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Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Måndagen den 1 mars 2021 klockan 16.30 – 22.00, sammanträdesrum 
Märtasalen Storgatan 8 Ljungby, och via Teams. Mötet ajournerades kl 17.45-
18.10 samt kl 20.00-20.15  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M) (deltog på 
distans) 
Anne Karlsson (S) (deltog på 
distans) 
Krister Salomonsson (SD) (deltog 
på distans) 
Lars-Ove Johansson (C) (deltog på 
distans) 
Ann-Charlotte Wiesel (M), 
ordförande 
Ulla-Britt Storck (S) (deltog på 
distans) 
Jan Lorentzson (SD) (deltog på 
distans) 
Marcus Walldén (M) (deltog på 
distans) 
Magnus Carlsson (S) (deltog på 
distans) 
Kerstin Wiréhn (V) (deltog på 
distans) 
Rut Björkström (KD) (deltog på 
distans) 
Jonna Nielsen (ALT), tjänstgörande 
ersättare åt Roland Johansson (ALT) 
Jan-Erik Andersson (C) (deltog på 
distans), tjänstgörande ersättare åt 
Kent Danielsson (C) 
Gunilla Åström (M) (deltog på 
distans) 
Emma Johansson Gauffin (S) 
(deltog på distans) 
Melena Jönsson (SD) (deltog på 
distans) 

Bo Ederström (M) (deltog på distans) 
Matija Rafaj (S) (deltog på distans) 
Saga Sunniva Bergh (V) (deltog på  
distans) 
Henrik Pettersson (SD) (deltog på  
distans) 
Bengt Carlsson (KD), vice ordförande 
Thomas Ragnarsson (M) (deltog på  
distans) 
Jonas Richthoff (ALT) 
Karl-Gustav Sundgren (C) (deltog på  
distans) 
Caroline Holmqvist Henrysson (S)  
(deltog på distans) 
Frederik Svärd (M)  
Pia Johansson (S), andre vice ordförande  
Dick Andersson (SD) (deltog på distans) 
Lars Nordqvist (M) (deltog på distans) 
Ingela Rosén (S) (deltog på distans),  
Jenny Anderberg (C) (deltog på distans) 
Stefan Bramstedt (M) (deltog på distans) 
Pär Augustsson (SD) (deltog på distans) 
Tomas Nielsen (S) (deltog på distans),  
Christian Johansson (V) (deltog på  
distans) 
Thomas Jeppsson (M) (deltog på distans) 
Margaretha Andersson (S) (deltog på  
distans) 
Carina Bengtsson (C) (deltog på distans) 
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Ulla Hansson (M) (deltog på 
distans) 
Håkan Bengtsson (S) (deltog på 
distans) 
Anneli Ahlqvist (C) (deltog på 
distans) 
Tilda Ragnarsson (M) (deltog på 
distans) 
Liselotte Åhlander (S) (deltog på 
distans) 
Martina Ericsson (SD) (deltog på 
distans) 
Lars Solling (L)  
Tommy Göransson (MP) (deltog på 
distans) 
 
 

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

 

Övriga 
deltagande 

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 
Sofia Olsson, kommunsekreterare 
Gun Lindell (S), 2:e vice ordförande tekniska nämnden 
Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 
Anita Arnmark, administrativ chef, barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Åhörare 0 

Justerare Pär Augustsson och Stefan Bramstedt 

Justeringens  
tid och plats Måndagen den 8 mars klockan 16.00, kansliavdelningen.   

Paragrafer 13-30   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 
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Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 
  

Justerare Pär Augustsson och Stefan Bramstedt 
  

  
 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 1 mars 2021 
Tillkännagivandet 
publicerat 9 mars 2021 

Överklagningstid 10-31 mars 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 1 april 2021 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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KF § 13      

 

Information om aktuella frågor inom barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska nämnden  

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Information från barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 

utbildningsförvaltningens förvaltningschef och administrativa chef 
berättar om nämndens verksamhet. 
 

2. Information från tekniska nämnden. Nämndens presidium berättar om 
nämndens verksamhet. 
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KF § 14      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande informerar: 

1. Tjänstemän har i vinter fått i uppdrag att utreda ytterligare möjligheter 
att se till att de som bedriver olika verksamheter i vår kommun ska 
kunna göra det på ett bra sätt under corona-pandemin.  En utav frågorna 
som besvaras är hur långt kommunen kan gå innan det ses som gynnande 
av enskild och då bryter mot kommunallagen. Svaret på den frågan 
kommer förhoppningsvis att ges under kommunstyrelsens arbetsutskott i 
morgon. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i morgon ett ärende om 
feriesommarjobb. Det finns ett uppdrag att utreda möjligheten att låta 
studenter som läser på eftergymnasial utbildning i hela Sverige 
praktisera i Ljungby kommun inom det område som de utbildar sig till. 
De skulle kunna utföra mer avancerade arbeten och det skulle kunna 
locka dem att bosätta sig i vår kommun. 

3. När det gäller barn- och utbildning så har det varit uppe en utredning om 
att lägga en 7-9 del på Sunnerbogymnasiet. Utredningen har kommit och 
alliansen kommer att diskutera den på ett möte den 15 mars.  

4. Styrelsen för Europakorridoren har flyttat tillbaka administrationen från 
Linköping till Ljungby under en övergångsperiod. 

5. Sydvatten – vi beslutade i budgeten att låta utreda de kostnader som 
Ljungby kommun får eftersom vi har så mycket dricksvatten som 
levereras till Skåne, Växjö, Alvesta. Vilka kostnader får vi för att skydda 
vattentäkterna, vara extra försiktiga när vi etablerar, är några av frågorna 
som kommunen vill ha svar på för kommunikation med myndigheter, 
etc. Även Halmstad och Laholm har visat intresse för att få vatten från 
Bolmen. Kommunen kommer att ha möten med Sydvatten i den här 
frågan den 30 mars. 

6. CIL har bytt namn till Campus Ljungby och antalet utbildningar och 
projekt har ökat markant sedan 2019. Campus Ljungby har för 
närvarande, bland annat, aktivt samarbete med högskolorna i Jönköping, 
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Halmstad, Malmö, samt Högskolan Väst, liksom med fyra externa YH-
aktörer. 

7. Trafikverket fick i somras ett uppdrag av regeringen att utreda hur 
mycket man får byggt för de 205 miljarder kronor som är avsatta i 
budget. Utredningen presenterades idag. Den visar att om man avviker 
från det som är planerat blir kostnaden mycket högre. Om beslut om 
genomförande fattas beräknas en höghastighetsjärnvägen bli klar runt år. 
2040.  
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KF § 15      

 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund 

 

Allmänhetens frågestund 
Allmänheten har inte lämnat någon fråga till kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Ledamöternas frågestund 
 

1. Saga Sunniva Bergh (V) ställer en fråga till socialnämndens ordförande 
om den centrala schemaläggningen som infördes för ett år sedan inom 
bland annat hemtjänsten: Är du nöjd och hur har det fungerat?  
 
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att det har fungerat 
alldeles utmärkt, inte minst för att möta den svårighet som pandemin har 
inneburit med ett flertal anställda som har varit sjuka eller suttit i 
karantän. Vi ser att systemet är hållbart över tid.  

 
2. Krister Salomonsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande om befolkningsmålet på 35 000 i kommunens vision. Med 
tanke på att befolkningsutvecklingen har varit negativ två år i rad måste 
vi öka ännu mer varje år fram till 2035 för att nå visionen. Är visionen 
rimlig eller finns det planer att ändra den? undrar Salomonsson (SD). 
 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att 
visionen är skapad för att kunna försörja vårt sjukhus och våra 
verksamheter, det är inget självändamål. Vår ledstjärna bör se ut som den 
gör och vi bör jobba ännu hårdare med till exempel byggnation och 
kvalitet i vår verksamhet för att nå dit.  

 
3. Caroline Holmqvist Henrysson (S) frågar tekniska nämndens ordförande 

hur väl den nya hundrastgården används och om det finns behov av 
ytterligare en hundrastgård? 

 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det 
inte har gjorts någon utvärdering som visar hur många som använder 
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hundrastgården, men att många använde den under 2020 när den 
öppnades. 

 
4. Anne Karlsson (S) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om 

ett uttalande som ordföranden gjorde i lokaltidningen med anledning av 
en utredning om högstadieundervisning på Sunnerbogymnasiet. 
Uttalandet handlade om ordförandes möjlighet att låta titta på eller 
utreda olika frågor.  
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar 
att han under en beredning informerade om att ett antal frågeställningar 
skulle undersökas. Utredningen är nu klar och vi har fått en genomgång 
av den. Nu ligger ärendet hos alliansen.  

 
5. Anne Karlsson (S) fortsätter sina frågor om demokrati och transparens, 

och frågar kommunstyrelsens ordförande vem som har rätt att tillsätta 
utredningar och i vilken omfattning? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att inom 
kommunstyrelsens verksamhet tas förslag till utredningar upp i 
arbetsutskottet för beslut.  Det sker genom samspel för att få svar på 
frågor, som beslutsunderlag, för att kunna fatta kloka beslut. 

 
6. Anne Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande hur han ser 

oppositionens roll i demokratins tjänst. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det 
finns en opposition som bedriver sin politik, precis som de styrande. 
Personliga åsikter kan uppfattas som gnäll och är inte konstruktivt i det 
politiska arbetet. 

 
7. Christian Johansson (V) frågar miljö- och byggnämndens vice 

ordförande varför det inte blir några byggklara tomter i Södra Ljunga 
och vad hindret är för det. 
 
Miljö- och byggnämndens vice ordförande Fredrik Svärd (M) svarar att 
Ljungbybostäder planerar för byggnation, men hur långt de har kommit 
kan han inte svara på idag.  

 
Mötet ajourneras kl. 17.45-18.10.
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KF § 16      

 

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Inga enkla frågor har lämnats till dagens sammanträde. 
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KF § 17      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Motioner 

1. Matija Rafaj (S) och Margareta Andersson (S) har lämnat in en motion 
angående turistekonomiska effekter av kommunens föreningsliv. 
 

2. Anne Karlsson (S), Håkan Bengtsson (S) och Tomas Nielsen (S) har 
lämnat in en motion om en extra väg för företagare in på Bredemads 
återvinningsanläggning. 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna 
till kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så. 
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KF § 18  Ks2021-0031 700 

 

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om 
palliativ vård 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Wiréhn (V) ställde den 25 januari en interpellation till socialnämndens 
ordförande om palliativ vård. 
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) lämnade den 23 februari ett 
skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen 
Svaret på interpellationen 2021-02-23 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 
finner att de gör så. 
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KF § 19  Ks2020-0438 700 

 

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om 
stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson (S) ställde den 25 januari en interpellation till socialnämndens 
ordförande med fyra frågor om socialnämndens stöd till personer som utsätts för 
våld i nära relationer. 
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) lämnade den 23 februari ett 
skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen 
Svaret på interpellationen 2021-02-23 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 
finner att de gör så. 
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KF § 20  Ks2021-0022 816 

 

Svar på interpellation till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande om fritidsgården i Lagan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson (S) har ställde den 25 januari en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande med fyra frågor om fritidsgården i Lagan. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) lämnade den 24 
februari ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under 
dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellationen 
Svaret på interpellationen 2021-02-24 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 
finner att de gör så. 
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KF § 21  KS2020/0108 020       

 

Svar på motion om mammografi, PSA- och cellprovstest 
på betalt arbetstid 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 
Anne Karlsson (S), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Margareta Andersson 
(S), Ingela Rosén (S), Liselotte Åhlander (S), Tomas Nielsen (S), Håkan 
Bengtsson (S), Christian Johansson (V), Saga Sunniva Bergh (V) och Kerstin 
Wiréhn (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen ska 
erbjuda all personal möjligheten att genomgåmammografiundersökning, 
cellprovning och PSA-prov på betald arbetstid. 
I en tjänsteskrivelse från den 23 september 2020 skriver 
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Vanligtvis genomförs PSA-prover 
på män i åldern 50 till 75 år. Cellprover genomförs vanligtvis på kvinnor från 23 
till 64 år. Mammografi genomförs vanligtvis på kvinnor från 40 till 74 år. 
Undersökningarna tar från 30 till 60 minuter att genomföra. Om samtliga 
berörda skulle genomföra undersökningarna på arbetstid skulle kommunen få en 
utökad kostnad omkring 500 000 kronor.  
I kollektivavtalet Allmänna bestämmelser framgår att: ”Om det är nödvändigt 
att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen 
lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller 
olycksfall. I kollektivavtalet anges att arbetsgivaren även i övrigt kan bevilja 
ledighet med lön för besök inom hälso-och sjukvården. Kommunen har tidigare 
beslutat att ta bort förmånen att besöka läkare under arbetstid med bibehållen 
lön med hänsyn till att detta redan är reglerat i kollektivavtalet.   
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 februari 2021 och föreslår att 
fullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-23 
Motion om mammografi, PSA- och cellprovstest, 2020-03-27 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-02-16 § 14 

Yrkanden 
Henrik Petersson (SD), Anne Karlsson (S), Caroline Holmqvist Henrysson (S), 
Christian Johansson (V), Matija Rafaj (S), Håkan Bengtsson (S), Pia Johansson 
(S), Liselotte Åhlander (S), Margaretha Andersson (S) och Emma Johansson 
Gauffin (S) yrkar bifall till motionen. 
Carina Bengtsson (C), Thomas Ragnarsson (M), Magnus Gunnarsson (M), 
Jonas Richthoff (ALT), Rut Björkström (KD), Gunilla Åström (M) och Ulla 
Hansson (M) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avslå motionen enligt Carina 
Bengtssons (C) med flera yrkande eller att bifalla motionen enligt Henrik 
Peterssons (SD) med flera yrkande, genom en omröstning med följande 
omröstningsordning: 
Ja-röst för att avslå motionen och  
Nej-röst för att bifalla motionen. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen resulterar i 25 ja-röster och 24 nej-röster. Därmed har fullmäktige 
beslutat att avslå motionen. 
 
Magnus Gunnarsson (M) Ja 
Lars–Ove Johansson (C) Ja 
Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 
Marcus Walldén (M) Ja 
Gunilla Åström (M) Ja 
Ulla Hansson (M) Ja 
Anneli Ahlqvist (C) Ja 
Tilda Ragnarsson (M) Ja 
Lars Solling (L) Ja 
Bo Ederström (M) Ja 
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Rut Björkström (KD) Ja 
Thomas Ragnarsson (M) Ja 
Jonas Richthoff (ALT) Ja 
Karl–Gustaf Sundgren (C) Ja 
Frederik Svärd (M) Ja 
Lars Nordqvist (M) Ja 
Stefan Bramstedt (M) Ja 
Carina Bengtsson (C) Ja 
Bengt Carlsson (KD) Ja 
Thomas Jeppsson (M) Ja 
Ann–Kristin Petersson (M) Ja 
Jan–Erik Andersson (C) Ja 
Jonna Nielsen (ALT) Ja 
Lennart Olsson (KD) Ja 
Jennie Anderberg (C) Ja 
Anne Karlsson (S) Nej 
Krister Salomonsson (SD) Nej 
Jan Lorentzson (SD) Nej 
Kerstin Wiréhn (V) Nej 
Magnus Carlsson (S) Nej 
Melena Jönsson (SD) Nej 
Emma Johansson Gauffin (S) Nej 
Håkan Bengtsson (S) Nej 
Martina Ericsson (SD) Nej 
Tommy Göransson (MP) Nej 
Liselotte Åhlander (S) Nej 
Saga Sunniva Bergh (V) Nej 
Henrik Pettersson (SD) Nej 
Matija Rafaj (S) Nej 
Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 
Dick Andersson (SD) Nej 
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Pär Augustsson (SD) Nej 
Pia Johansson (S) Nej 
Christian Johansson (V) Nej 
Doris Nickel (SD) Nej 
Ingela Rosén (S) Nej 
Tomas Nielsen (S) Nej 
Margareta Andersson (S) Nej 
Ulla-Britt Storck (S) Nej 
 

 
 
Mötet ajourneras kl. 20.00-20.15
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KF § 22  KS2019/0259 023       

 

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Krister Salomonsson (SD) lämnade den 13 juni 2019 in en motion om utdrag ur 
belastningsregistret. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att: 
- alla som anställs i Ljungby kommun ska lämna in ett registerutdrag från 
polismyndigheten.  
- personer som jobbar inom barn- och utbildningsförvaltningen samt 
socialförvaltningen ska regelbundet (vartannat år) eller när arbetsgivaren kräver 
det lämna in ett nytt registerutdrag från polismyndigheten.  
- brottsrubriceringar som misshandel, rattfylleri, drograttfylleri och 
narkotikabrott ska innebära att man i Ljungby kommun bör ses som olämplig för 
anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen,  
- texterna i alla anställningsavtal revideras så att de överensstämmer med att-
satserna ovan.  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2020 att återremittera ärendet för att 
få svar på fyra frågor innan beslut fattas i ärendet.  Fullmäktige vill ha svar på 
vilka administrativa resurser som behövs för att genomföra åtgärder i motionens 
riktning, vilka för- och nackdelar som finns för kommunen som arbetsgivare, 
vad kommunen ska göra om en anställd förekommer i belastningsregistret och 
svar på vilka arbetsrättsliga konsekvenser som uppstår om motionen bifalls.  
I tjänsteskrivelsen från den 23 september 2020 svarar 
kommunledningsförvaltningen på de frågor som kommunfullmäktige begärt 
svar på. Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 3 november 2020 att 
bifoga svaren på återremissen till kommunstyrelsen för beslut. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 februari och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-02-16 § 15 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-23 
Motion om utdrag ur belastningsregistret, 2019-06-13 

Yrkanden 
Krister Salomonsson (SD), Jonna Nielsen (ALT), Doris Nickel (SD), Jan 
Lorentzson (SD), Henrik Petersson (SD), Melena Jönsson (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
Carina Bengtsson (C), Magnus Gunnarsson (M), Christian Johansson (V), 
Emma Johansson Gauffin (S), Matija Rafaj (S), Marcus Walldén (M), Lars 
Solling (L) och Håkan Bengtsson (S) yrkar avslag på motionen. 
Dick Andersson (SD) yrkar bifall till att-sats nr 1: att alla som anställs i Ljungby 
kommun ska lämna in ett registerutdrag från polismyndigheten.  

Beslutsordning 
1. Omröstning genomförs med följande omröstningsordning: 

Ja-röst för att avslå motionen och 
Nej-röst för att bifalla motionen. 
Omröstningen resulterar i 39 ja-röster och 10 nej. Kommunfullmäktige 

har därmed beslutat att avslå motionen. 
 
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 
Gunilla Åström (M) Ja 
Magnus Carlsson (S) Ja 
Ulla Hansson (M) 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 
Tommy Göransson (MP) 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 
Stefan Bramstedt (M) Ja 
Carina Bengtsson (C) Ja 
Bengt Carlsson (KD) Ja 
Thomas Jeppsson (M) Ja 
Ingela Rosén (S) Ja 
Ann–Kristin Petersson (M) Ja 
Tomas Nielsen (S) Ja 
Margareta Andersson (S) Ja 
Jan–Erik Andersson (C) Ja 
Ulla-Britt Storck (S) Ja 
Lennart Olsson (KD) Ja 
Krister Salomonsson (SD) Nej 
Jan Lorentzson (SD) Nej 
Melena Jönsson (SD) Nej 
Martina Ericsson (SD) Nej 
Henrik Pettersson (SD) Nej 
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Jonas Richthoff (ALT) Nej 
Dick Andersson (SD) Nej 
Pär Augustsson (SD) Nej 
Doris Nickel (SD) Nej 
Jonna Nielsen (ALT) Nej 
 

2. Omröstning genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att bifalla Dick Anderssons (SD) yrkande med bifall till att-

sats nr 1: att alla som anställs i Ljungby kommun ska lämna in ett 
registerutdrag från polismyndigheten och  

Nej-röst för att avslå yrkandet. 
Omröstningen resulterar i 11 ja-röster och 38 nej. Kommunfullmäktige 
har därmed beslutat att avslå Dick Anderssons (SD) yrkande. 

 
Krister Salomonsson (SD) Ja 
Jan Lorentzson (SD) Ja 
Melena Jönsson (SD) Ja 
Martina Ericsson (SD) Ja 
Henrik Pettersson (SD) Ja 
Jonas Richthoff (ALT) Ja 
Dick Andersson (SD) Ja 
Pär Augustsson (SD) Ja 
Doris Nickel (SD) Ja 
Bengt Carlsson (KD) Ja 
Jonna Nielsen (ALT) Ja 
Magnus Gunnarsson (M) Nej 
Anne Karlsson (S) Nej 
Lars–Ove Johansson (C) Nej 
Ann–Charlotte Wiesel (M) Nej 
Marcus Walldén (M) Nej 
Kerstin Wiréhn (V) Nej 
Gunilla Åström (M) Nej 
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Magnus Carlsson (S) Nej 
Ulla Hansson (M) Nej 
Emma Johansson Gauffin (S) Nej 
Anneli Ahlqvist (C) Nej 
Tilda Ragnarsson (M) Nej 
Håkan Bengtsson (S) Nej 
Lars Solling (L) Nej 
Tommy Göransson (MP) Nej 
Bo Ederström (M) Nej 
Liselotte Åhlander (S) Nej 
Saga Sunniva Bergh (V) Nej 
Rut Björkström (KD) Nej 
Thomas Ragnarsson (M) Nej 
Karl–Gustaf Sundgren (C) Nej 
Matija Rafaj (S) Nej 
Frederik Svärd (M) Nej 
Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 
Lars Nordqvist (M) Nej 
Jenny Anderberg (C) Nej 
Pia Johansson (S) Nej 
Stefan Bramstedt (M) Nej 
Carina Bengtsson (C) Nej 
Thomas Jeppsson (M) Nej 
Ingela Rosén (S) Nej 
Ann–Kristin Petersson (M) Nej 
Tomas Nielsen (S) Nej 
Margareta Andersson (S) Nej 
Jan–Erik Andersson (C) Nej 
Ulla-Britt Storck (S) Nej 
Christian Johansson (V) Nej 
Lennart Olsson (KD) Nej 
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KF § 23  KS2020/0320 866       

 

Svar på motion om revidering av policy för offentlig konst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 11 september 2020 föreslår Krister Salomonsson (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar att revidera Policy för offentlig konst. Genom 
revideringen ska budgeten för konstnärlig utsmyckning sänkas från en procent 
till en halv procent av byggprojektens totalbudget. Salomonsson (SD) föreslår 
även att ett maxbelopp om två miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning 
införs.  
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
4 februari 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en procent av 
byggprojektens budget är en liten insats med tanke på de stora samhälleliga 
värden konsten genererar för kommunen under årtionden framöver.  
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 27 januari 2021. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att revidera 
Ljungby kommuns policy för offentlig konst samt att avslå motionen om att 
införa ett maxbelopp. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 februari och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-02-16 § 16 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-01-27 § 6 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-04 
Motion om revidering av policy för offentlig konst, 2020-09-11 

Yrkanden 
Krister Salomonsson (SD), Dick Andersson (SD), Melena Jönsson (SD), Jan 
Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Ulla Hansson (M), Saga Sunniva Bergh (V), Carina Bengtsson (C), Anne 
Karlsson (S), Lars-Ove Johansson (C), Pia Johansson (S), Matija Rafaj (S), 
Emma Johansson Gauffin (S), Lars Solling (L) yrkar avslag på motionen.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Krister 
Salomonssons (SD) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Ulla 
Hanssons (M) med flera yrkande, genom följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att avslå motionen och  
Nej-röst för att bifalla motionen. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen resulterade i 39 ja-röster och 10 nej-röster. Fullmäktige beslutade 
därmed att avslå motionen.  
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 
Gunilla Åström (M) Ja 
Magnus Carlsson (S) Ja 
Ulla Hansson (M) Ja 
Emma Johansson Gauffin (S) Ja 
Anneli Ahlqvist (C) Ja 
Tilda Ragnarsson (M) Ja 
Håkan Bengtsson (S) Ja 
Lars Solling (L) Ja 
Tommy Göransson (MP) Ja 
Bo Ederström (M) Ja 
Liselotte Åhlander (S) Ja 
Saga Sunniva Bergh (V) Ja 
Rut Björkström (KD) Ja 
Thomas Ragnarsson (M) Ja 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-01 
 

26(36) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

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 
Stefan Bramstedt (M) Ja 
Carina Bengtsson (C) Ja 
Bengt Carlsson (KD) Ja 
Thomas Jeppsson (M) Ja 
Ingela Rosén (S) Ja 
Ann–Kristin Petersson (M) Ja 
Tomas Nielsen (S) Ja 
Margareta Andersson (S) Ja 
Ulla-Britt Storck (S) Ja 
Jan-Erik Andersson (C) Ja 
Lennart Olsson (KD) Ja 
Krister Salomonsson (SD) Nej 
Jan Lorentzson (SD) Nej 
Melena Jönsson (SD) Nej 
Martina Ericsson (SD) Nej 
Henrik Pettersson (SD) Nej 
Jonas Richthoff (ALT) Nej 
Dick Andersson (SD) Nej 
Pär Augustsson (SD) Nej 
Doris Nickel (SD) Nej 
Jonna Nielsen (ALT) Nej 
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KF § 24  KS2020/0269 814       

 

Svar på motion om friluftsplan för Ljungby kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
Miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden får 
i uppdrag att inleda ett samarbete för framtagandet av en friluftsplan. Ett 
inledande arbete med friluftsplanen bör starta under tredje kvartalet 2021.    

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 10 augusti 2020 föreslår Anne Karlsson (S) och Matija 
Rafaj (S) att kommunen tar fram en friluftsplan för Ljungby kommun. I 
motionen skriver Karlsson (S) och Rafaj (S) att en friluftsplan kan bidra till 
bättre folkhälsa och ge kommunen bättre förutsättningar för att bevara och 
utveckla naturvärden.   
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
4 februari 2021. Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser att en friluftsplan kan tas fram och utgöra ett 
viktigt komplement till översiktsplanen.  
Den 27 januari 2021 föreslår kultur- och fritidsnämnden att motionen bifalls. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även att miljö- och byggnämnden, tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att samarbeta för 
framtagandet av en friluftsplan. Ett inledande samarbete med friluftsplanen bör 
starta under tredje kvartalet 2021. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 februari och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ger miljö- och 
byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
inleda ett samarbete för framtagandet av en friluftsplan. Ett inledande arbete 
med friluftsplanen bör starta under tredje kvartalet 2021.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-02-16 § 17 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-01-27 § 2 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-04 
Motion om en friluftsplan för Ljungby kommun, 2020-08-10 
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Yrkanden 
Matija Rafaj (S) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden 
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KF § 25  KS2021/0034 040       

 

Tilläggsanslag för investeringar från 2020 till 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 178 041 tkr överförs 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen 
över begärda tilläggsanslag.  
Finansiering sker via minskning av rörelsekapital. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till tilläggsanslag för 
investeringar från 2020 till 2021.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 1 
februari 2021. Begäran om tilläggsanslag till 2021 har inkommit på sammanlagt 
178 041 tkr. Tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden och 
kommunledningsförvaltningen har begärt överföring av lägre belopp än 
avvikelsen. I begäran från nämnderna ingår vissa omflyttningar mellan olika 
investeringsprojekt. Omförflyttningarna avser flytt av budget för skateboardpark 
från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden och flytt av budget för 
snabba utvecklingsmedel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 februari och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 178 041 tkr överförs 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen 
över begärda tilläggsanslag. Finansiering föreslås ske via minskning av 
rörelsekapital. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-02-16 § 21 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-01 
Sammanställning över begärda tilläggsanslag, 2021-02-01 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att de gör så. 
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KF § 26  KS2020/0432 006       

 

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor för att tillåta digitala sammanträden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i reglementet för gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor: 
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.” 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner har en gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor där Älmhults kommun är värdkommun. Den 14 
september 2020 föreslår Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor att 
ett tillägg ska göras i reglementet som möjliggör distansdeltagande i nämnden. 
Enligt kommunallagens regler måste samtliga av de samverkande kommunerna 
godkänna förslaget. Kommunfullmäktige i Älmhult och kommunfullmäktige i 
Markaryd har godkänt förslaget.   
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 februari och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i reglementet för gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor: 
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-02-16 § 26 
Älmhults kommuns beslut, 2020-10-26 § 139 
Markaryds kommuns beslut, 2020-11-30 § 132 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors förslag till beslut, 2020-09-
14 § 22 
Reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, 2018-11-12 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-09 

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

Skickas till 
Älmhults kommun 
Markaryds kommun 
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KF § 27  KS2021/0024 103       

 

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges sammanträden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
- återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningar av 
kommunfullmäktiges sammanträden från Ronnie Wallin, 
- utse ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ny ansvarig utgivare för sändningar 
av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se, 
- utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till ställföreträdande 
ansvarig utgivare efter Ann-Charlotte Wiesel och att, 
- utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till 
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webbTV för att ytterligare 
möjliggöra medborgarnas insyn i de debatter som äger rum och de ärenden som 
beslutas av fullmäktige.  
Direktsända program som är riktade till allmänheten bedöms som program 
enligt yttrandefrihetsgrundlagen och kommunen bör därför anmäla sin 
sändningsverksamhet samt en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio 
och TV (MPRT). Enligt MPRT är det utgivaren som är juridiskt ansvarig om 
något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen, till exempel 
hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.  
Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under 
kortare perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella 
kraven på en ställföreträdande utgivare är desamma som för en utgivare. 
Utgivaren och i förekommande fall den ställföreträdande utgivaren ska vara 
angivna på kommunens webbplats. Ett uppdrag som utgivare kan återkallas av 
den som utsett utgivaren och en utgivare kan även själv avsäga sig sitt uppdrag. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 februari och föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
- återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningar av 
kommunfullmäktiges sammanträden från Ronnie Wallin, 
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- utse ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ny ansvarig utgivare för sändningar 
av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se, 
- utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till ställföreträdande 
ansvarig utgivare efter Ann-Charlotte Wiesel och att, 
- utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till 
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-02-16 § 1 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-21 

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

Skickas till 
Myndigheten för press, radio och TV 
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KF § 28  Ks2021-0065 102 

 

Valärende – ersättare i barn- och utbildningsnämnden (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kaouther Tayari Jebalis (V) avsägelse och utser 
Tina Edberg (V) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kaouther Tayari Jebali (V) avsäger sig den 19 februari 2021 uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige utser Tina Edberg (V) till ny 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kaouther Tayari Jebalis (V) avsägelse 2021-02-19 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner Kaouther Tayari Jebalis (V) 
avsägelse och finner att de gör så. 
Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att utse Tina Edberg (V) till 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 
K Tayari Jebalis 
T Edberg 
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KF § 29      

 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar ett medborgarinitiativ som inkommit 
sedan kommunfullmäktiges förra sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och 
finner att de gör så. 
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KF § 30      

 

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 januari 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 31 januari 2021. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och 
finner att de gör så. 
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