensamt avtal 

om läkarmedverkan för alla vårdcentraler kan upprättas, som reglerar 

omfattning av och formerna för läkarmedverkan för alla personer med 

hemsjukvård i länet. Om Region Kronoberg inte lyckas få till ett underskrivet 

avtal i Ljungby kommun som garanterar omfattning och former för 

läkarmedverkan inom överskådlig tid bör Ljungby kommun begära av regionen 

att tillsätta en eller två läkare som helt arbetar gentemot kommunens alla 

hemsjukvårdspatienter som ett pilotprojekt. 

Socialförvaltningen ser att samverkan med Region Kronoberg kan utvecklas 

genom en tydligare reglering av förhållandena mellan Region Kronoberg och 

kommunerna i länet där ”God och nära vård” kommer att vara en stor reform 

som i allt högre grad kommer att förändra arbetssättet främst för primärvården i 

regionen. Med den nya reformen ”God och nära vård” ser socialförvaltningen 

också ett behov av att hemsjukvårdsavtalet (överenskommelse gällande 

samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län) och strukturerna behöver ses 

över. Nuvarande hemsjukvårdsavtals utgång är 2022-12-31. 

Socialnämnden behandlade ärendet den 23 juni 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Den 17 augusti 2021 behandlade kommunstyrelsen ärendet och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen förslag till beslut, 2021-08-17 § 119 

Socialnämndens förslag till beslut, 2021-06-23 § 61 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-05-18 

Motionen 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsen förslag till beslut.  
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KF § 100  2020-0303 130   

 

Svar på motion om att erbjuda tillsvidareanställning till 
ungdomar som omfattas av gymnasielagen och riskerar 
utvisning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Wiréhn (V) har lämnat in en motion där hon yrkar att Ljungby kommun 

verkar för att erbjuda tillsvidareanställning till de ungdomar som nu har 

tillfälliga anställningar inom äldreomsorgen och som uppfyller gymnasielagens 

krav för permanenta uppehållstillstånd och därmed säkerställer att de inte 

utvisas. Anställningar ska erbjudas på ett sätt som gör att hänsyn tas till LAS 

och gällande kollektivavtal. 

Med hänsyn till kommunens krav på objektivitet och arbetssätt vid tillsättning 

av tjänster föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås. 

Kommunallagen tydliggör vikten av att en kommun behandlar alla människor 

objektivt och likvärdigt. Rekryteringsarbetet inom Ljungby kommun syftar till 

att i varje rekrytering finna personen med rätt kompetens för den aktuella 

tjänsten, oberoende av vem personen är. För att säkerhetsställa att personer 

behandlas objektivt och likvärdigt och motverka diskriminering används 

avidentifierade namn vid rekryteringsprocessen, enligt Ljungby kommuns 

Policy om strategisk planering. Även Ljungby kommuns handlingsplan för 

likabehandling är tydlig med att rekryteringen ska vara kompetensbaserad och 

utgå från behovsanalys och kravprofil, vilket innebär att kompetensen hos den 

sökande skall vara avgörande vid tillsättning av tjänster. 

Att medvetet ge tillsvidaretjänster till en viss grupp personer och därmed 

undanhålla andra grupper från att ha möjlighet att få dem, ses inte som förenligt 

med kommunens krav på likvärdig behandling samt avidentifiering vid 

rekrytering. Alla är lika välkomna att söka våra lediga tjänster och vi ser det som 

tjänstepersonernas uppgift att låta kompetens vara avgörande vid tillsättning av 

dessa. Personer med rätt kompetens har idag goda möjligheter att få 

tillsvidaretjänster inom äldreomsorgen. 

Ljungby kommun genomför redan idag ett stort antal åtgärder och projekt inom 

bland annat arbetsmarknadsenheten och näringslivsavdelningen i syfte att 

motverka arbetslöshet och för att få fler människor att komma in på alternativt 
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att närma sig arbetsmarknaden. I denna typ av arbete är det vanligt 

förekommande att åtgärder riktas mot särskilda grupper i samhället, exempelvis 

genom ESF-finansierade projekt. 

I tjänsteskrivelsen daterad 21 maj 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsens behandlade ärendet den 17 augusti 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-08-17 § 127 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-21 

Motionen 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kerstin 

Wiréhns yrkande.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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KF § 101  2021-0244 806   

 

Införande av maxbelopp på taxa för upplåtelse av offentlig 
plats 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar införa ett maxbelopp på 100 000 kronor för taxa 

B1, Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade 

områden, byggnadsställningar, liftar m.m. under ”Taxa för upplåtelse av 

offentlig plats i Ljungby kommun” antagen av Kommunfullmäktige 2020-12-14, 

gällande från 2021-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen skriver i tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2021 att det 

är just nu många byggnationer på gång i Ljungby, en del av dessa byggnader 

byggs ända ut till fastighetsgränsen och då behövs offentlig plats tas i anspråk 

för att kunna stängsla in arbetsområdet. Då byggnationen ofta tar 1 år eller mer, 

blir det en hög kostnad för hyran av den offentliga platsen, när man beräknas 

den enligt ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun” punkt B1, 

Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden, 

byggnadsställningar, liftar m.m. 

Frågan har kommit från entreprenörer, hur taxan för upplåtelse av offentlig plats 

beräknas. För att uppmuntra till byggnation föreslås ett maxbelopp på 100 000 

kronor på byggnation, införas för denna typ av markupplåtelse. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 3 juni 2021 och föreslår att införa ett 

maxbelopp på 100 000 kronor för taxa BI, Provisoriska byggnader, 

upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden, byggnadsställningar, liftar 

m:m: under ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun" antagen 

av Kommunfullmäktige 2020-12-14, gällande från 2021-01-01. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 augusti 2021 och förslår att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag till 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-08-17 § 122 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-06-03 § 78 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-26 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Skickas till 

Tekniska nämnden 
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KF § 102  2020-0186 103   

 

Svar på medborgarförslag gällande flaggning på 
nationella minoriteters nationaldagar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy för flaggning i Ljungby 

kommun med följande tillägg under rubriken Flaggning på kommunens 

officiella flaggstänger: 

I tredje stycket: Infaller internationellt besök samtidigt som flaggdag för 

nationell minoritet fattar kommundirektören beslut om hur flaggningen ska 

hanteras.  

I femte stycket: Se Rutin för dödsfall av medarbetare och förtroendevalda.  

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska flagga på de nationella 

minoriteternas nationella flaggdagar.   

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

26 juli 2021. I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar/tornedalsfinnar. Av dessa har alla utom den 

judiska minoriteten en egen flagga och nationaldag. Sedan 2009 finns en lag om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk som bland annat säger att språken ska 

skyddas och främjas samt att grupperna ska kunna behålla och utveckla sin 

kultur. Som ett led i detta har flera kommuner infört flaggning på de nationella 

minoriteternas nationaldagar.   

Ljungby kommun har idag inte någon policy för när flaggning ska ske. Som en 

följd av medborgarförslaget har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett 

förslag till policy som anger när, var och hur Ljungby kommun ska flagga. 

Policyn omfattar både kommunens officiella flaggstänger vid kommunhuset och 

flaggning vid kommunala anläggningar och bolag.  Genom att flagga på 

nationella minoriteters nationaldagar visar kommunen att alla människor har lika 

värde och att kommunen står bakom mångfald, frihet och rättigheter. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 augusti 2021 och beslutade att i 

förslag till Policy för flaggning i Ljungby kommun lägga till nedanstående 

ordalydelser under rubriken Flaggning på kommunens officiella flaggstänger: 
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I tredje stycket: Infaller internationellt besök samtidigt som flaggdag för 

nationell minoritet fattar kommundirektören beslut om hur flaggningen ska 

hanteras.  

I femte stycket: Se Rutin för dödsfall av medarbetare och förtroendevalda.  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till Policy 

för flaggning i Ljungby kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 201-09-14 § 133 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-26 

Förslag till policy för flaggning i Ljungby kommun, 2021-08-31 

Medborgarförslag om flaggning på nationella minoriteters nationaldagar, 2020-

05-04 

Bilagor till medborgarförslag om flaggning på nationella minoriteters 

nationaldagar, 2020-05-04 

Yrkanden 

Jan Lorentzson (SD), Roland Johansson (ALT) yrkar avslag till fastställande av 

policyn.  

Christian Johansson (V), Kent Danielsson (C), Anne Karlsson (S), Lars Solling 

(L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Christian 

Johanssons med fleras yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan 

Lorentzsons med fleras yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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KF § 103  2021-0272 600   

 

Kronobarnsmodellen inom arbetet Barnens bästa gäller 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt 

arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer 

barnkonventionens krav på respektive verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Kronoberg och polisen har sedan 2018 arbetat med att ta fram en 

arbetsmodell för Barnens bästa gäller. Arbetsmodellen kallas 

Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 

möjligheter till en god uppväxt. Enligt ett länsgemensamt förslag ska 

Kronobarnsmodellen antas i respektive kommun som deltar i arbetet.  

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från 

den 26 juni 2021. Alla barns likvärdiga möjlighet till en god uppväxt ska 

säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i 

skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och genom att alla aktörer runt 

barnet samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. 

Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra 

arbetet.  

I tjänsteskrivelsen från den 26 juni 2021 föreslår barn- och 

utbildningsförvaltningen att beslut fattas om att anta Kronobarnsmodellen som 

ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 

säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade den 23 juni 2021 att ställa sig bakom barn- och 

utbildningsförvaltningens skrivelse.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt 

arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer 

barnkonventionens krav på respektive verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-09-14 § 135 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2021-06-23 §109 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-06-26 

Länsgemensamt underlag för Kronobarnsmodellen, 2021-06-26 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-27 
 

23(41) 

   
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes sign   

 

 

KF § 104  2021-0128 001   

 

Svar på motion om sammanslagning av miljö- och 
byggnämnden och tekniska nämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 29 mars 2021 yrkar Krister Salomonsson (SD) att 

kommunen ska utreda om det går att hitta synergier och effektiviseringar med en 

sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden och 

skapandet av en ny så kallad samhällsbyggnadsnämnd. Krister Salomonsson 

(SD) yrkar även att kommunen ska utreda om det finns avdelningar inom 

ovanstående nämnders ansvarsområden som eventuellt hade passat bättre i 

någon annan nämnd. Vid ett positivt ställningstagande utifrån ovanstående 

utredningar ska kommunen införa en samhällsbyggnadsnämnd efter valet 2022. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 

4 juni 2021.  Enligt kommunledningsförvaltningens möter motionen juridiska 

svårigheter eftersom miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar för flera av de 

områden där tekniska nämnden utgör driftsnämnd. Att direkt slå samman 

nämnderna skulle följaktligen komma i konflikt med förbudet i kommunallagen 

mot att en nämnd utövar författningsstadgad tillsyn över samma slags 

verksamhet som den bedriver. Dessutom har kommunfullmäktige den 21 juni 

2021 genom beslut om budget för år 2022 beslutat att tilldela kommunstyrelsen 

ett mer omfattande uppdrag som tangerar det som yrkas i motionen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i sin helhet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-09-14 § 136 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-04 

Motion om sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och 

byggnämnden, 2021-03-16 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Tekniska nämnden 
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KF § 105  2021-0202 001   

 

Svar på motion om samhällsbyggnadskontor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 11 maj 2021 yrkar Anne Karlsson (S) och Caroline 

Holmqvist Henrysson (S) att kommunen ska utreda frågan om bildandet av ett 

samhällsbyggnadskontor.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 

24 juni 2021. Genom fullmäktiges beslut den 21 juni 2021 om 

planeringsdirektiv med budget för 2022–2026 inryms denna fråga numera i ett 

uppdrag som tilldelats kommunledningsförvaltningen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-09-14 § 137 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-24 

Motion om utredning av samhällsbyggnadskontor, 2021-05-11 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Tekniska nämnden 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-27 
 

26(41) 

   
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes sign   

 

 

KF § 106  2020-0302 220   

 

Svar på motion om att bygga i trä 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 27 augusti 2020 yrkar Kerstin Wiréhn (V) att Ljungby 

kommun ska besluta att i framtida byggnationer i första hand bygga i trä eller trä 

kombinerat med betong. Detta innebär att även Ljungbybostäder inkluderas i 

detta direktiv. I motionen skriver Kerstin Wiréhn (V) att det finns flera fördelar 

med träbyggnation, bland annat att träbyggnation ger 40% lägre 

koldioxidutsläpp jämfört med betonghus.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 

17 augusti 2021. Motionens formulering att i första hand bygga i trä eller trä 

kombinerat med betong bedöms vara alltför otydlig för att i sig själv kunna ge 

vägledning om hur framtida byggnation ska se ut eller hur prioriteringar och 

avvägande ska göras. Formuleringen riskerar också att låsa in oss i en viss 

teknik som inte alltid är den mest lämpliga.  

För att få till en utveckling i riktning mot mer klimateffektiva nybyggnationer 

eller träbyggnationer bör det finnas en tydlighet i vad ambitionsnivån är och hur 

uppföljning och utvärdering ska kunna göras. Under de senaste åren har det 

byggts flera nya byggnader för kommunal verksamhet och bostäder. I takt med 

kommunens utveckling väntas ytterligare nybyggnationer och renovering 

kommande år. Detta ger utrymme för att påverka hur utvecklingen i Ljungby 

kommun ska se ut. För att få ett genomslag för hållbar byggnation bör en samlad 

strategi för hållbart byggande som belyser flera angelägna perspektiv och 

ståndpunkter tas fram. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-09-14 § 140 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-17 

Motion om att bygga i trä, 2020-08-23 
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Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V), Tomas Nielsen (S), Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson 

(S), Jenny Anderberg (C), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Henrik Pettersson 

(SD), Matija Rafaj (S) yrkar bifall till motionen.  

Magnus Gunnarsson (M), Gunilla Åström (M), Thomas Ragnarsson (M), Bo 

Ederström (M) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kerstin 

Wiréhns med fleras yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons med fleras yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kerstin 

Wiréhns med fleras yrkande.  

 

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Tekniska nämnden 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet ajourneras 19.52-19.58.
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KF § 107  2020-0426 817   

 

Svar på motion om Röda korsets kolloverksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att 

kommunen inte kan anställa ungdomar i en annan verksamhet än kommunens 

egen verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 4 december 2020 yrkar Matija Rafaj (S) att Ljungby 

kommun ska bistå med sommarbetare till Röda Korsets kolloverksamhet. Matija 

Rafaj (S) yrkar även att rekryteringen och utbildningen ska ske på samma sätt 

som med sommararbetarna till Sunnerboskoj.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

21 maj 2021. Kolloverksamheten inom Röda korset är en viktig del för barn och 

unga i kommunen. Kommunen kan dock inte anställa ungdomar till 

verksamheter utanför den kommunala regin.  Kommunen samarbetar med 

föreningar för att hjälpa till med anställningar av ungdomar och står även för 

kostnaden för sommarjobbare.  Föreningar har bjudits in till informationsmöten 

och har på andra sätt fått information om möjligheten till samarbeten kring 

sommarjobb.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås med hänvisning till att 

kommunen inte kan anställa ungdomar i en annan verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-09-14 § 143 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-21 

Motion angående Röda korsets kolloverksamhet, 2020-12-04 

Yrkanden 

Carina Bengtsson (C) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsen förslag till beslut. 
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Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsen förslag till beslut.  
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KF § 108  2019-0307 014   

 

Svar på motion om fritt wifi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 23 september 2019 yrkar Emma Johansson Gauffin (S) att 

Ljungby kommun ska införa gratis och tillgängligt wifi (trådlöst nätverk för 

internetåtkomst) i vissa kommunala byggnader och anläggningar samt delar av 

Ljungby centrum, såsom torgen, busstationen, biblioteken, Grand, fritidsgården 

och kommunala idrottsplatser.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

28 maj 2021. Kommunledningsförvaltningens omvärldsbevakning visar att 

många kommuner som har ett uttalat utvecklingsfokus och/eller som är av 

medel-/stor storlek har fritt wifi i centrala delar av kommunens huvudort. Dessa 

kommuner har ofta också fritt wifi i kommunala anläggningar såsom simhallar, 

skolor, fritidsgårdar och bibliotek. Det är således inget ovanligt att kommuner 

har den typ av wifi som motionen föreslår.  

De kommuner som aktivt valt att inte införa fritt wifi hänvisar ofta till oklart 

rättsläge av konkurrensskäl samt säkerhetsfrågor. Förvaltningen konstaterar att 

de lagliga hindren borde vara minimala. Säkerhetsfrågorna måste tas på allvar, 

men lösningar finns. Förvaltningen ser att de lösningar som bedöms säkra kräver 

inloggning i någon form. Det finns dock lösningar som är enklare än de som 

erbjuds av Ljungby kommun idag.  

Kommunledningsförvaltningens slutsats är att det finns positiva aspekter med 

wifi, men att ett införande kräver ett helhetsperspektiv för att på ett 

kostnadseffektivt sätt skapa de attraktiva miljöer som eftersträvas. Förvaltningen 

ställer sig i huvudsak positiv till motionens intentioner, men ser att frågan är 

komplex och behöver hanteras i ett större sammanhang i kommunens 

utvecklingsarbete.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-09-14 § 144 
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-28 

Utredning om fritt wifi, 2021-05-28  

Motion om att införa fritt och lättåtkomligt wifi, 2019-09-23 

Yrkanden 

Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.  

Magnus Gunnarsson (M) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons (M) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Emma 

Johansson Gauffin (S) yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons (M) yrkande.  

Votering begärs. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons (M) yrkande.  

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 

enlighet med Magnus Gunnarssons yrkande och om att rösta NEJ för att besluta 

i enlighet med Emma Johansson Gauffins yrkande. 

Omröstningen har utfallit med 33 JA-röster, 15 NEJ-röster medan en ledamot 

valt att avstå från att rösta. 

Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat enligt Magnus 

Gunnarssons yrkande. 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

3 Krister Salomonsson (SD) Ja 

4 Lars–Ove Johansson (C) Ja 

6 Jan Lorentzson (SD) Ja 

7 Marcus Walldén (M) Ja 

9 Roland Johansson (ALT) Ja 

10 Kent Danielsson (C) Ja 
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11 Gunilla Åström (M) Ja 

13 Melena Jönsson (SD) Ja 

14 Ulla Hansson (M) Ja 

16 Anneli Ahlqvist (C) Ja 

17 Tilda Ragnarsson (M) Ja 

19 Martina Ericsson (SD) Ja 

20 Lars Solling (L) Ja 

22 Bo Ederström (M) Ja 

25 Henrik Pettersson (SD) Ja 

26 Rut Björkström (KD) Ja 

27 Thomas Ragnarsson (M) Ja 

28 Jonas Richthoff (ALT) Ja 

31 Frederik Svärd (M) Ja 

33 Dick Andersson (SD) Ja 

34 Lars Nordqvist (M) Ja 

35 Jenny Anderberg (C) Ja 

36 Pär Augustsson (SD) Ja 

39 Stefan Bramstedt (M) Ja 

40 Carina Bengtsson (C) Ja 

42 Bengt Carlsson (KD) Ja 

43 Thomas Jeppsson (M) Ja 

45 Lennart Olsson (KD) Ja 

46 Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

201 Peter Berg (M) Ja 

209 Theodor Nielsen (C) Ja 

226 Ellinor Jönsson (SD) Ja 

2 Anne Karlsson (S) Nej 
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8 Kerstin Wiréhn (V) Nej 

12 Magnus Carlsson (S) Nej 

15 Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

18 Håkan Bengtsson (S) Nej 

21 Tommy Göransson (MP) Nej 

23 Liselotte Åhlander (S) Nej 

30 Matija Rafaj (S) Nej 

32 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

37 Pia Johansson (S) Nej 

38 Christian Johansson (V) Nej 

44 Ingela Rosén (S) Nej 

47 Tomas Nielsen (S) Nej 

48 Margareta Andersson (S) Nej 

49 Ulla-Britt Storck (S) Nej 

24 Saga Sunniva Bergh (V) Avstår 
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KF § 109  2021-0227 750   

 

Årsredovisning för VoB Kronoberg 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2020 och 

bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Håkan Bengtsson (S) och Bo Ederström (M) deltar inte under ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun är en av medlemskommunerna i VoB Kronoberg. VoB 

Kronoberg är ett kommunalförbund som tillsammans med Kommunförbundet 

Skåne äger VoB Syd. VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller 

tjänster inom socialtjänstens områden som drivs på samhällsnyttig grund utan 

vinstsyfte. VoB har en direktion och medlemskommunerna i VoB Konoberg ska 

årligen pröva direktionens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår samt ta 

ställning till kommunalförbundets årsredovisning.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 september 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för VoB:s direktion för 

verksamhetsåret. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen förslag till beslut, 2021-09-14 § 148 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-13 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg år 2020, 2021-06-01 

Årsredovisning för VoB Syd AB, 2021-05-27 

Årsredovisning för VoB Kronoberg, 2021-05-27 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsen förslag till beslut.  
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KF § 110  2021-0212 103   

 

Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Göran Fransson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. Han 

har även haft uppdrag som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

Kommunfullmäktige har 2021-04-26 utsett Tomas Sonesson (S) som ordinarie 

ledamot i socialnämnden. Socialnämnden har den 26 maj 2021 beslutat att utse 

Tomas Sonesson (S) till ersättare i socialnämndens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut, 2021-05-26 § 54 
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KF § 111  2021-0305 101   

 

Avsägelse av uppdrag i Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Saga Sunniva Berghs (V) avsägelse från uppdraget som 

ledamot 

2. utse Peter Malmberg (V) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

3. utse Saga Sunniva Bergh (V) till ny ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Saga Sunniva Bergh har den 10 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som ledamot 

i kultur- och fritidsnämnden. 

Vänsterpartiet har lämnat förslag om att Peter Malmberg ersätter Saga Sunniva 

Bergh som ordinarie ledamot i nämnden samt att Saga Sunniva Bergh överta 

Peter Malmbergs plats som ersättare i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Saga Sunniva Berghs avsägelse, 2021-08-10 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Saga Sunniva Berghs (V) 

avsägelse och finner att de gör så. 

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar att utse Peter 

Malmberg (V) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden och att utse Saga 

Sunniva Bergh (V) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden och finner att de 

gör så. 

Skickas till 

Saga Sunniva Bergh 

Peter Malmberg 

Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 112  2021-0310 103   

 

Val av ny nämndeman i Tingsrätten Växjö 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Christer Ivarssons (MP) avsägelse. 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta beslutet om efterträdare till nästa 

kommunfullmäktige sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Ivarsson (MP) har den 16 augusti 2021 avsagt sig sitt uppdrag som 

nämndeman i Växjö Tingsrätt gällande från och med den 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Christer Ivarssons avsägelse, 2021-08-13 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Christer 

Ivarssons (MP) avsägelse och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att hänskjuta beslutet om 

efterträdare till nästa kommunfullmäktige sammanträde och finner att de gör så.  

Skickas till 

Christer Ivarsson 

Växjö Tingsrätt 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-27 
 

38(41) 

   
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes sign   

 

 

KF § 113  2021-0324 103   

 

Valärende - val av ny ledamot i kommunfullmäktige (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Karl-Gustav Sundgrens (C) avsägelse och ber 

Länsstyrelsen Kronoberg att utse ny ledamot för Centerpartiet. 

Sammanfattning av ärendet 

Karl-Gustav Sundgren (C) har den 26 augusti 2021 avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Karl-Gustav Sundgrens (C) avsägelse, 2021-08-26 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Karl-Gustav Sundgrens 

(C) avsägelse och finner att de gör så.  

 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 
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KF § 114  2021-0358 102   

 

Val av ersättare i valnämnden (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna Arne Johanssons (C) avsägelse. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Willfors (C) till ny ersättare i 

valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Arne Johansson (C) har den 17 september 2021 avsagt sig uppdraget som 

ersättare i valnämnden. 

Centerpartier har lämnat förslag om att Stefan Willfors ersätter Arne Johansson 

som ersättare i valnämnden.  

Beslutsunderlag 

Arne Johanssons (C) avsägelse, 2021-09-17 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Arne Johanssons (C) 

avsägelse och finner att de gör så. 

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan 

Willfors (C) till ny ersättare i valnämnden finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Arne Johansson  

Stefan Willfors 

Valnämnden 
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KF § 115      

 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar 17 medborgarinitiativ som inkommit 

sedan kommunfullmäktiges förra sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Medborgarinitiativ 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

redovisningen och finner att de gör så. 
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KF § 116      

 

Meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Länsstyrelsen har utsett Carl-Gustav Arvidsson (L) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Sabina Dzonlic. 

 

2. Länsstyrelsen har utsett Piroska Ruzsa-Pal (S) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Joakim Holmquist. 

 

3. Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till Inspektion 

för vård och omsorg, rapporteringsperiod 1 juli – 31 augusti 2021. 

 

4. Protokoll Demokratiberedningen 2021-08-31 

 

 

 

 


