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Tid och plats Måndagen den 14 december klockan 17.30-21.00, sammanträdesrum 

Märtasalen, Storgatan, Ljungby, och via Teams.   

Mötet ajournerades 18.25-18.35, 18.48-18.56, 20.16-20.30 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M) (deltog via 

Teams) 

Anne Karlsson (S) (deltog via Teams) 

Krister Salomonsson (SD) (deltog via 

Teams) 

Lars-Ove Johansson (C) (deltog via 

Teams) 

Ann-Charlotte Wiesel (M)  

Ulla-Britt Storck (S) (deltog via 

Teams) 

Jan Lorentzson (SD) (deltog via 

Teams) 

Marcus Walldén (M) (deltog via 

Teams) 

Magnus Carlsson (S) (deltog via 

Teams) 

Kerstin Wiréhn (V) (deltog via 

Teams) 

Rut Björkström (KD) (deltog via 

Teams) 

Roland Johansson (ALT) 

Kent Danielsson (C) (deltog via 

Teams) 

Gunilla Åström (M) (deltog via 

Teams) 

Emma Johansson Gauffin (S) (deltog 

via Teams) 

Melena Jönsson (SD) (deltog via 

Teams) 

Daniel Svensson (M) (deltog via 

Teams), tjänstgörande ersättare åt Ulla 

Hansson  

Matija Rafaj (S) (deltog via Teams) 

Saga Sunniva Bergh (V) (deltog via 

Teams) 

Henrik Pettersson (SD) (deltog via 

Teams) 

Bengt Carlsson (KD)  

Thomas Ragnarsson (M) (deltog via 

Teams) 

Jonas Richthoff (ALT) (deltog via 

Teams) 

Karl-Gustav Sundgren (C) (deltog via 

Teams) 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) 

(deltog via Teams) 

Frederik Svärd (M) (deltog via 

Teams) 

Pia Johansson (S) 

Dick Andersson (SD) (deltog via 

Teams) 

Lars Nordqvist (M) (deltog via 

Teams)  

Ingela Rosén (S) (deltog via Teams)  

Jenny Anderberg (C) (deltog via 

Teams)  

Peter Berg (M) (deltog via Teams), 

tjänstgörande ersättare åt Stefan 

Bramstedt  

Pär Augustsson (SD) (deltog via 

Teams) 

Tomas Nielsen (S) (deltog via Teams) 

Christian Johansson (V) (deltog via 

Teams) 
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Håkan Bengtsson (S) (deltog via 

Teams) 

Anneli Ahlqvist (C) (deltog via 

Teams) 

Tilda Ragnarsson (M) (deltog via 

Teams) 

Liselotte Åhlander (S) (deltog via 

Teams) 

Martina Ericsson (SD) (deltog via 

Teams) 

Lars Solling (L) 

Tommy Göransson (MP) (deltog via 

Teams) 

Bo Ederström (M) (deltog via Teams) 

 

 

Thomas Jeppsson (M) (deltog via 

Teams) 

Margaretha Andersson (S) (deltog via 

Teams) 

Carina Bengtsson (C) (deltog via 

Teams) 

Doris Nickel (SD) (deltog via Teams)  

Lennart Olsson (KD) (deltog via 

Teams) 

Ann-Kristin Petersson (M) (deltog via 

Teams)  

Övriga 
deltagande 

Henrik Dahlström, kommunstrateg  

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare (deltog via Teams) 

Jennie Vidal, kommundirektör (deltog via Teams) 

Åhörare 0  

Justerare Ulla-Britt Storck och Jenny Anderberg, ersättare: Ann-Kristin Petersson  

Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 17 december klockan 16.00, kansliavdelningen.  

Paragrafer § 167 – 180    

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 
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Ordförande Ann-Charlotte Wiesel  

  

Justerare Ulla-Britt Storck och Jenny Anderberg 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 14 december 2020  

Tillkännagivandet 
publicerat 17 december 2020  

Överklagningstid 17 december 2020 – 8 januari 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 11 januari 2021  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun.  

  

Underskrift Sofia Olsson  
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KF § 167      

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) berättar att 

vaccineringen mot coronaviruset kommer påbörjas i inledningen av 2021. 

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utvärdering av kommunens 

krisorganisation under smittspridningen av coronaviruset. Utvärderingen ska 

redovisas till kommunstyrelsen i januari.  

Kommunstyrelsens ordförande berättar att hanteringen av tomtförsäljningar kan 

komma att förändras framöver. Hanteringen kan behöva justeras eftersom 

efterfrågan av tomter ökat. I många fall finns det flera intressenter för en och 

samma tomt. Ärendet hanteras av tekniska nämnden.   

Kommunstyrelsens ordförande berättar att politiker och tjänstepersoner haft en 

inledande träff med anledning av kommunens nya fokusområde Näringsliv. Vid 

denna träff diskuterade politiker och tjänstepersoner om på vilket sätt 

kommunen ska arbeta med det nya fokusområdet.  
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KF § 168      

 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund  

Allmänhetens frågestund  

Allmänheten har inte lämnat in någon fråga till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 14 december 2020.   

Ledamöternas frågestund  

1. LiseLotte Åhlander (S) frågar om arbetat med Återbruket på Bredemad. 

LiseLotte undrar om arbetet går enligt planerat.  

 

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

ambitionen är att verksamheten ska vara igång i februari 2021. Bodarna 

till Återbruket är beställda och Lars-Ove räknar med att verksamheten 

ska vara igång vid månadsskiftet januari-februari 2021.  

 

2. Anne Karlsson (S) frågar om besluten gällande uppsägningen av det 

nuvarande avtalet för WebbTV-sändningar och radiosändningar av 

kommunfullmäktiges sammanträden. Anne undrar i vilket forum 

besluten fattats och om publicerade WebbTV-sändningar måste textas 

om de publiceras offentligt längre än två veckor.  

 

Demokratiberedningens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att 

besluten, om att ingå avtalen från första början, är tagna av 

tjänstepersoner men att frågan om WebbTV-sändningar och 

radiosändningar flera gånger diskuteras av demokratiberedningen. 

Ärendet har diskuterats med anledning av uppmärksammade brister i 

WebbTV-sändningarna och med anledning av det nya 

tillgänglighetsdirektivet. Det nya tillgänglighetsdirektivet ställer krav 

som bland annat innebär att videoupptagningar måste textas om de 

publiceras offentligt längre än två veckor.   

 

3. Emma Johansson Gauffin (S) frågar om upphandlingen av ny digital 

lärplattform inom skolan. Emma har hört att lärare och elever är oroliga 

eftersom de inte känner att deras behov och önskemål lyssnats in i 

samband med upphandlingen.  
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Marcus Walldén (M) svarar att han inte känner till den oro som Emma 

beskriver men att han är väl informerad om att en ny digital lärplattform 

ska upphandlas.   

 

4. Matija Rafaj (S) undrar om uppdraget i kommunfullmäktiges 

budgetbeslut gällande utredning om Ringbadet kan bedrivas av en extern 

aktör. Matija frågar om tjänstepersoner eller företrädare för 

allianspartierna varit i kontakt med någon extern aktör gällande driften 

av Ringbadet.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han 

inte haft kontakt med någon extern aktör gällande driften av Ringbadet.  

 

5. Henrik Pettersson (SD) frågar om LIF-stugan vid Lagavallen. Henrik 

uppmärksammar att lokalen värms upp samtidigt som den inte använts 

på länge.   

 

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

stugan försörjs med underhållsvärme och att fastigheten ligger ute till 

försäljning. Lars-Ove ska kolla med tekniska förvaltningen och 

säkerställa att stugan inte försörjs med onödig värme.  
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KF § 169      

 

Enkla frågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågorna är besvarade.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Lise-Lotte Åhlander (S) har ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande om operativa BRÅL.  

 

2. Christian Johansson (V) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens 

ordförande om låsbart cykelställ i Kånna. Christian undrar när det 

utlovade cykelstället kommer vara på plats.   
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KF § 170      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har lämnats in till dagens sammanträde: 

1. Matija Rafaj (S) har lämnat in en motion i vilken han skriver om Röda 

Korsets kolloverksamhet för barn i kommunen. Matija tycker att Röda 

Korsets kolloverksamhet utgör en viktig mötesplats för barn och han vill 

att kommunen stödjer verksamheten. Matija yrkar därför att  

kommunen ska bistå med sommararbetare till koloniverksamheten och 

att rekryteringen och utbildningen sker på samma sätt som med 

sommararbetarna som arbetar på Sunnerboskoj.  

 

Beslutsunderlag 

Motion, 2020-12-03 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att överlämna 

motionerna till kommunstyrelsen för beredning och om någon är emot.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att överlämna motionerna 

till kommunstyrelsen för beredning.   
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KF § 171  KS2019/0321 225   

Svar på motion om att avgiftsbelägga användningen av 
kommunens laddstolpar  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till 

pågående utredning kring betallösning. Utredningen syftar till att föreslå en 

lösning som innebär att skattekollektivet inte ska stå för denna kostnad.   

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 3 september 2019 föreslår Dick Andersson (SD) att 

kommunfullmäktige inför en marknadsmässig avgift för laddning i kommunens 

laddstolpar. En utredning har påbörjats inom området och kommunstyrelsen 

föreslår därför att motionen ska anses besvarad.  

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse från den 28 

oktober 2020. I nuläget har kommunen sex stycken laddstolpar för allmänheten. 

Under 2017 utfärdade energimyndigheten ett riktat bidrag, det så kallade 

Klimatklivet, och sedan dess har kommunen haft laddstolparna.  Klimatklivet 

syftar till att utöka möjligheterna till att ladda elbilar runtomkring i Sverige. I 

Ljungby kommun är laddningen i dagsläget kostnadsfri, i likhet med hur det är i 

flera andra kommuner. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har sett ett behov av att undersöka vidare om 

kommunens möjligheter att ta betalt för laddningen vid laddstolparna. Tekniska 

nämndens arbetsutskott har därför beslutat att ge tekniska förvaltningen i 

uppdrag att tillsammans med kommunledningsförvaltningen utreda den fortsatta 

hanteringen av laddstolparna. Målet med utredningen är att utarbeta en 

helhetslösning för installation, drift, service och betallösning där kommunen 

kvarstår som ägare av laddinfrastrukturen.  

Den 1 december 2020 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 

beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående utredning 

kring betallösning. Utredningen syftar till att föreslå en lösning som innebär att 

skattekollektivet inte ska stå för denna kostnad.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-12-01 § 175 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-10-06 § 92 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-10-28 

Motion: Avgiftsbelägg användning av kommunens laddstolpar, 2019-09-03 
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Yrkanden 

Dick Andersson (SD), Krister Salomonsson (SD), Henrik Pettersson (SD) och 

Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 

motionen.  

 

Anne Karlsson (S), Lars-Ove Johansson (C), Carina Bengtsson (C) och Magnus 

Gunnarsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag till beslut och om att rösta NEJ för beslut i 

enlighet med Dick Anderssons med fleras yrkande.  

 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

 Anne Karlsson (S) Ja 

 Lars–Ove Johansson (C) Ja 

 Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

 Marcus Walldén (M) Ja 

 Kerstin Wiréhn (V) Ja 

 Kent Danielsson (C) Ja 

 Gunilla Åström (M) Ja 

 Magnus Carlsson (S) Ja 

 Emma Johansson Gauffin (S) Ja 

 Anneli Ahlqvist (C) Ja 

 Tilda Ragnarsson (M) Ja 

 Håkan Bengtsson (S) Ja 
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 Lars Solling (L) Ja 

 Bo Ederström (M) Ja 

 Liselotte Åhlander (S) Ja 

 Saga Sunniva Bergh (V) Ja 

 Rut Björkström (KD) Ja 

 Thomas Ragnarsson (M) Ja 

 Karl-Gustaf Sundgren (C) Ja 

 Matija Rafaj (S) Ja 

 Frederik Svärd (M) Ja 

 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Ja 

 Lars Nordqvist (M) Ja 

 Jenny Anderberg (C) Ja 

 Pia Johansson (S) Ja 

 Christian Johansson (V) Ja 

 Carina Bengtsson (C) Ja 

 Bengt Carlsson (KD) Ja 

 Thomas Jeppsson (M) Ja 

 Ingela Rosén (S) Ja 

 Lennart Olsson (KD) Ja 

 Tomas Nielsen (S) Ja 

 Margareta Andersson (S) Ja 

 Ulla-Britt Storck (S) Ja 

 Krister Salomonsson (SD) Nej 

 Jan Lorentzson (SD) Nej 

 Roland Johansson (ALT) Nej 

 Melena Jönsson (SD) Nej 

 Martina Ericsson (SD) Nej 
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 Tommy Göransson (MP) Nej 

 Henrik Pettersson (SD) Nej 

 Dick Andersson (SD) Nej 

 Pär Augustsson (SD) Nej 

 Doris Nickel (SD) Nej 

 Jonas Richthoff (ALT) Nej 

 Ann-Kristin Petersson (M) Ja 

 Peter Berg (M)  Ja 

 Daniel Svensson (M)  Ja 

 

Omröstningen har utfallit med 38 JA-röster och 11 NEJ-röster. 

Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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KF § 172  KS2020/0079 027   

Svar på motion om utbildning i facklig samverkan för 
chefer  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservationer 

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 25 februari 2020 föreslår Anne Karlsson (S) att Ljungby 

kommun skyndsamt anordnar en utbildning i facklig samverkan för samtliga 

chefer samt för de politiska presidierna i respektive nämnd.  

I tjänsteskrivelsen från den 23 september 2020 skriver 

kommunledningsförvaltningen om ärendet. Krav på samverkan mellan 

arbetsmarknadens parter regleras i lagen om medbestämmande och i 

kollektivavtal. Lokala parter har tecknat lokala kollektivavtal om samverkan i 

Ljungby kommun. Informations- och utbildningsinsatser har genomförts och 

görs vid behov på tjänstemannanivå, på facklig nivå och för politiskt 

förtroendevalda. Informations- och utbildningsinsatserna består bland annat av 

introduktionsprogram, utbildning vid övergång till nya samverkansavtal och 

generella förtroendemannautbildningar vid nya mandatperioder. Under 2020 är 

avsikten att nuvarande samverkansavtal ska förnyas vilket medför ett behov av 

att framöver genomföra ytterligare informations- och utbildningsinsatser inom 

olika delar av kommunens verksamhet.  

Den 1 december 2020 föreslår kommunstyrelsen att motionen ska avslås.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-12-01 § 180 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-09-23 

Motion om att samtliga chefer i Ljungby kommun, samt politiska presidier i 

nämnderna, erhåller en utbildning i facklig samverkan, 2020-02-25 

Yrkanden 

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
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Carina Bengtsson (C), Thomas Ragnarsson (M), Bo Ederström (M) och Magnus 

Gunnarsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag till beslut och om att rösta NEJ för beslut i 

enlighet med Anne Karlssons yrkande.  

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

Jan Lorentzson (SD) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 

Roland Johansson (ALT) Ja 

Kent Danielsson (C) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 

Melena Jönsson (SD) Ja 

Anneli Ahlqvist (C) Ja 

Tilda Ragnarsson (M) Ja 

Martina Ericsson (SD) Ja 

Lars Solling (L) Ja 

Bo Ederström (M) Ja 

Henrik Pettersson (SD) Ja 

Rut Björkström (KD) Ja 

Thomas Ragnarsson (M) Ja 
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Karl-Gustaf Sundgren (C) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Dick Andersson (SD) Ja 

Lars Nordqvist (M) Ja 

Jenny Anderberg (C) Ja 

Pär Augustsson (SD) Ja 

Carina Bengtsson (C) Ja 

Doris Nickel (SD) Ja 

Bengt Carlsson (KD) Ja 

Thomas Jeppsson (M) Ja 

Lennart Olsson (KD) Ja 

Anne Karlsson (S) Nej 

Kerstin Wiréhn (V) Nej 

Magnus Carlsson (S) Nej 

Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

Håkan Bengtsson (S) Nej 

Liselotte Åhlander (S) Nej 

Saga Sunniva Bergh (V) Nej 

Matija Rafaj (S) Nej 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

Pia Johansson (S) Nej 

Christian Johansson (V) Nej 

Ingela Rosén (S) Nej 

Tomas Nielsen (S) Nej 

Margareta Andersson (S) Nej 

Ulla-Britt Storck (S) Nej 

Tommy Göransson (MP) Avstår 
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Jonas Richthoff (ALT) Ja 

Ann-Kristin Petersson (M) Ja  

Peter Berg (M)  Ja  

Daniel Svensson (M)  Ja  

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

valt att avstå från att rösta. Kommunfullmäktige har efter omröstning beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.    
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KF § 173  KS2020/0107 109   

Svar på motion om att uppmuntra kommunanställda till 
jämställd föräldraledighet  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till befintliga 

styrdokument och rutiner. 

Reservationer 

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 17 mars 2020 föreslår Emma Johansson Gauffin (S) och 

Håkan Bengtsson (S) att Ljungby kommun aktivt ska uppmuntra sina anställda 

till en jämställd föräldraledighet genom t.ex. information eller samtal mellan 

chef och arbetstagare inför föräldraledighet.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

15 september 2020. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår för respektive 

chef att genom dialog beakta sina medarbetares balans mellan arbete och fritid. 

Respektive chef ansvarar också för att undersöka den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljö löpande. Arbetet beskrivs i kommunens rutin för 

undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Som hjälp i det 

formella utvecklingssamtalet finns samtalsstöd där frågan om balans mellan 

arbete och fritid ställs. Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen 

har tillräckliga styrdokument och rutiner som syftar till att beakta 

jämställdhetsperspektivet för kommunens anställda. 

Den 1 december 2020 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 

beslutar att avslå motionen med hänvisning till befintliga styrdokument och 

rutiner. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-12-01 § 182 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-15 

Motion om att uppmuntra kommunanställda till jämställd föräldraledighet, 

2020-03-17 
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Yrkanden 

Emma Johansson Gauffin (S), Kerstin Wiréhn (V), Håkan Bengtsson (S), 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla motionen.  

Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag till beslut och om att rösta NEJ för beslut i 

enlighet med Emma Johansson Gauffins med fleras yrkande.  

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

Jan Lorentzson (SD) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 

Roland Johansson (ALT) Ja 

Kent Danielsson (C) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 

Melena Jönsson (SD) Ja 

Anneli Ahlqvist (C) Ja 

Tilda Ragnarsson (M) Ja 

Martina Ericsson (SD) Ja 

Lars Solling (L) Ja 

Bo Ederström (M) Ja 

Henrik Pettersson (SD) Ja 
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Rut Björkström (KD) Ja 

Thomas Ragnarsson (M) Ja 

Karl-Gustaf Sundgren (C) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Dick Andersson (SD) Ja 

Lars Nordqvist (M) Ja 

Jenny Anderberg (C) Ja 

Pär Augustsson (SD) Ja 

Carina Bengtsson (C) Ja 

Doris Nickel (SD) Ja 

Bengt Carlsson (KD) Ja 

Thomas Jeppsson (M) Ja 

Lennart Olsson (KD) Ja 

Anne Karlsson (S) Nej 

Kerstin Wiréhn (V) Nej 

Magnus Carlsson (S) Nej 

Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

Håkan Bengtsson (S) Nej 

Tommy Göransson (MP) Nej 

Liselotte Åhlander (S) Nej 

Saga Sunniva Bergh (V) Nej 

Matija Rafaj (S) Nej 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

Pia Johansson (S) Nej 

Christian Johansson (V) Nej 

Ingela Rosén (S) Nej 

Tomas Nielsen (S) Nej 
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Margareta Andersson (S) Nej 

Ulla-Britt Storck (S) Nej 

Jonas Richthoff (ALT) Ja 

Ann-Kristin Petersson (M) Ja  

Peter Berg (M) Ja  

Daniel Svensson (M) Ja  

Omröstningen har utfallit med 33 JA-röster och 16 NEJ-röster. 

Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.   
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KF § 174  KS2020/0376 041   

Rättning av delbeslut i Kf ärende 2020-11-23 Budget 2021, 
gällande gratisbad för pensionärer  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. upphäva delbeslutet ”Fri entré för pensionärer till utomhusbaden i 

Ljungby och Lagan” i kommunfullmäktiges beslut om budget för år 

2021 med plan för 2022–2025 från den 23 november 2020, § 161. 

 

2. pensionärer ska ha fri entré till kommunens badanläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020 att anta kommunens 

budget för 2021 med plan för 2022–2025. Budgeten fastställdes enligt 

kommunstyrelsens förslag till budget 2021 med plan för 2022–2025 med 

följande tillägg:  

1. Inrätta en halv tjänst på miljö- och byggförvaltningen för att uppdatera 

Detaljplaner 

2. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till 

kameraövervakning vid skolorna 

3. Fri entré för pensionärer till utomhusbaden i Ljungby och Lagan.  

 

Formuleringen av beslutspunkt 3 ”Fri entré för pensionärer till utomhusbaden i 

Ljungby och Lagan.” har uppmärksammats i efterhand eftersom det är osäkert 

om beslutsformuleringen stämmer överens med vad kommunfullmäktige 

egentligen avsåg att besluta den 23 november 2020. Kommunfullmäktiges 

ordförande har därför bestämt att kommunfullmäktige ska behandla delbeslutet 

igen med syfte att säkerställa att delbeslutet formuleras på ett sätt som stämmer 

överens med kommunfullmäktiges intention.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-11-23 § 161 
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Yrkanden 

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.upphäva delbeslutet ”Fri entré för pensionärer till utomhusbaden i Ljungby 

och Lagan” i kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2021 med plan 

för 2022–2025 från den 23 november 2020, § 161. 

 

2.pensionärer ska ha fri entré till kommunens badanläggningar. 

Beslutsordning 

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Anne 

Karlssons yrkande.  

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 

med Anne Karlssons yrkande och om att rösta NEJ för att behålla 

kommunfullmäktiges beslutsformulering från den 23 november 2020 § 161. 

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Anne Karlsson (S) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

Jan Lorentzson (SD) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 

Kerstin Wiréhn (V) Ja 

Roland Johansson (ALT) Ja 

Kent Danielsson (C) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 

Magnus Carlsson (S) Ja 

Melena Jönsson (SD) Ja 

Emma Johansson Gauffin (S) Ja 

Anneli Ahlqvist (C) Ja 
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Tilda Ragnarsson (M) Ja 

Håkan Bengtsson (S) Ja 

Martina Ericsson (SD) Ja 

Lars Solling (L) Ja 

Tommy Göransson (MP) Ja 

Bo Ederström (M) Ja 

Liselotte Åhlander (S) Ja 

Saga Sunniva Bergh (V) Ja 

Henrik Pettersson (SD) Ja 

Rut Björkström (KD) Ja 

Thomas Ragnarsson (M) Ja 

Karl-Gustaf Sundgren (C) Ja 

Matija Rafaj (S) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Ja 

Dick Andersson (SD) Ja 

Lars Nordqvist (M) Ja 

Jenny Anderberg (C) Ja 

Pär Augustsson (SD) Ja 

Pia Johansson (S) Ja 

Christian Johansson (V) Ja 

Carina Bengtsson (C) Ja 

Doris Nickel (SD) Ja 

Bengt Carlsson (KD) Ja 

Thomas Jeppsson (M) Ja 

Ingela Rosén (S) Ja 

Tomas Nielsen (S) Ja 
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Margareta Andersson (S) Ja 

Ulla-Britt Storck (S) Ja 

Lennart Olsson (KD) Nej 

Jonas Richthoff (ALT)  Ja 

Ann-Kristin Petersson (M) Ja  

Peter Berg (M)  Ja 

Daniel Svensson (M)  Ja  

Omröstningen har utfallit med 48 JA-röster och en NEJ-röst. 

Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat i enlighet med Anne 

Karlssons yrkande.  
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KF § 175  KS2020/0396 045   

Ram för nyupplåning 2021 samt omsättning av lån  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att 

nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2021, med totalt  

50 000 000 kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att 

omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har en investeringsnivå på 154 miljoner kronor enligt budgeten för 

2021. Utöver de 154 miljoner kronorna tillkommer överförda investeringar från 

2020 som beräknas till 167 miljoner kronor. Utifrån dessa uppgifter bedömer 

kommunledningsförvaltningen att det finns ett behov av att nyupplåna, det vill 

säga öka kommunens skulder, under 2021. Under 2021 ska även två lån 

avseende 142.5 miljoner totalt omsättas.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

13 november 2020. Enligt kommunledningsförvaltningens beräkningar finns ett 

behov av att nyupplåna 34 miljoner kronor. Kommunen behöver även ha en 

marginal för oförutsedda kostnader som beräknas till 16 miljoner kronor. 

Sammanlagt behöver därför kommunen ha möjlighet att nyupplåna 50 miljoner 

kronor.  Under 2021 ska även två lån omsättas som sammanlagt beräknas till 

142.5 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att beslut 

behöver fattas om att ge kommunstyrelsen mandat att omsätta lån.    

Kommunstyrelsen föreslår den 1 december 2020 att kommunstyrelsen under 

2021 får rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2021, med totalt 

50 000 000 kr. Arbetsutskottet föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen under 2021 ska få rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-12-01 § 178 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-13  
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och om någon är emot.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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KF § 176  KS2020/0391 356   

Antagande av taxa för offentlig plats i Ljungby kommun  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Taxa för upplåtelse av offentlig 

plats i Ljungby kommun att gälla från den 1 januari 2021. Därmed upphör Taxa 

för upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun, antagen av 

kommunfullmäktige den 25 september 2008 §109 och reviderad den 27 mars 

2012 §34. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september 2008 beslutade kommunfullmäktige att anta Taxa för 

upplåtelse av allmän platsmark i Ljungby kommun. Taxan gäller för upplåtelse 

av offentlig plats för bland annat torghandel, marknadsdagar och cirkus. Den 27 

mars 2012 utökades taxan till att omfatta vatten och avlopp. Tekniska nämnden 

har tagit fram ett nytt förslag till Taxa för offentlig plats i Ljungby kommun som 

överlämnades till kommunstyrelsen den 3 november 2020.  

Enligt det nya förslaget till taxa ändras avgiften för markupplåtelse för 

jordgubbs- och julgransförsäljning från att utgå från en säsongsavgift till att utgå 

från en veckoavgift. Tidigare var avgiften 1600 kronor per säsong vid 

försäljning av julgranar och jordgubbar medan det nya förslaget innebär att 

kostnaden ska vara 500 kronor per vecka.  

Enligt förslaget sänks avgiften för markupplåtelser för marknadsplatser från 370 

kronor per dag till 300 kronor per dag vid ytbehov upp till 12 kvadratmeter. 

Avgiften för tivoli och annan kommersiell verksamhet sänks från 3500 kronor 

per dygn till 1000 kronor per dygn vid upplåtelse inom Ljungby tätort. I övriga 

tätorter är avgiften 500 kronor per dygn. I förslaget framgår även andra 

ändringsförslag. 

Den 1 december 2020 föreslår kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 

beslutar att anta förslag till Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby 

kommun att gälla från den 1 januari 2021. Därmed upphör Taxa för upplåtelse 

av allmän platsmark i Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige den 25 

september 2008 §109 och reviderad den 27 mars 2012 §34.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-12-01 § 174 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-11-03 § 111 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-11-11 
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Jämförelse mellan befintlig och föreslagen taxa, 2020-11-11 

Förslag till Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun, 2020-11-

11 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och om någon är emot.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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KF § 177  KS2020/0418 102 

Valärende - J Holmqvist (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Joacim Holmqvists (S) avsägelse.  

Länsstyrelsen ombeds utse ny ersättare för Socialdemokraterna i 

kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Joacim Holmqvist (S) avsäger sig den 30 november 2020 uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Joacim Holmqvists avsägelse, 2020-11-30 

Skickas till 

Joacim Holmqvist  

Länsstyrelsen i Kronobergs län  
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KF § 178  KS2020/0424 102 

Valärende - ersättare i styrelserna för Ljungby Holding 
samt Ljungby Utveckling (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Anneli Ahlqvists (C) avsägelse och utser 

Matilda Petersson (C) till ny ersättare i styrelsen för Ljungby Holding och i 

styrelsen för Ljungby Utveckling.  

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Ahlqvist (C) meddelar den 3 december att hon avsäger sig uppdragen 

som ersättare i styrelserna för Ljungby Holding och Ljungby Utveckling.  

Centerpartiet har inkommit med förslag till ny ersättare i styrelserna för Ljungby 

Holding och Ljungby utveckling. Centerpartiet föreslår att  

Matilda Petersson (C) utses till ny ersättare i styrelserna för Ljungby Holding 

och Ljungby Utveckling.  

Beslutsunderlag 

Anneli Ahlqvists avsägelse, 2020-12-03 

Skickas till 

Ljungby Utveckling AB  

Anneli Ahlqvist  

Matilda Petersson  
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KF § 179      

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar sju medborgarinitiativ som inkommit 

sedan kommunfullmäktiges förra sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning över medborgarinitiativ, 2020-12-04 
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KF § 180      

Meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunledningsförvaltningen redovisar uppdrag från 

kommunfullmäktige 2020-03-30 om deltagande på distans 

(KS2020/0117.006).  

 

2. Länsstyrelsen har utsett Johan Edström (M) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Jimmie Nilsson (M).  

 


