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Tid och plats Restaurangen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 28 september 2020,  

kl. 17.30-19.40 

 

Beslutande 

 

Josefine Jernberg (M), ersättare för 
Magnus Gunnarsson (M) 

Matija Rafaj (S)  

Thomas Ragnarsson (M) 

Krister Salomonsson (SD) Caroline Holmqvist-Henrysson (S) 

Ann-Charlotte Wiesel (M) Pia Johansson (S) 

Jan Lorentzson (SD) Lars Nordqvist (M) 

Kerstin Wiréhn (V) Margaretha Andersson (S) 

Rut Björkström (KD) Carina Bengtsson (C) 

Roland Johansson (ALT) Ann-Kristin Petersson (M) 

Kent Danielsson (C)  

Gunilla Åström (M)  

Emma Johansson Gauffin (S)  

Melena Jönsson (SD)  

Anneli Ahlqvist (C)  

Liselotte Åhlander (S)  

Martina Ericsson (SD)  

Lars Solling (L)  

Tommy Göransson (MP)  

Bo Ederström (M) (ej §§ 121-123)  
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Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör 

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 

Christer Yngvesson (M), vice ordförande i kommunrevisionen 

Åhörare 2 

Justerare Lotte Åhlander, Lars Nordqvist, ersättare: Margaretha Andersson 

Justeringens  
tid och plats Kansliavdelningen, måndagen den 5 oktober kl. 16.00 

Paragrafer 109-130   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 

  

Justerare Lotte Åhlander                            Lars Nordqvist 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 28 september 2020 

Tillkännagivandet 
publicerat 6 oktober 2020 

Överklagningstid 7-28 oktober 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 29 oktober 2020 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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KF § 109      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande skickar hälsning till 
fullmäktige och informerar om höghastighetsjärnvägen. Trafikverket har fått ett 
uppdrag som ska slutrapporteras i februari 2021. Fram till dess ska alla 
kommuner längs sträckningen få en hearing. Uppdraget är att ta reda på om det 
går att bygga järnvägen för 205 miljarder och hur kommer det i så fall att kan se 
ut. 
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KF § 110      

 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund 

Allmänhetens frågestund 

1. Två familjehemsmammor frågar hur Ljungby kommun kan medverka till 
att ungdomarna som riskerar att bli utvisade till Afghanistan om de inte 
har fått fast anställning i början av december, finns kvar i kommunen när 
företagen och vården behöver dem igen. Kan kommunen ge dem 
anställning i 2,5 år? 
 
Kommunfullmäktiges ordförande svarar att en nästan identisk fråga 
ställs i en motion idag av Vänsterpartiet. Ordföranden menar att man inte 
kan föregripa utredningen genom att diskutera ärendet här idag, men när 
det gäller frågan om äldreomsorgslyftet kan man informera om att det 
troliga är att lyftet kommer att handla om kompetenshöjning av redan 
befintlig personal.  

 

Ledamöternas frågestund 

 

1. Kerstin Wiréhn (V) ställde i maj en fråga om vad kommunen gör för att 
minska de höga halterna av bly, kadmium och kvicksilver i 
avloppsslammet.  

 

Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) svarar att de 
tre ämnena finns med bland de parametrar som VA- verksamheten 
redovisar i sin miljörapport  för sitt avloppsslam efter provtagningar 
varje månad.  Miljö- och byggförvaltningen har inte begärt några 
åtgärder eftersom halterna ligger så lågt under gränsvärdena.  
Ordföranden menar att förvaltningen har möjlighet att ställa krav och att 
i det nya tillstånd som VA-verksamheten fick år 2018 står det att den 
sökande i skälig utsträckning kontinuerligt ska vidta åtgärder för att 
minska innehållet av metaller och organiska miljöfarliga ämnen i 
avloppsslammet. 

 

2. Lise-Lotte Åhlander (S) undrar hur det går med Återbruket på 
Bredemad, som skulle vara klart i augusti. 
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Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att upphandlingen 
är klar och att ansökan om bygglov nu är inlämnad.  
 

3. Jan Lorentzson (SD) har ställt en fråga till tekniska nämndens 
ordförande om när beslutet om överföringsledningen till Bollstad togs 
och utav vem. Frågan besvaras i oktober då tekniska nämndens 
ordförande inte tjänstgör under dagens sammanträde.  
 

4. Med anledning av den diskussion som följde då Caroline Holmqvist 
Henrysson (S) lämnade in ett nämndinitiativ om att påbörja en fördjupad 
detaljplan över Tannåker, frågar Holmqvist Henrysson (S) miljö- och 
byggnämndens ordförande om han vet om ett sådant ärende redan är 
påbörjat.  

 

Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) svarar att 
uppdraget finns med i den kommande översiktsplanen, som en del av 
Bolmens östra strand. Utifrån det kan man sedan välja att göra specifika 
områden, vilket beslutas av politiken. Översiktsplanen beräknas vara klar 
hösten 2021.  

5. Tommy Göransson (MP) ställer en fråga till tekniska nämndens förste 
vice ordförande om hon anser att fastighetsägare som ingår i beslutade 
verksamhetsområden för vatten och avlopp och som har godkända 
anläggningar för VA bör få information om att de inte kan vare sig 
tvångsanslutas eller betala anslutningsavgift för VA. 
 
Tekniska nämndens förste vice ordförande Gunilla Åström (M) säger att 
hon vill föra en dialog med ordföranden innan hon besvarar frågan. 
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KF § 111      

 

Enkla frågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågorna 1 och 8 är besvarade. 

Frågorna 2-7 samt 9-10 besvaras under nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Tomas Nielsen (S) har ställt en enkel fråga till miljö- och byggnämndens 
ordförande om arbetsbelastningen för de anställda på miljö- och 
byggförvaltningen.  
 

2. Lotte Åhlander (S) har ställt en enkel fråga till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om språkförskolan.  
 

3. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en enkel fråga till tekniska 
nämndens ordförande om uppdateringen av skyddsföreskrifter för 
dricksvattentäkter.  
 

4. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
om uppdateringen av Ljungby kommuns grafiska profil. 
 

5. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
om verksamhetsplan och handlingsplan för kommunens arbete med 
näringslivsutveckling.  
 

6. Christian Johansson (V) har ställt en fråga om bortforsling av träd som 
ramlat ner i Lagaån. 
 

7. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande 
arbetet med äldreomsorgssatsningen. 
 

8. Lotte Åhlander (S) har ställt en fråga till demokratiberedningens 
ordförande om arbetet i demokratiberedningen. 
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9. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande 
om Återbruket. 
 

10. Lise-Lotte Åhlander (S) har ställt en fråga till Brottsförebyggande Rådets 
ordförande om drogsituationen i Ljungby kommun. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att frågorna 1 och 8 kan anses 
besvarade och finner att de gör så. 
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KF § 112      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Interpellationerna besvaras under nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har lämnats in till dagens sammanträde: 

1. Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion att en utredning görs för hur 
belysningen i området vid Ljungsjön kan ordnas och till vilken kostnad, 
för att därmed få ett beslutsunderlag. 
 

2. Anne Karlsson (S) och Matija Rafaj (S) skriver i en motion om en 
friluftsplan för Ljungby kommun. 
 

3. Kerstin Wiréhn (V) vill att kommunen ska bygga fler fastigheter i trä i 
första hand eller trä i kombination med betong i andra hand och yrkar 
därför i en motion att Ljungby kommun beslutar att göra det, samt att 
Ljungbybostäder får ett sådant direktiv.  
 

4. Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion att Ljungby kommun ska verka 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. 
 

5. Krister Salomonsson (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att revidera policyn för offentlig konst till 0,5 % av totalbudget 
och att införa ett maxbelopp på 2 miljoner kronor för konstnärlig 
utsmyckning i varje projekt där budget överstiger 400 miljoner kronor. 
 

6. Melena Jönsson (SD) yrkar i en motion att Ljungby kommun ska sätta 
upp kameror vid alla kommunala skolor för att förebygga skadegörelser. 
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7. Melena Jönsson (SD) har också skrivit en motion i vilken hon yrkar att 
Ljungby kommun ska införa en resursskola även för låg- och 
mellanstadiet för de elever som ej fungerar i den stora klassen. 

 

Följande interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde: 

1. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande med 12 frågor om överföringsledningen mellan 
Ljungby och Bollstad. 
 

2. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till miljö- och 
byggnämndens ordförande om ej godkända avloppsanläggningar som 
berörs av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Ljungby 
och Bollstad. 
 

Beslutsunderlag 

Motionerna 

Interpellationerna 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att överlämna motionerna till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att de beslutar så. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 113  Ks2020/0071 022 

 

Svar på interpellation om schemaläggning på kommunens 
äldreboenden 

Beslut 

Då interpellanten ej tjänstgör besvaras interpellationen under nästkommande 
sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Saga Sunniva Bergh (V) har lämnat in en interpellation om schemaläggning på 
kommunens äldreboenden som ska besvaras av socialnämnden ordförande Bo 
Ederström (M). 

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

Svaret 
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KF § 114  Ks2020/0180 600  

 

Svar på interpellation om lärarlöner 

Beslut 

Då barn- och utbildningsnämndens ordförande ej tjänstgör besvaras 
interpellationen under nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande angående lärarlöner. 

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

Svaret 
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KF § 115  KS2019/0366 420    

 

Svar på motion om vätgas i Ljungby kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 1 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Göransson (MP) lämnade den 30 september 2019 in en motion 
angående vätgas i Ljungby kommun. Tommy Göransson vill att kommunen 
utreder möjligheten för att etablera en kommunal vätgasproduktion samt att 
kommunen bygger någon form av kommunal fastighet som primärt använder sig 
av el via solceller. Tommy Göransson föreslår även att kommunen utreder 
möjligheten till att i framtiden utveckla samarbeten med externa aktörer, bland 
annat Svenska Kraftnät.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 maj 2019 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys av 
Ljungby kommuns möjligheter för att bli en vätgaskommun med avseende på 
fordon och byggnader. I uppdraget ingår även en omvärldsanalys avseende 
vätgaskommuner. Delar av uppdraget redovisades för kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 29 oktober 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
informerades vid detta tillfälle om att dialog pågår mellan kommunen och andra 
aktörer som har ett intresse för produktion och konsumtion av vätgas. Arbetet 
med att utreda kommunens möjligheter inom vätgas pågår fortfarande.   

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen har goda förutsättningar 
inom vätgasområdet.  Kommunen har genom energibolaget Ljungby Energi, 
tillgång till ett eget elnät och kraftförsörjning vilket är en stor tillgång vid 
produktion av vätgas. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslagen i motionen rymmer inom 
ramen för uppdraget som kommunledningsförvaltningen tilldelades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019. I en tjänsteskrivelse från den 
1 juni 2020 föreslår därför kommunledningsförvaltningen att motionen ska 
anses som besvarad.  

Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad med hänsyn till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 1 juni 2020. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-01 
Förstudie vätgas för transporter i Kronobergs län, 2020-09-01 
Motion angående vätgas i Ljungby kommun, 2019-09-30 

 
Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 116  KS2019/0478 612    

 

Svar på motion om att införa praktik på 
Sunnerbogymnasiets studieförberedande program 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att genomföra en 
större utredning utifrån ett strategiskt perspektiv och med tanke på kommunens 
vision om 35 000 invånare år 2035. Campus Ljungby, Ljungby Business Arena, 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och näringslivsavdelning 
ska delta i denna utredning. Genom återremissen ska även Sunnerbogymnasiets 
elevråd och ungdomsrådet få möjlighet att yttra sig.    

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 6 december 2019 föreslår Petra Ruzsa-Pal (S) och Magnus 
Carlsson (S) att Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod för 
eleverna inom Sunnerbogymnasiets studieförberedande program. 

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse som 
inkom till kommunstyrelsen den 8 maj 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen 
ser att det finns andra alternativ som bör vägas mot alternativet att ha en 
sammanhållen praktikperiod. Barn- och utbildningsförvaltningen nämner även 
att det tidigare har funnits en praktikvecka inkluderat i de studieförberedande 
programmen. Denna praktikvecka togs bort på grund av att genomförandet 
krävde mycket administration samtidigt som barn- och utbildningsförvaltningen 
ville att elevernas kontakt med de relevanta branscherna skulle ske inom ramen 
för de respektive kurserna och ämnena. Genom att lärare och studie- och 
yrkesvägledare tillsammans planerar undervisningen ser barn- och 
utbildningsförvaltningen hur elevernas kontakt med relevanta branscher kan ske 
inom ramen för respektive kurs och ämne.   

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 29 april 2020 att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-04-29 § 64 
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Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-08 
Motionen 

Yrkanden 

Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att 
genomföra en större utredning utifrån ett strategiskt perspektiv och med tanke på 
kommunens vision om 35 000 invånare år 2035. Campus Ljungby, Ljungby 
Business Arena, kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och 
näringslivsavdelning ska delta i denna utredning. Genom återremissen ska även 
Sunnerbogymnasiets elevråd och ungdomsrådet få möjlighet att yttra sig.    

 

Tomas Ragnarsson (M), Lise-Lotte Åhlander (S), Carina Bengtsson (C), 
Tommy Göransson (MP), Lars Solling (L), Melena Jönsson (SD), Kerstin 
Wiréhn (V) och Margaretha Andersson (S) yrkar bifall till förslaget om 
återremiss. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Emma 
Johansson Gauffins (S) med flera förslag om återremiss och finner att de gör så. 
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KF § 117  KS2020/0048 016    

 

Antagande av Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till Handlingsprogram för skydd mot olyckor 
2020 – 2023 daterat 20 augusti 2020.  

Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska följas upp årligen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska 
antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.  

Tekniska nämnden beslutade den 4 februari 2020 att översända ett förslag till 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari att förslaget skulle 
samrådas innan kommunstyrelsen hanterar ärendet. Flera myndigheter har nu 
återkommit med yttranden. Tekniska förvaltningen har därefter ändrat förslaget 
utifrån de inkomna yttrandena.  

I tjänsteskrivelsen från den 20 augusti 2020 redogör tekniska förvaltningen för 
ärendet. Handlingsprogrammet innehåller inga nya mål eller aktiviteter utöver 
de som kommunen sedan tidigare fastställt. Förvaltningen har genomfört vissa 
ändringar i förhållande till det förslag som tekniska nämnden skickade den 4 
februari 2020. Ändringarna avser framförallt förtydliganden men även tillägg av 
kultur- och fritidsnämndens mål kopplade till vattensäkerhet.   

I tjänsteskrivelsen från den 20 augusti 2020 föreslår tekniska förvaltningen att 
förslag till Handlingsplan för skydd mot olyckor 2020 – 2023 fastställs. För att 
underlätta och effektivisera arbetet föreslås även att efterlevnaden av 
handlingsprogrammet ska följas upp årligen.  

Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige antar 
förslag till Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020 – 2023 daterat 20 
augusti 2020. Kommunfullmäktige föreslås också besluta att arbetet ska följas 
upp årligen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-08-20 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-28 
 

19(37) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

Samrådsredogörelse Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2020-08-20 
Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2020-08-20 
Samrådsyttrande från socialnämnden i Ljungby kommun, 2020-06-01 § 35 
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Kronobergs, 2020-05-28 
Samrådsyttrande från Växjö kommun, 2020-04-30 
Samrådsyttrande från miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun, 2020-04-17 
§ 51 
Samrådsyttrande från Värends räddningstjänst, 2020-04-17 
Samrådsyttrande från Markaryds kommuns, 2020-04-17 
Samrådsyttrande från räddningsvärn på Bolmsö, i Agunnaryd och i Ryssby, 
2020-04-01 
Samrådsyttrande från Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby, 2020-03-31 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Tekniska nämnden 
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KF § 118  KS2019/0460 210    

 

Utökad lokalyta per elev i nya Hjortsbergskolan 7-9 på 
Harabergsområdet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökad byggyta för byggnationen av 
nya Hjortsbergskolan 7–9 till 13 kvadratmeter per elev (bruttoarea). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020 ett programarbete om särskilt 
boende, trygghetsboende och skolor på Hjortsbergskolan. Projektets budget är 
fastställd till 577,7 miljoner kronor.  

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ett ärende med anledningen av 
byggnationen av den nya högstadieskolan för årskurs 7 till 9, även kallad nya 
Hjortsbergskolan 7–9. Den 26 augusti föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
byggytan för Hjortsbergskolan för årskurs 7–9 utökas till 13 kvadratmeter per 
elev. Enligt programarbetet som kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020 
så blir lokalytan 10 kvadratmeter per elev.  

I tjänsteskrivelsen som ankom den 27 augusti 2020 redogör barn- och 
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen för ärendet. I samband med 
uppstarten av skissarbetet har det framkommit att programarbetet som 
kommunfullmäktige antog den 27 januari 2020 inte uppfyller barn- och 
utbildningsförvaltningens krav på lokaler ur pedagogisk synvinkel. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 26 augusti 2020 att 
kommunfullmäktige beviljar utökad byggyta för Hjortsbergsskolan 7–9 till 13 
kvadratmeter per elev (bruttoarea). I Barn- och utbildningsnämndens förslag 
nämns även att antalet elever på skolan kan justeras ned till 300 utifrån den 
nuvarande befolkningsprognosen.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande med anledning av 
barn- och utbildningsnämndens förslag. I tjänsteskrivelsen från den 27 augusti 
2020 skriver kommunledningsförvaltningen att en utökning från 10 
kvadratmeter per elev till 13 kvadratmeter per elev kommer medföra att 
internhyran ökar med 454 000 kronor. Budgetkompensation för utökad lokalyta 
bör inte beviljas enligt kommunledningsförvaltningen.  
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Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar att bevilja utökad byggyta för byggnationen av nya Hjortsbergskolan 7–
9 till 13 kvadratmeter per elev (bruttoarea). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 122 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen, 2020-08-27 
Beskrivning av internhyra för Hjortsbergskolan 7-9, 2020-08-27 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-08-27 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 119  KS2020/0263 040    

 

Revidering av Policy för kommunens finansverksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av Policy för 
kommunens finansverksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att anta Policy för kommunens 
finansverksamhet. Policyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten 
inom kommunen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses 
likviditetsförvaltning och finansiering. Kommunledningsförvaltningen har tagit 
fram ett förslag till revidering av policyn.  

De förändringar som kommunledningsförvaltningen föreslår innebär bland annat 
att ett nytt avsnitt om ekonomichefens ansvar inkluderas i policyn och att 
gränsvärdena för kapitalbindning och räntebindning justeras.  

Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar att anta förslag till revidering av Policy för kommunens 
finansverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-07-21 
Förslag till revidering av Policy för kommunens finansverksamhet, 2020-09-01 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 
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KF § 120  KS2020/0315 041    

 

Delårsbokslut och budgetuppföljning efter juli 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet och 
budgetuppföljningen för juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per den 31 juli 2020 
för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2020.  

I tjänsteskrivelsen från den 3 september skriver kommunledningsförvaltningen 
om delårsbokslutet. Ljungby kommun har ett resultat på +81 miljoner kronor 
efter sju månader. Jämfört med tidigare år har nettokostnaderna minskat vilket 
enligt kommunledningsförvaltningen till viss del beror på stora rationaliseringar 
inom socialnämndens verksamheter. De generella statsbidragen har ökat kraftigt 
mot tidigare år. Däremot har skatteunderlaget utvecklats svagt och finansnettot 
visar bara ett litet överskott. 

Resultatet för helåret visar ett resultat på +67 miljoner kronor. Det budgeterade 
resultatet ligger på +49 miljoner kronor. Till skillnad mot tidigare år så 
redovisar nämnderna bara ett mindre underskott, -6 miljoner kronor. Det är 
mycket glädjande att socialnämnden har lyckats vända underskott under flera år 
och negativ prognos i början av året till ett beräknat nollresultat. Detta har skett 
utan att nämnden har fått extra tillskott och man har fått hämta hem stora delar 
av tidigare års underskott. Den positiva avvikelsen mot budget gäller framför 
allt de generella statsbidragen där vi beräknas få 44,5 miljoner kronor mer än 
budgeterat. Skatteintäkterna visar på ett underskott på 12 miljoner kronor mot 
budget vilket ändå är betydligt bättre än vad vi trodde i prognosen efter mars 
månad.  

I delårsrapporten ska en bedömning göras om god ekonomisk hushållning 
uppnås för kommunen och kommunkoncernen. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att Ljungby kommun har en god ekonomisk hushållning eftersom 
samtliga finansiella mål uppnås och eftersom kommunkoncernen visar ett starkt 
delårsresultat. I delårsbokslutet har även bedömningar gjorts av hur 
visionsmålen har uppfyllts. Samtliga visionsmål bedöms som delvis uppfyllda.  

Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för juli 2020. 
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Kommunrevisionen har granskat delårsrapporten och de bedömer att de fyra 
finansiella målen nås i delårsrapporten, samt att tre av fyra bedöms vara 
uppnådda för helåret. Sammantaget anser kommunrevisionen att resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens bedömning av delårsrapport daterad 2020-09-23 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-03 
Delårsbokslut resultat- och balansräkning, 2020-09-15 
Budgetuppföljning juli 2020, 2020-09-15 
Förvaltningsberättelse delårsbokslut 2020, 2020-09-15 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 
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KF § 121  KS2020/0221 750    

 

Godkännande av årsredovisning för VoB Kronoberg 2019 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för 2019 och bevilja 
ansvarsfrihet för VoB:s direktion för verksamhetsåret 2019.  

Jäv 

Bo Ederström (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 

VoB står för "Vård och Behandling". Bolaget driver behandlingshem, 
utredningshem (Hem för vård eller boende, HVB), skyddat boende, 
stödboenden, öppenvård samt jourhem och familjehem som tar emot akuta och 
planerade uppdrag från socialtjänsten (SoL och LVU) gällande utredning, 
behandling, skydd och stöd samt konsultationer.  

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. Avgiften för Ljungbys del var 355 669 kr för år 2019 och 
kostnadsförs på socialförvaltningens verksamhet för familjerådgivning. 

VoB Kronoberg har upprättat en årsredovisning. Medlemskommunerna har 
utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB Kronobergs förbundsordning 
anger. Kommunen har att ta ställning till årsredovisningen men även till 
direktionens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna årsredovisning för 2019 och bevilja ansvarsfrihet för 
VoB:s direktion för verksamhetsåret 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-17 
VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse, 2020-06-03 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

VoB Kronoberg 
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KF § 122  KS2020/0231 701    

 

Godkännande av årsredovisning för Sunnerbo 
samordningsförbund 2019 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sunnerbo samordningsförbunds 
årsredovisning för 2019 samt bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019. 

Jäv 

Bo Ederström (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 

Sunnerbo samordningsförbund har skickat årsredovisningen för 2019 till 
förbundsmedlemmarna. Ljungby kommun ska som förbundsmedlem pröva 
frågan om årsredovisningen kan godkännas och om förbundsstyrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet för 2019.  

Förbundets årsredovisning för 2019 är godkänd av förbundsstyrelsen. KPMG 
och en lekmannarevision har även genomfört en revision och vissa revideringar. 
Försäkringskassans interna revisorer har också granskat förbundets 
årsredovisning.  

Kommunledningsförvaltningen stödjer förslaget om att bevilja 
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. I 
tjänsteskrivelsen från den 9 juni 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen att 
årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna Sunnerbo samordningsförbunds årsredovisning för 2019 
samt bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-06-09 
Brev till medlemmarna i Sunnerbo samordningsförbund, 2020-05-20 
Sunnerbo Samordningsförbunds årsredovisning 2019, 2020-05-20 
Revisionsberättelse 2019, 2020-05-20 
Granskningsrapport för revisionen 2019 från KPMG, 2020-05-20 
Återkoppling på revisionsöversyn gjord av Försäkringskassan, 2020-05-20 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Sunnerbo Samordningsförbund 
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KF § 123  KS2020/0232 701    

Revidering av Sunnerbo samordningsförbunds 
förbundsordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revidering av 
Förbundsordning för Sunnerbo samordningsförbund. 

Jäv 

Bo Ederström (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 

Sunnerbo samordningsförbund har skickat över ett förslag till revidering av 
förbundsordning till förbundsmedlemmarna. Ljungby kommun ska som 
förbundsmedlem ta ställning till ändringsförslagen.  

Förändringarna i förbundsordningen avser dels paragraf 19 där ansvaret för 
arkivtillsynen föreslås flyttas från Markaryds kommun till Ljungby kommun och 
dels paragraf 20 i vilken det föreslås att den reviderade förbundsordningen ska 
gälla från och med den 1 juli 2020. Förändringen gällande ansvaret för 
arkivtillsynen är gjord med anledning av att förbundets administration flyttats 
till Ljungby kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna förslag till revidering av Förbundsordning för Sunnerbo 
samordningsförbund. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Brev till medlemmarna i Sunnerbo samordningsförbund, 2020-05-20 
Förslag till revidering av Förbundsordning för Sunnerbo samordningsförbund, 
2020-05-20 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. 

Skickas till 

Sunnerbo Samordningsförbund 
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KF § 124  Ks2020/0277 102 

 

Valärende - J Wiesel (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Joakim Wiesels (M) avsägelse. 

Ny ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB utses vid ett senare tillfälle. 

Länsstyrelsen ombeds utse ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Wiesel (M) avsäger sig den 11 augusti 2020 samtliga förtroendeuppdrag, 
vilket inkluderar ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i styrelsen för 
Ljungbybostäder. 

Moderaterna föreslår att ny ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB utses 
vid ett senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

Avsägelsen 2020-08-11 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner Joakim Wiesels (M) 
avsägelse och finner att de gör så. 

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Moderaternas förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

J Wiesel 
Länsstyrelsen 
Ljungbybostäder AB 
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KF § 125  Ks2020/0282 102 

 

Valärende – L Modig (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Lucas Modigs (L) avsägelse och beslutar att 
utse Carl-Gustav Arvidsson (L) till ny ersättare i socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Lucas Modig (L) avsäger sig den 19 augusti 2020 uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Liberalerna föreslår att Carl-Gustav Arvidsson (L) utses till ny ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelsen 2020-08-19 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner Lucas Modigs (L) 
avsägelse och finner att de gör så. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Liberalernas 
förslag och finner att de gör så. 

 

 

Skickas till 

L Modig 
CG Arvidsson 
Socialnämnden 
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KF § 126  Ks2020/0323 102 

 

Valärende – J Hagfoss (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Jan Hagfoss (L) avsägelse och beslutar att utse 
Lars Solling (L) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Hagfoss (L) avsäger sig den 28 april 2020 sitt uppdrag som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden. 

Liberalerna föreslår att Lars Solling (L) utses till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelsen 2020-04-28 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner Jan Hagfoss (L) 
avsägelse och finner att de gör så. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Liberalernas 
förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

J Hagfoss 
L Solling 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 127  Ks2020/0319 102 

 

Valärende – M Baecklund (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Margareta Baecklunds (M) avsägelse och 
beslutar att utse Albert Wiesel (M) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Baecklunds (M) avsäger sig den 8 september 2020 sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Moderaterna föreslår att Albert Wiesel (M) utses till ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelsen 2020-09-08 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner Margareta Baecklunds 
(M) avsägelse och finner att de gör så. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Moderaternas förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

M Baecklund  
A Wiesel 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 128  Ks2019/0344 102 

 

Valärende - demokratiberedningen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Margareta Baecklunds (M) till ny ersättare 
i demokratiberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände den 30 september 2020 Alma Svenssons (M) 
avsägelse av samtliga uppdrag. Till uppdraget som ersättare i 
demokratiberedningen gjordes inget fyllnadsval. 

Moderaterna föreslår nu att Margareta Baecklunds (M) utses till ny ersättare i 
demokratiberedningen.  

Beslutsunderlag 

Kf godkännande av avsägelse 2019-09-30 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas 
förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

M Baecklund  
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KF § 129  Ks2020/0329 102 

 

Valärende – P Ruzsa-Pal (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Petra Ruzsa-Pals (S) avsägelse och beslutar att 
utse: 

Magnus Carlsson (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen 

Eva Stridsberg (S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

Anna Ramberg (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Eva 
Stridsberg)  

Anne Karlsson (S) till ny ersättare i demokratiberedningen 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) till ny nämndeman i Tingsrätten. 

 

Länsstyrelsen ombeds utse ny ledamot i kommunfullmäktige för 
Socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Ruzsa-Pals (S) avsäger sig den 16 september 2020 samtliga 
förtroendeuppdrag. 

Socialdemokraterna föreslår att följande fyllnadsval görs efter Ruzsa-Pal (S): 

Magnus Carlsson (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen 

Eva Stridsberg (S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

Anna Ramberg (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Eva 
Stridsberg)  

Anne Karlsson (S) till ny ersättare i demokratiberedningen 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) till ny nämndeman i Tingsrätten. 

Beslutsunderlag 

Avsägelsen 2020-09-16 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner P Ruzsa-Pals (S) 
avsägelse och finner att de gör så. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

P Ruzsa-Pal 
M Carlsson 
E Stridsberg 
A Ramberg 
A Karlsson 
C Holmqvist Henrysson 
Tingsrätten 
Länsstyrelsen 
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KF § 130      

 

Meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut inom 3 månader 

enligt SoL och LSS rapporteringsperiod 31 augusti 2020. 

2. Protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet inkommet 2020-06-16. 

3. Länsstyrelsen har utsett Maj-Britt Claesson (V) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Margareta Lundblad (V). 

4. Demokratiberedningen informerar om förtroendevaldas kanaler 

för förslag och påverkan i kommunen. 

5. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-05-28 

6. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-06-11 

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15 § 115 om att avaktivera 

krisledningsnämnden. 

 

Beslutsordning 

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

 

 


