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Kommunfullmäktige
Tid och plats
Beslutande

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 27 januari 2020,
kl. 17.30-20.30
Magnus Gunnarsson (M)

Matija Rafaj (S)

Anne Karlsson (S)

Saga Sunniva Bergh (V)

Krister Salomonsson (SD)

Henrik Pettersson (SD) (ej §§ 15-16 pga jäv)

Lars-Ove Johansson (C)

Bengt Carlsson (KD)

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Thomas Ragnarsson (M)

Petra Ruzsa-Pal (S)

Jonas Richthoff (ALT)

Jan Lorentzson (SD)

Theodor Nielsen, ersättare för Karl-Gustav Sundgren (C)

Marcus Walldén (M)

Caroline Holmqvist-Henrysson (S)

Magnus Carlsson (S) (ej §§ 15-16
pga jäv)

Frederik Svärd (M)

Kerstin Wiréhn (V)

Malekera Vital (S)

Rut Björkström (KD)

Dick Andersson (SD)

Roland Johansson (ALT)

Lars Nordqvist (M)

Kent Danielsson (C)

Pia Johansson (S)

Gunilla Åström (M)

Jan-Erik Andersson (C), ersättare för Jenny Anderberg (C)

Emma Johansson Gauffin (S)

Stefan Bramstedt (M)

Melena Jönsson (SD)

Pär Augustsson (SD)

Ulla Hansson (M)

Ingela Rosén (S)

Håkan Bengtsson (S) (ej § 17 pga
jäv)

Christian Johansson (V)

Anneli Ahlqvist (C)

Thomas Jeppsson (M)

Tilda Ragnarsson (M)

Tomas Nielsen (S)

Liselotte Åhlander (S)

Carina Bengtsson (C)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Lars Solling (L)

Lennart Olsson (KD) (ej §§ 15-16 pga jäv)

Tommy Göransson (MP)

Ann-Kristin Petersson (M)

Bo Ederström (M) (ej § 17 pga
jäv)
Övriga
deltagande

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommundirektör

Åhörare

13

Justerare

Thomas Ragnarsson och Saga Sunniva Bergh, ersättare: Matija Rafaj
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Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen, måndagen den 3 februari kl 16.00

Paragrafer

1- 23

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Thomas Ragnarsson

Saga Sunniva Bergh

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

27 januari 2020

Tillkännagivandet
publicerat

4 februari 2020

Överklagningstid

5 – 26 februari 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

27 februari 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson
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Kommunfullmäktige

KF § 1

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
1. Sydsvenska Handelskammaren redovisade en rapport förra veckan över
näringslivet i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Den visar bland
annat att Kronobergs län gick förbi Kalmar län under 2015, som den
region som har störst näringsliv. Näringslivet i regionen växer.
Rapporten visar också att Ljungby (och Markaryd) har en väldigt stark
exportindustri som är vänd mot Europa och resten av världen, i
jämförelse med övriga kommuner i de tre länen. Statistiken bygger på en
analys av export och import av varor i relation till lönesumma samt andel
sysselsatta i tillverkningsindustrin.
2. Resultatet av den senaste mätningen i Kommuners kvalité i korthet
(KKIK) presenterades förra veckan. När det gäller tillgänglighet,
exempelvis hur fort och hur informativt vi svarar i telefon eller e-post,
har Ljungby kommun fått bättre resultat än de senaste åren.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

5(40)

Kommunfullmäktige

KF § 2

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
Ledamöternas frågestund
1. Lise-Lotte Åhlander (S) ställer följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande: Nu när det kommer 9,7 mkr från regeringen till välfärden
kanske vi skulle omprioritera så att pengarna verkligen går till vård,
skola och omsorg. Hur tänker du om det?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att om
han har förstått det rätt så är pengarna dedikerade till kommunen. ”I
höstas fick vi veta att antalet invånare i kommunen inte hade ökat och att
den skatteprognos som vi har för 2020 visar att vi kommer att få lägre
skatteintäkter än de vi budgeterade för i juni 2019. Min ambition är att
bibehålla det resultat vi faktiskt bestämde i budgeten, till att börja med,”
svarar Gunnarsson (M).
2. Petra Ruzsa-Pal (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vem eller vilka
som ska syssla med integrationsfrågor när tjänsten som
integrationssamordnare dras in.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det,
precis som med många andra funktioner i kommunen, finns flera
tjänstemän som arbetar med frågan i olika förvaltningar.
3. Roland Johansson frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande om den
planerade skateparken är lämpligt placerad (framför arenan).
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) svarar att
beslutet fattades av kultur- och fritidsnämnden i december 2018 och att
det har följt alla de regler som finns. När det gäller placeringen är det en
bra placering i kvarteret Fritiden där många unga vistas.
4. Anne Karlsson frågar kommunstyrelsens ordförande hur han ställer sig
till att använda tillitsbaserat ledarskap.
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Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det
egentligen inte är någon skillnad från det ledarskap där chefen leder och
fördelar arbetet.
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KF § 3

Enkla frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande
om Återbruket.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) besvarar frågan under
sammanträdet.
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KF § 4

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Interpellationerna besvaras under nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Krister Salomonsson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en
motion i vilken han föreslår att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
ta fram förslag på och namnge gator och torg som hedrar stora
företagare.
Interpellationer
1. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till barnoch utbildningsnämndens ordförande om jämställdhet i nämndens
verksamheter. Holmqvist Henrysson (S) frågar hur barn- och
utbildningsnämnden jobbar med att se till att jämställdhetspolicyn verkar
och fungerar i nämndens verksamheter.
2. Lotte Åhlander (S) hart ställt en interpellation till tekniska nämndens
ordförande om banvallsleden. Åhlander (S) undrar vilka ambitioner
tekniska nämnden har med att vara med och skapa världens längsta
cykelturistled och hur det går att göra banvallsleden klar vid Kvänslöv.
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KF § 5

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag
Nr 1 till tekniska nämnden för beslut,
Nr 2 till kommunstyrelsen för beslut och
Nr 3 till socialnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Två medborgare har lämnat in varsitt förslag om att anlägga en
parkeringsplats för samåkning i Tannåker. De skriver att det finns ett
stort behov av detta så affärens parkering är till för kunder och det inte
finns någon annan plats att parkera på. En samåkningsparkering skulle
gynna miljön och göra området attraktivt att verka och bo i.
2. En medborgare har, med stöd av ett antal namnunderskrifter, lämnat in
ett förslag om att förbjuda all försäljning av fyrverkerier med hänsyn till
alla djur som far illa.
3. Riv den gamla scoutstugan på Giraffvägen och bygg ett nytt LSS-boende
på tomten, föreslår en medborgare. Det kommer inom kort att finnas
behov av ett LSS-boende och den här placeringen skulle ge
samverkansmöjligheter med det LSS-boende som redan finns i området.

Beslutsunderlag
Medborgarförslagen
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KF § 6

Ks2019/0469

100

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om Lingonbygden (Lidhult)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Lotte Åhlander (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
med tre frågor gällande Lingbygden, (Lidhults-området). Frågorna handlar
bland annat om miljöstationer, skötsel av omklädningsrum och tillgång till
kommunhuset i Lidhult.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt
svar och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svar på interpellationen
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KF § 7

Ks2019/0483

024

Svar på interpellation till personalutskottets ordförande
om jämställda löner i Ljungby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) vill veta om ingångslönerna för nyutexaminerad
personal i Ljungby är jämställd och om det finns behov av åtgärder. Johansson
Gauffin (S) har därför ställt en interpellation till personalutskottets ordförande.
Personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) har lämnat ett skriftligt svar
och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svar på interpellationen
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KF § 8

Ks2019/0481

700

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om
IT-systemet inom socialförvaltningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) och Anne Karlsson (S) undrar om socialnämndens
ordförande kan svara på när datasystemet inom socialtjänsten ska förbättras så
att personalen inte behöver uppleva teknikstress.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) har lämnat ett skriftligt svar och
besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svar på interpellationen
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KF § 9

Ks2019/0491

005

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om
digital signering samt schemaläggning på äldreboenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Saga Sunniva Berg (V) har ställt en interpellation till socialnämndens
ordförande inom samma område. Sunniva Berg (V) frågar hur patientsäkert
digital signering är i ett icke fullt fungerande system och hur det påverkar
personalens arbetsbörda. Sunniva Berg (V) har också frågor om den nya
schemaläggningsgruppen.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) har lämnat ett skriftligt svar och
besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svar på interpellationen
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KF § 10

KS2019/0467

045

Beviljande av borgen för de kommunala bolagen
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut från år 2013
§44.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en generell borgensram för de
kommunala bolagen. Detta innebär att de kommunala bolagen inte behöver ett
fullmäktigebeslut inför varje upplåning. Borgensramen beslutades senast 2013
av kommunfullmäktige. Borgensramen behöver nu uppdateras med nya belopp.
Den 17 december 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
borgensramen för Ljungby Energi höjs från 100 miljoner kronor till 200
miljoner kronor. Borgensramen för Ljungby Utveckling AB föreslås sänkas från
160 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Borgensramen för Ljungby Holding
AB föreslås sänkas från 323 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. För
Ljungbybostäder föreslås att borgensramen höjs från 500 miljoner kronor till
600 miljoner kronor.
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1. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
5. Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
upphäver kommunfullmäktiges beslut från år 2013 §44.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-01-14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-04
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-04-23 § 44
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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KF § 11

KS2019/0156

012

Tilläggsäskande för saneringsarbete på Holmsborg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökad driftbudget med 1 530 000 kr
för sanering av Holmsborg. Finansiering sker genom eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av socialförvaltningen att bygga nytt
gruppboende samt anpassade lägenheter på Holmsborg. Innan Ljungby kommun
köpte fastigheten fanns analyser på marken som visade att ett område av
fastigheten är förorenat av olja. Nu behöver området marksanseras för att kunna
bebyggas.
Tekniska nämnden har ansökt om statsbidrag hos Naturvårdsverket. Avsikten är
att statsbidraget ska täcka saneringsarbetets kostnader. Tekniska nämnden har
inte ännu fått svar om huruvida Naturvårdsverket kommer tilldela bidraget. För
att kunna garantera saneringsarbetenas finansiering så äskar därför tekniska
nämnden medel. Den 4 december 2019 föreslår tekniska nämnden att
kommunfullmäktige godkänner en utökad budget på 1,53 miljoner kronor för
sanering av Holmsborg. Tekniska nämnden föreslår att kostnaden blir en
driftskostnad och att kostnaden ska finansieras genom eget kapital.
I en tjänsteskrivelse från den 27 december 2019 skriver
kommunledningsförvaltningen att kommunens ekonomistyrningsregler anger att
tilläggsanslag inte ska beviljas under löpande budgetår.
Kommunledningsförvaltningen bedömer samtidigt att projekt Holmsborg
riskerar att stanna upp om inte ytterligare driftsbudget eller statsbidrag beviljas.
Denna konsekvens är för stor och kommunledningsförvaltningen föreslår därför
att ytterligare medel beviljas i enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige beviljar
en utökad driftbudget med 1 530 000 kr för sanering av Holmsborg.
Finansiering sker genom eget kapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-01-14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-27
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Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-12-04 § 143
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-12-05
Bilaga 1 – budgetbilaga med bidragsansökan, 2019-12-05
Bilaga 2 – beräkning för tilläggsäskande, 2019-12-05
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Tekniska nämnden
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KF § 12

KS2019/0460

210

Godkännande av programarbete om särskilt boende,
trygghetsboende och skolor på Harabergsområdet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna programarbetet.
2. Ta bort samlokaliseringen av kulturskola, fritidsgård och 7–9 skola från
projektet.
3. Fastställa projektets investeringsbudget till 577,7 miljoner kronor.
4. Projekteringsfasen ska påbörjas och upphandling utföras.
5. Avvakta med beslut om verksamheternas drift till senare tillfälle när
kommunen kommit längre fram i projektet.
6. Projektet delas upp och att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda
lämplig uppdelning.
7. Ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för att
tidigarelägga byggnationen av 7–9 skolan så att skolan kan användas till
läsåret 2023/2024.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet att 1 % ska avsättas till konstnärlig utsmyckning (istället för 0,5% enligt
deras eget yrkande).
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet att avvakta med beslut om verksamheternas drift till ett senare tillfälle
(istället för att besluta idag att verksamheterna ska bedrivas i kommunal regi
enligt deras eget yrkande).
Sammanfattning av ärendet
Den 12 mars 2019 godkände kommunstyrelsen förstudien avseende särskilt
boende, trygghetsboende och skola på Harabergsområdet. Under sommar och
höst 2019 har tekniska förvaltningen tagit fram ett programarbete. På ett mer
ingående sätt beskriver programarbetet hur ett särskilt boende, trygghetsboende
och hur skolor kan utformas på Harabergsområdet. Efter att tekniska nämnden,
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
har behandlat ärendet så lämnas nu ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet ska
sedan lämnas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 20 november 2019. Kulturoch fritidsnämnden föreslår att samlokalisering av fritidsgård och kulturskola tas
bort från projektet. Eftersom kultur- och fritidsnämnden vill att fritidsgård och
kulturskola ska utgå från projektet så har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag
till budget. I en tjänsteskrivelse från den 9 januari 2020 föreslår tekniska
förvaltningen att budgeten fastställs till 577,7 miljoner kronor under
förutsättning att kommunfullmäktige avser att ta bort kulturskolan och
fritidsgården från projektet.
Socialnämnden behandlade ärendet den 27 november 2019. Socialnämnden
föreslår att förslaget om att verksamheterna ska bedrivas i kommunal regi tas
bort.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 4 december 2019. Tekniska
nämnden föreslog då att budgeten fastställs till 683,2 miljoner kronor men att
budgeten ska revideras vid eventuella förändringar av projektets omfattning.
Tekniska nämnden föreslår dessutom att kommunstyrelsen ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att utreda om det är motiverat att dela upp projektet i
flera delar.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2019.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med det förslag som tekniska
förvaltningen tagit fram och som framgår i tjänsteskrivelsen från den 5
november 2019.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en tjänsteskrivelse till ärendet. I
tjänsteskrivelsen från den 9 januari 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen
att:
1. Programarbetet godkänns.
2. Investeringsbudgeten fastställs till 577,7 miljoner kronor. Detta
budgetförslag är framtagit tillsammans med tekniska förvaltningen och
föreslås under förutsättning att kulturskola och fritidsgård tas bort från
projektet.
3. Projekteringsfasen påbörjas och att upphandling utförs.
4. Projektet delas upp och att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
lämplig uppdelning.
I tjänsteskrivelsen skriver kommunledningsförvaltningen att det i budgeten för
innevarande år kvarstår 9,4 miljoner kronor. Beloppet kommer räcka till de
utgifter som under 2020 tillkommer genom arkitekttävling och projektering.
Resterande belopp kommer enligt kommunledningsförvaltningen behöva
budgeteras under åren 2021,2022,2023 och år 2024.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige:
1. Godkänner programarbetet.
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2. Tar bort samlokaliseringen av kulturskola, fritidsgård och 7–9 skola från
projektet.
3. Fastställer projektets investeringsbudget till 577,7 miljoner kronor.
4. Beslutar att projekteringsfasen påbörjas och att upphandling utförs.
5. Avvaktar med beslut om verksamheternas drift till senare tillfälle när
kommunen kommit längre fram i projektet.
6. Beslutar att projektet delas upp och ger tekniska nämnden i uppdrag att
utreda lämplig uppdelning.
7. Ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för att
tidigarelägga byggnationen av 7–9 skolan så att skolan kan användas till
läsåret 2023/2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-01-14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-09
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-01-09
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-11-06
Programarbete bestående av bilaga 1–8, 2019-11-06
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-12-04 §142
Socialnämndens förslag till beslut, 2019-11-27 §101
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-12-18 §167
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2019-11-20 §104
Yrkanden
1. Christian Johansson (V), med bifall av Håkan Bengtsson (S), yrkar att
verksamheterna ska bedrivas i kommunal regi.
2. Jan Lorentzson (SD) yrkar att budget för konstnärlig utsmyckning sänks
från 1% till 0,5%. Roland Johansson (ALT) bifaller yrkandet.
3. Tommy Göransson (MP) yrkar att trygghetsboendet lyfts ur, för att höra
om Ljungbybostäder kan ta över den delen av projektet. Martina
Ericsson (SD) och Jonas Richthoff (ALT) bifaller yrkandet.
4. Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Rut Björkström (KD),
Marcus Walldén (M), Lars Solling (L) och Lars-Ove Johansson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att lyfta ut
trygghetsboendet i enlighet med Tommy Göranssons (MP) yrkande eller
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner
Justerandes sign
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att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut och
Nej-röst för T Göranssons (MP) yrkande.
Omröstningen resulterar i 39 ja-röster och 9 nej-röster. En ledamot avstår
från att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat att trygghetsboendet ska
ingå i beslutet i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
20:10:57 — Godkännande av programarbete om särskilt boende, trygghetsboende och
skolor på Harabergsområdet.
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla yrkandet.

Resultat

Justerandes sign

Ja

39

Nej

9

Avstår

1

Frånvarande

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Ja

4

Lars–Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann–Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

9

Petra Ruzsa–Pal (S)

Ja

10

Kerstin Wiréhn (V)

Ja

11

Roland Johansson (ALT)

Ja

12

Kent Danielsson (C)

Ja

13

Gunilla Åström (M)

Ja

14

Magnus Carlsson (S)

Ja

16

Ulla Hansson (M)

Ja

17

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

18

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

19

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

20

Håkan Bengtsson (S)

Ja

22

Lars Solling (L)

Ja

24

Bo Ederström (M)

Ja
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25

Liselotte Åhlander (S)

Ja

26

Saga Sunniva Bergh (V)

Ja

28

Rut Björkström (KD)

Ja

29

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

32

Matija Rafaj (S)

Ja

33

Frederik Svärd (M)

Ja

34

Caroline Holmqvist–Henrysson (S)

Ja

36

Lars Nordqvist (M)

Ja

37

Malekera Vital (S)

Ja

40

Pia Johansson (S)

Ja

41

Christian Johansson (V)

Ja

42

Stefan Bramstedt (M)

Ja

43

Carina Bengtsson (C)

Ja

45

Bengt Carlsson (KD)

Ja

46

Thomas Jeppsson (M)

Ja

47

Ingela Rosén (S)

Ja

48

Lennart Olsson (KD)

Ja

49

Ann–Kristin Petersson (M)

Ja

208

Jan–Erik Andersson (C)

Ja

210

Theodor Nielsen (C)

Ja

215

Tomas Nielsen (S)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Nej

7

Jan Lorentzson (SD)

Nej

15

Melena Jönsson (SD)

Nej

21

Martina Ericsson (SD)

Nej

23

Tommy Göransson (MP)

Nej

27

Henrik Pettersson (SD)

Nej

30

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

39

Pär Augustsson (SD)

Nej

44

Doris Nickel (SD)

Nej

35

Dick Andersson (SD)

Avstår

2. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att sänka budgeten
för konstnärlig utsmyckning till 0,5% i enlighet med Jan Lorentzsons
(SD) yrkande eller att behålla den på 1% i enlighet med
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kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut och
Nej-röst för J Lorentzsons (SD) yrkande.
Omröstningen resulterar i 38 ja-röster och 10 nej-röster. En ledamot
avstår från att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
20:12:15 — Godkännande av programarbete om särskilt boende, trygghetsboende och
skolor på Harabergsområdet.
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att sänka till 0.5 %.

Resultat

Justerandes sign

Ja

38

Nej

10

Avstår

1

Frånvarande

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Ja

4

Lars–Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann–Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

9

Petra Ruzsa–Pal (S)

Ja

10

Kerstin Wiréhn (V)

Ja

12

Kent Danielsson (C)

Ja

13

Gunilla Åström (M)

Ja

14

Magnus Carlsson (S)

Ja

16

Ulla Hansson (M)

Ja

17

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

18

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

19

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

20

Håkan Bengtsson (S)

Ja

22

Lars Solling (L)

Ja

24

Bo Ederström (M)

Ja

25

Liselotte Åhlander (S)

Ja
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26

Saga Sunniva Bergh (V)

Ja

28

Rut Björkström (KD)

Ja

29

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

32

Matija Rafaj (S)

Ja

33

Frederik Svärd (M)

Ja

34

Caroline Holmqvist–Henrysson (S)

Ja

36

Lars Nordqvist (M)

Ja

37

Malekera Vital (S)

Ja

40

Pia Johansson (S)

Ja

41

Christian Johansson (V)

Ja

42

Stefan Bramstedt (M)

Ja

43

Carina Bengtsson (C)

Ja

45

Bengt Carlsson (KD)

Ja

46

Thomas Jeppsson (M)

Ja

47

Ingela Rosén (S)

Ja

48

Lennart Olsson (KD)

Ja

49

Ann–Kristin Petersson (M)

Ja

208

Jan–Erik Andersson (C)

Ja

210

Theodor Nielsen (C)

Ja

215

Tomas Nielsen (S)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Nej

7

Jan Lorentzson (SD)

Nej

11

Roland Johansson (ALT)

Nej

15

Melena Jönsson (SD)

Nej

21

Martina Ericsson (SD)

Nej

27

Henrik Pettersson (SD)

Nej

30

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

35

Dick Andersson (SD)

Nej

39

Pär Augustsson (SD)

Nej

44

Doris Nickel (SD)

Nej

23

Tommy Göransson (MP)

Avstår

3. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna
ska bedrivas i kommunal regi i enlighet med Christian Johanssons (V)
yrkande eller att avvakta med beslut om verksamheternas drift till senare
tillfälle i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
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kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut och
Nej-röst för C Johanssons (V) yrkande.
Omröstningen resulterar i 33 ja-röster och 16 nej-röster. Fullmäktige har
därmed beslutat att avvakta med beslut om verksamheternas drift.
20:13:59 — Godkännande av programarbete om särskilt boende,
trygghetsboende och skolor på Harabergsområdet.
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för C Johanssons
yrkande.
Resultat
Ja

33

Nej

16

Frånvarande

Justerandes sign

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Ja

4

Lars–Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann–Charlotte Wiesel (M)

Ja

7

Jan Lorentzson (SD)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

11

Roland Johansson (ALT)

Ja

12

Kent Danielsson (C)

Ja

13

Gunilla Åström (M)

Ja

15

Melena Jönsson (SD)

Ja

16

Ulla Hansson (M)

Ja

18

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

19

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

21

Martina Ericsson (SD)

Ja

22

Lars Solling (L) Ja

24

Bo Ederström (M)

Ja

27

Henrik Pettersson (SD)

Ja

28

Rut Björkström (KD)

Ja

29

Thomas Ragnarsson (M)

Ja
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30

Jonas Richthoff (ALT)

Ja

33

Frederik Svärd (M)

Ja

35

Dick Andersson (SD)

Ja

36

Lars Nordqvist (M)

Ja

39

Pär Augustsson (SD)

Ja

42

Stefan Bramstedt (M)

Ja

43

Carina Bengtsson (C)

Ja

44

Doris Nickel (SD)Ja

45

Bengt Carlsson (KD)

Ja

46

Thomas Jeppsson (M)

Ja

48

Lennart Olsson (KD)

Ja

49

Ann–Kristin Petersson (M)

Ja

208

Jan–Erik Andersson (C)

Ja

210

Theodor Nielsen (C)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Nej

9

Petra Ruzsa–Pal (S)

Nej

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

14

Magnus Carlsson (S)

Nej

17

Emma Johansson Gauffin (S)

Nej

20

Håkan Bengtsson (S)

Nej

23

Tommy Göransson (MP)

Nej

25

Liselotte Åhlander (S)

Nej

26

Saga Sunniva Bergh (V)

Nej

32

Matija Rafaj (S) Nej

34

Caroline Holmqvist–Henrysson (S)Nej

37

Malekera Vital (S)

Nej

40

Pia Johansson (S)

Nej

41

Christian Johansson (V)

Nej

47

Ingela Rosén (S) Nej

215

Tomas Nielsen (S)

Nej

4. Slutligen frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.
Skickas till
Tekniska nämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden
Justerandes sign
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KF § 13

KS2019/0468

403

Revidering av Policy för klimatanpassning
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av Policy för klimatanpassning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 26 september 2016 policy för klimatanpassning.
Tre år har nu passerat och kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram
ett förslag till revidering av policyn.
Genom Borgmästaravtalet för klimat och energi har kommunen förlängt och
utökat sina åtaganden kopplade till klimatfrågorna. Borgmästaravtalet
föreskriver bland annat att kommunen till och med 2030 ska minska sina
klimatutsläpp med 40 procent. I förslaget till revidering har
kommunledningsförvaltningen tagits hänsyn till kommunens utökade åtaganden
kopplade till klimatfrågan.
Förslaget på revidering av policyn innehåller en förändring som innebär att
arbetet med klimatanpassning ska omfatta hela kommunens geografiska område.
Enligt befintlig policy så omfattas enbart kommunens egna verksamheter av
arbetet med klimatanpassning. Kommunledningsförvaltningen motiverar denna
ändring med att kommunen har ett geografiskt områdesansvar för hela
kommunen samt att kommunen bör ta tillvara möjlighet att påverka utöver den
egna verksamheten. Påverkan utöver den egna verksamheten kan bland annat
ske genom informationsspridning, samverkan med externa parter och genom
myndighetsutövning.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige antar
förslag till Policy för klimatanpassning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-01-14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-03
Förslag till Policy för klimatanpassning
Befintlig Policy, 2016-10-01
Befintlig Policy med ändringsförslag
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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KF § 14

KS2019/0468

403

Antagande av Policy för upphandling och inköp
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till policy för upphandling och inköp. Policyn
gäller för hela kommunkoncernen inklusive kommunala bolag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till Policy för upphandling
och inköp. Tanken är att policyn ska diktera principerna för all upphandling av
varor och tjänster inom kommunkoncernens verksamhet. Policyns syfte är att
säkerställa att inköp och upphandling utförs i enlighet med gällande lagstiftning
och kommunens riktlinje och samtidigt utförs med omsorg om kommunens
långsiktiga ekonomi.
I förslaget till policy framgår att upphandlingar inom kommunens verksamhet
ska följa de grundläggande principerna för offentlig upphandling vilket bland
annat innefattar principerna om likabehandling, öppenhet och proportionalitet. I
förslaget föreskrivs att Ljungby kommun ska använda resurser effektivt och
ansvarsfullt och med ett förhållningssätt som innebära att varor och tjänster
upphandlas utifrån kommunens behov.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige antar
förslag till policy för upphandling och inköp. Policyn gäller för hela
kommunkoncernen inklusive kommunala bolag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-01-14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-11
Förslag till Policy för upphandling- och inköp
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.
Skickas till
Samtliga nämnder och bolag
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KF § 15

KS2019/0280

107

Godkännande av ändringar i bolagsordning för Ljungby
Energi AB
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar i bolagsordning för
Ljungby Energi AB.
Jäv
Lennart Olsson (KD), Magnus Carlsson (S) och Henrik Pettersson (SD) deltar
inte i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Ljungby Energi AB har skickat över ett ändringsförslag på
bolagsordning för Ljungby Energi AB. Ändringar i bolagsordning för de
kommunala bolagen måste godkännas av kommunfullmäktige innan de fastställs
av bolagets bolagsstämma.
Bolagsstyrelsen föreslår att det i bolagsordningen skrivs in att Ljungby Energi
AB ska tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. I gällande
bolagsordning framgår att Ljungby Energi AB ska tillhandahålla
”överföringstjänster gällande information i elektronisk form inom Ljungby
kommun och till/från angränsande kommuner”. Förslaget innefattar att det i
bolagsordningen skrivs in att verksamhet som lyder under ellag och
fjärrvärmelag ska bedrivas på affärsmässig grund. De kommunalrättsliga
principerna som framgår i kommunallagens andra kapitel tillämpas inom
bolagets verksamhet där denna lagstiftning är applicerbar. Förslaget innefattar
även att styrelsen inte längre ska ha personliga ersättare utan istället ersättare på
de grunder som kommunens nämnder och styrelse har.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att föreslagna ändringar kommer
göra bolagsordningen mer tydlig gällande vilka delar av bolagets verksamhet
som får bedrivas på affärsmässig grund. I tjänsteskrivelsen från en 18 november
föreslår därför kommunledningsförvaltningen att föreslagna ändringar
godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
godkänner föreslagna ändringar i bolagsordning för Ljungby Energi AB.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-01-14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-11-18
Befintlig bolagsordning med ändringsförslag,
Protokoll från Ljungby Energi AB:s styrelsesammanträde, 2019-11-04
Protokoll från Ljungby Energi AB:s styrelsesammanträde, 2019-09-02
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Ljungby Energi AB
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KF § 16

KS2019/0479

107

Godkännande av ändringar i bolagsordning för Ljungby
Energinät AB
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar i bolagsordning för
Ljungby Energinät AB.
Jäv
Lennart Olsson (KD), Magnus Carlsson (S) och Henrik Pettersson (SD) deltar
inte i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Den 14 januari 2020 behandlar kommunstyrelsen ett ändringsförslag av
bolagsordning för Ljungby Energi AB. Ärendet ska sedan behandlas av både
kommunfullmäktige. I och med ärendet om bolagsordning för Ljungby Energi
AB så har förslag på ändringar i dotterbolagets, Ljungby Energinät AB,
bolagsordning lämnats in.
Det inlämnade förslaget innefattar två huvudsakliga förändringar. Under
paragraf fyra stryks vad som framgår angående förbud mot spekulativ
verksamhet. Under paragraf nio framgår att det till styrelsen ska tillsättas
personliga ersättare. I denna formulering stryks ordet personlig.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det inlämnade förslaget går i
linje med föreslagen ändring av bolagsordning för Ljungby Energi AB.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
godkänner föreslagna ändringar i bolagsordning för Ljungby Energinät AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-01-14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-06
Mejl från VD i Ljungby Energi AB, 2019-12-06
Befintlig bolagsordning med ändringsförslag, 2019-12-06
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

Kommunfullmäktige
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Ljungby Energinät AB

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
KF § 17

Ks2019/0455

750

Godkännande av ändringar i förbundsordning för
kommunalförbundet VoB Kronoberg
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring i förbundsordning för VoB
Kronoberg.
Jäv
Bo Ederström (S) och Håkan Bengtsson (S) deltar inte i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Ledningen för Vård och Behandling (VoB) Kronoberg har översänt ett förslag
till ny förbundsordning. Förbundsordningen behöver revideras och anpassas till
aktuella förhållanden gällande lagstiftning, verksamhet och ledningsstruktur.
Ändringar i kommunalförbundets förbundsordning behöver godkännas av varje
medlemskommuns kommunfullmäktige.
VoB Kronoberg är ett kommunalförbund där flera kommuner i Kronoberg ingår.
VoB Kronberg bedriver numera endast familjerådgivning åt
medlemskommunerna men har tidigare haft en mer omfattande verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att förslaget till förbundsordning
stämmer överens med den verksamhet som VoB Kronoberg bedriver. I en
tjänsteskrivelse från den 6 december föreslår därför
kommunledningsförvaltningen att förslag till förbundsordning godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 januari 2020 att kommunfullmäktige
godkänner förslag till förbundsordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-01-14
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-06
Följebrev och förslag till ny förbundsordning, 2019-11-25
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.
Skickas till
VoB Kronoberg
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige

KF § 18

Ks2019/0502

102

Valärende – ledamot i kommunstyrelsen (C)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anneli Ahlqvists (C) avsägelse och utser
Matilda Petersson (C) till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Anneli Ahlqvist (C) avsäger sig i skrivelse den 12 december 2019 uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen.
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Centerpartiet att Matilda
Petersson (C) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
A Ahlqvist (C) avsägelse
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner Anneli Ahlqvists (C)
avsägelse och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att utse Matilda
Petersson (C) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen och finner att de gör så.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-01-27
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Kommunfullmäktige

KF § 19

Ks2019/0495

102

Valärende – ersättare i socialnämnden (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Rolf Kimnäs (SD) avsägelse och utser Daniel
Gaal (SD) till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Rolf Kimnäs (SD) avsäger sig den 16 december 2019 uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Sverigedemokraterna att
Daniel Gaal (SD) utses till ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
R Kimnäs avsägelse
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner Rolf Kimnäs (SD)
avsägelse och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel
Gaal (SD) till ny ersättare i socialnämnden och finner att de gör så.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-01-27
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Kommunfullmäktige

KF § 20

Ks2019/0500

102

Valärende - ersättare i socialnämnden (L)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jan Hagfoss (L) avsägelse och utser Lucas
Modig (L) till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Jan Hagfoss (L) avsäger sig den 18 december 2019 uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Liberalerna att Lucas Modig
(L) utses till ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
J Hagfoss (L) avsägelse
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner Jan Hagfoss (L)
avsägelse och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att utse Lucas
Modig (L) till ny ersättare i socialnämnden och finner att de gör så.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-01-27
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Kommunfullmäktige

KF § 21

Ks2019/0458

102

Valärende – ersättare i kommunstyrelsen (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Helene Petersson (S) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Conny Simonsson (S) avsäger sig den 26 november 2019 uppdragen i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valberedningen.
Kommunfullmäktige godkänner den 16 december 2019 Conny Simonssons (S)
avsägelse och utser Håkan Bengtsson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen och
Anne Karlsson (S) till ny ersättare i valberedningen.
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen beslutades tas upp nästkommande
sammanträde.
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Socialdemokraterna att
Helene Petersson (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 194
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Helene Petersson
(S) till ny ersättare i kommunstyrelsen och finner att de gör så.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige

KF § 22

Ks2020/0019

102

Valärende – ersättare i socialnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Baskim Kamberi (S) avsägelse och utser Tomas
Sonesson (S) till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Baskim Kamberi (S) avsäger sig den 16 januari 2020 uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Socialdemokraterna att
Tomas Sonesson (S) utses till ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
B Kamberis (S) avsägelse
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner Baskim Kamberi (S)
avsägelse och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas
Sonesson (S) utses till ny ersättare i socialnämnden och finner att de gör så.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige

KF § 23

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen har utsett Tomas Nielsen (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Conny Simonsson (S). Lars-Åke Långh (S) har
utsetts till ny ersättare.

Justerandes sign

