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Kommunfullmäktige
Tid och plats

Beslutande

Måndagen den 29 mars 2021 klockan 16.30 – 19.20, sammanträdesrum
Märtasalen Storgatan 8 Ljungby, och via Teams. Mötet ajournerades kl 18.1018.30
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)

Bo Ederström (M) (deltog på distans)
Anita Wanderoy (S), ersättare för
Matija Rafaj (S), (deltog på distans)
Vinko Stifanic (V), ersättare för 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) (deltog på
distans)
Jan-Erik Andersson (C), ersättare för
Karl-Gustav Sundgren (C) (deltog på
distans)

Magnus Carlsson (S) (deltog på
distans)

Caroline Holmqvist Henrysson (S)

Kerstin Wiréhn (V) (deltog på
distans)

Frederik Svärd (M) (deltog på distans)

Rut Björkström (KD) (deltog på
distans)

(deltog på distans)
Pia Johansson (S), andre vice ordförande
Dick Andersson (SD) (deltog på distans)

Jonna Nielsen (ALT), tjänstgörande Lars Nordqvist (M) (deltog på distans)
ersättare åt Roland Johansson (ALT) Ingela Rosén (S) (deltog på distans),
Kent Danielsson (C) (deltog på
Jenny Anderberg (C) (deltog på distans)
distans)
Stefan Bramstedt (M) (deltog på distans)
Gunilla Åström (M) (deltog på
Pär Augustsson (SD) (deltog på distans)
distans)
Gun Lindell (S), ersättare för Tomas
Emma Johansson Gauffin (S)
Nielsen (S), (deltog på distans)
(deltog på distans)

Justerandes sign

Melena Jönsson (SD) (deltog på
distans)

Christian Johansson (V) (deltog på
distans)

Ulla Hansson (M) (deltog på
distans)

Margaretha Andersson (S) (deltog på

Thomas Jeppsson (M) (deltog på distans)
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Håkan Bengtsson (S) (deltog på
distans)

distans)

Anneli Ahlqvist (C) (deltog på
distans)

Doris Nickel (SD) (deltog på distans)

Tilda Ragnarsson (M) (deltog på
distans)
Liselotte Åhlander (S) (deltog på
distans)

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

Martina Ericsson (SD) (deltog på
distans)
Lars Solling (L)
Tommy Göransson (MP) (deltog på
distans)

Övriga
deltagande

Jennie Vidal, kommundirektör
Greger Larsson, socialchef § 31
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Sofia Olsson, kommunsekreterare

Åhörare
Justerare

Bengt Carlsson och Krister Salomonsson

Justeringens
tid och plats

Tisdagen den 6 april kl 16.00 på kansliavdelningen

Paragrafer

31-42

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Bengt Carlsson och Krister Salomonsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

29 mars 2021

Tillkännagivandet
publicerat

7 april 2021

Överklagningstid

8-29 april 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat

30 april 2021

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson

Justerandes sign
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Ärendelista
Information om aktuella frågor inom socialnämnden och kommunstyrelsen. ..... 5
Kommunstyrelsens ordförande informerar........................................................... 6
Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund ....................................... 7
Enkla frågor .......................................................................................................... 9
Inlämnande av motioner och interpellationer ..................................................... 10
Efterskänkning av avgifter för tillsyn av alkoholtillstånd 2020 och 2021 ......... 12
Utbetalning av partistöd 2021 ............................................................................ 14
Redovisning av inkomna medborgarinitiativ ..................................................... 16
Godkännande av avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige (S)...................... 17
Valärende – ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M) ..................................... 18
Valärende – ersättare i tekniska nämnden och ersättare i kommunfullmäktige
(C) ....................................................................................................................... 19
Meddelanden ...................................................................................................... 20
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KF § 31

Information om aktuella frågor inom socialnämnden och
kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Information från socialnämnden. Socialchefen berättar om nämndens
verksamhet.
2. Information från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören berättar om kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen.

Justerandes sign
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KF § 32

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande:
1. Talar om det hot som har riktats mot en lokal politiker.

Justerandes sign
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KF § 33

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Allmänheten har inte lämnat någon fråga till kommunfullmäktiges
sammanträde.
Ledamöternas frågestund
1. Jonna Nielsen (ALT) frågar socialnämndens ordförande om det inte vore
bra att ha ett litet kontor eller uppehållsrum innanför ytterdörren till
boende så att man har kontroll över vilka som kommer in i byggnaden,
med anledning av incidenter som har inträffat.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att de känner till
incidenterna och att vaktbolag har anlitats för att köra ronder för att
bringa ordning där. Det är en form av eget boende, därför kan man inte
vidta några tvångsåtgärder. Vi får hjälpas åt att anmäla till polisen om
det förekommer oegentligheter och via vaktbolaget försöker vi bringa
ordning där.
2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) frågar tekniska nämndens ordförande
om alliansen medvetet underlåter skötsel av byggnaderna som är kvar på
Aspebacken för att de vill riva samtliga byggnader på området.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att de har
en diskussion nu om huruvida några byggnader ska sparas och i så fall
hur många.
3. Liselotte Åhlander (S) frågar socialnämndens ordförande när Åter i bruk
ska flyttas. Det är sagt att invigningen skulle ske i slutet av mars.
Åhlander (S) undrar också vad ansökan, som har lämnats in angående
IOP avseende Åter i bruk, innefattar.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att paviljongerna
är på plats och det som har fördröjt processen är att marken runtomkring
byggnaden har behövt fyllas upp. Preliminärt är det klart för inflyttning i
april.
Det är den ekonomiska föreningen Slussen i Lagan som har lämnat in en
ansökan om IOP. De vill tillskapa ett större sammanhang för Åter i bruk.
Justerandes sign
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Socialnämnden har fört diskussioner med Slussen men har återförpassat
frågan till Slussen för att intentionerna överensstämde inte med våra
intentioner i grunden. Frågan är pausad.
4. Vinko Stifanic (V) frågar tekniska nämndens ordförande när de två
skyltarna vid den avvecklade förskolan på Fågelsångsvägen ska plockas
bort.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det
kommer att göras inom kort.

Sammanträdet ajourneras kl 18.10-18.30.

Justerandes sign
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KF § 34

Enkla frågor
Sammanfattning av ärendet
Inga enkla frågor har lämnats till dagens sammanträde.

Justerandes sign
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KF § 35

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Anne Karlsson (S), Matija Rafaj (S), Emma Johansson Gauffin (S) och
Ulla-Britt Storck (S) har lämnat in en motion om att uppföra en staty
eller ett konstverk över Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga
ingenjör som föddes i Ljungby.
2. Ingela Rosén (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat in en motion i
vilken de föreslår att kommunen ska utreda möjligheten att starta en
mobil fritidsgård samt att man efter utredningen möjliggör införandet av
en sådan.
3. Kerstin Wiréhn (V) vill att Ljungby kommun skickar en hemställan till
regeringen där vi ansöker om att kommunen får bli en försökskommun
med egna läkare anställda i äldreomsorgen och har lämnat in en motion
med ett sådant yrkande.
4. Krister Salomonsson (SD) yrkar i en motion att kommunen ska utreda
om det går att hitta synergier och effektiviseringar med en
sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden och
skapa en ny så kallad samhällsbyggnadsnämnd.
Interpellationer
1. Krister Salomonsson (SD) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om befolkningsmålet i kommunens
vision.
2. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en interpellation med två frågor
om tilläggsanslag för investeringar gällande VA-ledningar.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Motionerna
Interpellationerna
Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om motionerna kan överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning och finner att fullmäktige beslutar så.
2. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att Krister Salomonssons
(SD) interpellation får ställas och finner att fullmäktige beslutar så.
Ajournering begärs och genomförs kl. 18.50-18.55.
3. Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Tommy Göranssons (MP)
interpellation får ställas och finner att fullmäktige beslutar så.
______________

Justerandes sign
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KF § 36

KS2020/0346

100

Efterskänkning av avgifter för tillsyn av alkoholtillstånd
2020 och 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

återbetala tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av
alkoholtillstånd debiterats för år 2020 och att,

-

efterskänka tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av
alkoholtillstånd ska debiteras för år 2021 och återbetala tillsynsavgifter
som redan debiterats för år 2021.

Finansiering med 196 000 kronor sker genom socialnämndens budgetram.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid
resultatbalanseringen från 2021 till 2022 ge undantag för socialnämndens
intäktsbortfall.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid utrett olika
näringslivsåtgärder med anledning av smittspridningen av coronaviruset.
Kommunledningsförvaltningen redovisar uppdraget i en rapport daterad 28
januari 2021. I rapporten framgår fyra rekommendationer till det fortsatta
arbetet. Kommunen kan tillfälligt sänka eller efterskänka avgifter för
alkoholtillsyn, tidigarelägga utdelningen av den årliga julklappen till
kommunens medarbetare, utöka anståndsmöjligheterna på så sätt att det blir
möjligt att få anstånd på två på varandra följande räkningar och förlänga
betaltiderna för kommunens fakturor under 2021.
Den 2 februari 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon avgift för alkoholtillsyn för
2021 och att avgiften för alkoholtillsyn 2020 ska återbetalas.
Socialnämnden behandlade ärendet de 23 februari 2021. Socialnämnden har valt
att inte yttra sig i ärendet på grund av att frågan är en näringslivsfråga.
Socialnämnden emotser kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk
kompensation till socialnämnden.
Justerandes sign
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I en tjänsteskrivelse från den 3 mars 2021 lämnar kommunledningsförvaltningen
förslag till finansiering. Om avgifterna för tillsyn av serveringstillstånd
efterskänks kommer kommunen få ett intäktsbortfall med 98 000 kronor per år
räknat utifrån 2019 års intäkter. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag avser
både 2020 och 2021 vilket beräknas innebära ett intäktsbortfall omkring 196 000
konor, utifrån 2019 års intäkter. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
åtgärden finansieras genom socialnämndens budgetram och att
kommunstyrelsen vid resultatbalanseringen från 2021 till 2022 beviljar
socialnämnden undantag för intäktsbortfallet.
Kommunstyrelsen föreslår den 16 mars 2021 att kommunfullmäktige beslutar
att:
-

återbetala tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av
alkoholtillstånd debiterats för år 2020 och att,

-

efterskänka tillsynsavgifter som enligt taxa för ansökan och tillsyn av
alkoholtillstånd ska debiteras för år 2021 och återbetala tillsynsavgifter
som redan debiterats för år 2021.

Finansiering med 196 000 kronor sker genom socialnämndens budgetram.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att vid resultatbalanseringen från 2021 till 2022 ge
undantag för socialnämndens intäktsbortfall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-03-16 § 44
Socialnämndens yttrande, 2021-02-23 § 21
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-03
Kommunfullmäktiges beslut, 2010-03-30
Ansöknings- och tillsynsavgifter, 2010-03-30
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-23
Rapport från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-28
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att de gör så.
Skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign
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KF § 37

KS2021/0084

103

Utbetalning av partistöd 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas ut i enlighet med
upprättade regler för partistöd till samtliga partier som har ansökt om det 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin. Partistöd får ges till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2020 uppgår till cirka 21 606 kronor
per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2020 uppgår till cirka 18 710
kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med
Konsumentprisindex.
I tjänsteskrivelsen från den 3 mars 2021 skriver kommunledningsförvaltningen
om ärendet. En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet
används visar att flera partier betalar en del av sitt stöd till partiets regionala
eller nationella organisation, i form av serviceavgifter eller liknande. Ett parti
redovisar höga möteskostnader. En ansökan från ett parti har inkommit en dag
efter utsatt tid på grund av sjukdom inom partiet.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning föreslår den 4 mars 2021 att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som
har ansökt om det 2021.
Kommunstyrelsen föreslår den 16 mars 2021 att kommunfullmäktige beslutar att
partistöd ska betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga
partier som har ansökt om det 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-03-16 § 47
Kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut, 2021-03-04 § 6
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-03
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.
Skickas till
De lokala partigrupper som har ansökt om partistöd.

Justerandes sign
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KF § 38

Ks2021-0011

103

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.

Justerandes sign
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KF § 39

Ks2021-0080

102

Godkännande av avsägelse – ersättare i
kommunfullmäktige (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jorge Rodriguez (S) avsägelse och ber
Länsstyrelsen Kronoberg att utse ny ersättare för Socialdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Jorge Rodriguez (S) avsäger sig den 24 februari 2021 uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Jorge Rodriguez (S) avsägelse 2021-02-24
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner Jorge Rodriguez (S) avsägelse
och finner att de gör så.
Skickas till
Länsstyrelsen Kronoberg
Jorge Rodriguez (S)

Justerandes sign
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KF § 40

Ks2020-0440

102

Valärende – ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Inger Jeppssons (M) avsägelse och utser BoLennart Jonasson (M) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Inger Jeppsson (M) avsäger sig den 15 december 2020 uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige utser Bo-Lennart Jonasson (M) till
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Inger Jeppssons (M) avsägelse 2021-12-15
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner Inger Jeppssons (M) avsägelse
och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att utse Bo-Lennart
Jonasson (M) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden och finner att de gör
så.
Skickas till
I Jeppsson (M)
Bo-Lennart Jonasson (M)
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign
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KF § 41

Ks2021-0107

102

Valärende – ersättare i tekniska nämnden och ersättare i
kommunfullmäktige (C)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Marie Karlssons (C) avsägelse och utser Marie
Hasselroth (C) till ny ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen Kronoberg att utse ny ersättare i
fullmäktige för Centerpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Marie Karlsson (C) avsäger sig den 10 mars 2021 uppdragen som ersättare i
tekniska nämnden samt kommunfullmäktige.
Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige utser Marie Hasselroth (C) till ny
ersättare i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Marie Karlssons (C) avsägelse 2021-03-10
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner Marie Karlssons (C) avsägelse
och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att utse Marie Hasselroth
(C) till ny ersättare i tekniska nämnden och finner att de gör så.
Skickas till
Länsstyrelsen Kronoberg
M Karlsson (C)
Marie Hasselroth (C)
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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KF § 42

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen avvisar 2021-02-04 kommunens framställan om
efterträdarval efter Joacim Holmqvist (S) eftersom Holmqvist (S) inte är
invald i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2021-02-04

Justerandes sign

