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Kommunfullmäktige
Tid och plats

Måndagen den 25 januari 2021 klockan 17.30 – 19.55, sammanträdesrummet
Märtasalen Storgatan 8 Ljungby, och via Teams. Mötet ajournerades 18.55 –
19.08.

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M) (deltog på
distans)

Bo Ederström (M) (deltog på distans)

Lars-Ove Johansson (C) (deltog på
distans)

distans)

Matija Rafaj (S) (deltog på distans)
Anne Karlsson (S) (deltog på distans) Saga Sunniva Bergh (V) (deltog på
Krister Salomonsson (SD) (deltog på distans)
distans)
Henrik Pettersson (SD) (deltog på

Ann-Charlotte Wiesel (M), ordförande
Ulla-Britt Storck (S) (deltog på
distans)

Bengt Carlsson (KD), vice ordförande
Thomas Ragnarsson (M) (deltog på
distans)

Jan Lorentzson (SD) (deltog på
distans)

Jan-Erik Andersson (C) (deltog på
distans), tjänstgörande ersättare åt
Karl-Gustav Sundgren

Marcus Walldén (M) (deltog på
distans)

Caroline Holmqvist Henrysson (S)
(deltog på distans)

Magnus Carlsson (S) (deltog på
distans)

Frederik Svärd (M) (deltog på distans)

Rut Björkström (KD) (deltog på
distans)

Dick Andersson (SD) (deltog på
distans)

Roland Johansson (ALT)

Lars Nordqvist (M) (deltog på distans)

Kent Danielsson (C) (deltog på
distans)

Gun Lindell (S) (deltog på distans),
tjänstgörande ersättare åt Ingela Rosén

Gunilla Åström (M) (deltog på
distans)

Jenny Anderberg (C) (deltog på
distans)

Emma Johansson Gauffin (S) (deltog
på distans)

Stefan Bramstedt (M) (deltog på
distans)

Melena Jönsson (SD) (deltog på
distans)

Pär Augustsson (SD) (deltog på
distans)

Ulla Hansson (M) (deltog på distans)

Anita Wanderoy (S) (deltog på
distans), tjänstgörande ersättare åt
Tomas Nielsen

Pia Johansson (S), andre vice
Kerstin Wiréhn (V) (deltog på distans) ordförande

Håkan Bengtsson (S) (deltog på
distans)
Anneli Ahlqvist (C) (deltog på
distans)
Justerandes sign

Christian Johansson (V) (deltog på
distans)
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Tilda Ragnarsson (M) (deltog på
distans)

Thomas Jeppsson (M) (deltog på
distans)

LiseLotte Åhlander (S) (deltog på
distans)

Margaretha Andersson (S) (deltog på
distans)

Martina Ericsson (SD) (deltog på
distans)

Carina Bengtsson (C) (deltog på
distans)

Lars Solling (L)

Doris Nickel (SD) (deltog på distans)

Tommy Göransson (MP) (deltog på
distans)

Lennart Olsson (KD) (deltog på
distans)
Ann-Kristin Petersson (M) (deltog på
distans)

Övriga
deltagande

Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare

Justerare

Ann-Kristin Petersson, Margaretha Andersson Ersättare: Stefan Bramstedt

Justeringens
tid och plats

Måndagen den 1 februari klockan 16.00, kansliavdelningen.

Paragrafer

§1 - 12

Sekreterare

Bruce Byrskog Rambelo

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Ann-Kristin Petersson och Margaretha Andersson

Justerandes sign

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

25 januari 2021

Tillkännagivandet
publicerat

1 februari 2021

Överklagningstid

2–23 februari 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat

24 februari 2021

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Bruce Byrskog Rambelo

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2021-01-25

4(17)

Kommunfullmäktige

Ärendelista
Kommunstyrelsens ordförande informerar........................................................... 5
Information från nämnder och förvaltningar ........................................................ 6
Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund ....................................... 7
Enkla frågor .......................................................................................................... 9
Inlämnande av motioner och interpellationer ..................................................... 10
Valärende – ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB (M) ......................... 11
Valärende – ersättare i tekniska nämnden (M) ................................................... 12
Valärende – ledamot i barn- och utbildningsnämnden (SD) .............................. 13
Valärende – ledamot i socialnämnden (M)......................................................... 14
Valärende – ersättare i socialnämnden (M) ........................................................ 15
Redovisning av inkomna medborgarinitiativ ..................................................... 16
Meddelanden ...................................................................................................... 17

Justerandes sign
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KF § 1

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson berättar att kommunens
förvaltningar och bolag deltagit på konferensen e-Förvaltningsdagarna. Under
konferensen informerade Ljungby kommun om de digitaliseringsprojekt som
pågår inom kommunkoncernens olika delar.
Skolverket har uppmärksammat kommunens arbete med att utbilda nyanlända.
Skolverket tycker att kommunen genomför ett bra arbete inom området och vill
därför ta del av kommunens arbete. Kommunen kommer framöver ta fram
presentationsmaterial som Skolverket kan använda vid sina interna utbildningar
av medarbetare.

Justerandes sign
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KF § 2

Information från nämnder och förvaltningar
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Information från miljö- och byggnämnden.
Miljö- och byggförvaltningens förvaltningschef berättar om nämndens
arbete. Miljö- och byggnämnden har antagit en verksamhetsplan för sitt
arbete 2021. Verksamhetsplanen är utformad med bakgrund i
kommunens fyra fokusområden.
Förvaltningschefen berättar om arbetet inom respektive avdelning inom
miljö- och byggförvaltningen. Arbetet med översiktsplanen är ett av flera
större projekt som nämnden genomför.
2. Information från kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef och kultur- och
fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) berättar om nämndens
arbete. Förvaltningen håller på att ta fram ett förslag till kulturplan som
ska gälla från 2021 till 2024. Förslaget ska framöver skickas på remiss
för externa synpunkter.
Skateparken i kvarteret Fritiden har blivit väldigt uppskattad av
kommuninvånarna vilket medfört ett behov av att utöka möjligheten till
spontanaktiviteter i kvarteret Fritiden. Området kommer framöver att
kompletteras med en hinderbana.

Justerandes sign
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KF § 3

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Allmänheten har inte lämnat någon fråga till kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 januari 2021.
Ledamöternas frågestund
1. Saga Sunniva Bergh (V) undrar vilka rutiner tekniska förvaltningen har
när det gäller att informera om de projekt som kommunen genomför.
Bergh (V) nämner särskilt situationen på Bergagatan i Ljungby där det
uppmärksammats att flera inte har fått information om
anläggningsarbetena.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) berättar att
berörda boende och företag utmed Bergagatan har informerats om
projektet. Förvaltningen kommer att följa upp och utvärdera
informationsåtgärderna.
2. Martina Ericsson (SD) undrar om kommunen i närtid har tagit del av
någon ny statistik över befolkningsutvecklingen i kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) berättar att han
inte har tagit del av någon ny statistik över befolkningsutvecklingen i
kommunen. De senaste uppgifterna som Gunnarsson (M) tagit del av
visar att befolkningen har minskat marginellt.
3. Lise-Lotte Åhlander (S) undrar hur det går med arbetet med cykelvägen
på Banvallsleden.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att
arbetet pågår. Förvaltningen förhandlar med markägare omkring
Banvallsleden för att möjliggöra en cykelväg.
4. Lise-Lotte Åhlander (S) undrar hur samarbetet mellan tekniska
förvaltningen och socialförvaltningen fungerar gällande Återbruket.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att
samarbetet fungerar väl.
Justerandes sign
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5. Caroline Holmqvist Henrysson (S) undrar hur arbetet går med LONAprojektet för Nässjön.
Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) berättar att
miljö- och byggförvaltningen ansökt om medel för projektet men att han
just nu inte har någon ytterligare information.
6. Emma Johansson Gauffin (S) undrar om skolmaten till elever inom
skolan. Grundskoleelever som inte har möjlighet att hämta mat får
ekonomisk ersättning. Gymnasieelever som inte har möjlighet att hämta
mat får ingen ersättning. Emma undrar vilket resonemang som följer av
detta beslut och om det är aktuellt att även gymnasieelever ska få
ekonomisk ersättning.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar
att det inte finns något krav på att kommunen måste servera mat till
gymnasieelever. Kommunen har tillgängliggjort avhämtning av mat för
gymnasieeleverna. Eftersom det inte finns något krav på att servera mat
till gymnasieelever samtidigt som kommunen tillgängliggjort
avhämtning av mat har beslutet blivit att inte ge någon ersättning till
gymnasieeleverna.
7. Emma Johansson Gauffin (S) undrar över IT-attacken på kommunens
internetnätverk. Gauffin (S) undrar om vi vet något mer om attackerna
och om vi har verktyg som gör oss mer rustade framöver.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) meddelar att
incidenten utreds och att kommunstyrelsen kommer få mer information
framöver.

Justerandes sign
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KF § 4

Enkla frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
1. Anne Karlsson (S) har ställt en enkel fråga till socialnämndens
ordförande om antalet orosanmälningar inom socialnämnden.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) besvarar frågan under
sammanträdet. Ederström (M) berättar att antalet orosanmälningar ökat i
samband med coronapandemin.

Justerandes sign
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KF § 5

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Interpellationerna besvaras under nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Följande interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde:
1. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till socialnämndens
ordförande med fyra frågor om socialnämndens stöd till personer som
utsätts för våld i nära relationer.
2. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kultur- och
fritidsnämndens ordförande med fyra frågor om fritidsgården i Lagan.
3.

Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till socialnämndens
ordförande om palliativ vård.

Beslutsunderlag
Interpellation om stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer, 202012-14
Interpellation om fritidsgården i Lagan, 2021-01-20
Interpellation om palliativ vård, 2021-01-24
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta att interpellationerna får ställas
och finner att fullmäktige beslutar att de får ställas.

Justerandes sign
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KF § 6

KS2021/0002

102

Valärende – ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB
(M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Svensson (M) till ny ersättare i
styrelsen för Ljungbybostäder AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att avvakta med att utse
en ny ersättare för Moderaterna i styrelsen för Ljungbybostäder AB.
Moderaterna har därefter inkommit med förslag till ny ersättare i styrelsen för
Ljungbybostäder. I ett mejl från den 30 december 2020 föreslår Moderaterna att
Daniel Svensson (M) utses som ny ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB.
Beslutsunderlag
Förslag från Moderaterna, 2020-12-30
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Daniel
Svensson (M) till ny ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB och finner att
de gör så.
Skickas till
Ljungbybostäder AB
Daniel Svensson (M)

Justerandes sign
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KF § 7

KS20201/0001

102

Valärende – ersättare i tekniska nämnden (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Daniel Svenssons (M) avsägelse och
att utse Thomas Hermansson (M) till ny ersättare i tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Svensson (M) meddelar den 29 december 2020 att han avsäger sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Moderaterna har inkommit med förslag till ny ersättare i tekniska nämnden. I ett
mejl från den 4 januari 2021 föreslår Moderaterna att Thomas Hermansson (M)
utses till ny ersättare i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-12-29
Förslag från Moderaterna, 2021-01-04
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Daniel
Svenssons (M) avsägelse och finner att de gör så.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta att utse
Thomas Hermansson (M) till ny ersättare i tekniska nämnden och finner att de
gör så.
Skickas till
Tekniska nämnden
Thomas Hermansson (M)

Justerandes sign
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KF § 8

KS2021/0003

102

Valärende – ledamot i barn- och utbildningsnämnden (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Helena Vuorios (SD) avsägelse och
att utse Daniel Gaal (SD) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Helena Vuorio (SD) meddelar den 30 december 2020 att hon avsäger sig
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden med omedelbar verkan.
Sverigedemokraterna har inkommit med förslag till ny ledamot. I ett mejl från
den 17 januari 2020 föreslår Sverigedemokraterna att Daniel Gaal (SD) utses till
ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-12-30
Förslag från Sverigedemokraterna, 2021-01-17
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Helena
Vuorios (SD) avsägelse och finner att de gör så.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta att utse Daniel
Gaal (SD) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden och finner att de gör
så.
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Daniel Gaal (SD)

Justerandes sign
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KF § 9

KS2021/0016

102

Valärende – ledamot i socialnämnden (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Nordqvists (M) avsägelse och
att utse Daniel Svensson (M) till ny ledamot i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nordqvist (M) meddelar den 15 januari 2021 att han avsäger sig uppdraget
som ledamot i socialnämnden.
Moderaterna föreslår att Daniel Svensson (M) utses till ny ledamot i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2021-01-15
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Lars
Nordqvists (M) avsägelse och finner att de gör så.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Daniel
Svensson (M) till ny ledamot i socialnämnden och finner att de gör så.
Skickas till
Socialnämnden
Daniel Svensson (M)

Justerandes sign
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KF § 10

KS2021/0019

102

Valärende – ersättare i socialnämnden (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Daniel Svenssons (M) avsägelse och
att utse Lars Nordqvist (M) till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Svensson (M) meddelar den 15 januari 2021 att han avsäger sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden. Svensson (M) har blivit föreslagen
som ordinarie ledamot i socialnämnden avsäger sig därför uppdraget som
ersättare.
Moderaterna föreslår att Lars Nordqvist (M) utses till ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2021-01-15
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Daniel
Svenssons (M) avsägelse och finner att de gör så.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Lars Nordqvist
(M) till ersättare i socialnämnden och finner att de gör så.
Skickas till
Socialnämnden
Lars Nordqvist (M)

Justerandes sign
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KF § 11

KS2020/0254
KS2021/0011

103
103

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar tolv medborgarinitiativ som inkommit
sedan kommunfullmäktiges förra sammanträde.
Beslutsunderlag
Sammanställning över medborgarinitiativ, 2021-01-19
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna
redovisningen och finner att de gör så.

Justerandes sign
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KF § 12

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Inga meddelanden finns att redovisa till kommunfullmäktiges sammanträde.

Justerandes sign

