
 

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-25 
 

1(39) 

   
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Måndagen den 25 oktober 2021, klockan 17.30-20.35, Konferenslokalen i 

Ljungby Arena, Ljungby. Mötet ajourneras klockan 18.53-19.15.   

Beslutande Magnus Gunnarsson (M)  

Anne Karlsson (S) 

Krister Salomonsson (SD) 

Lars-Ove Johansson (C)  

Peter Berg (M) ersättare för Ann-

Charlotte Wiesel (M) 

Ulla-Britt Storck (S) 

Jan Lorentzson (SD) 

Marcus Walldén (M) 

Gun Lindell (S) ersättare för 

Magnus Carlsson (S) 

Kerstin Wiréhn (V) 

Rut Björkström (KD) 

Roland Johansson (ALT) 

Kent Danielsson (C) 

Gunilla Åström (M)  

Emma Johansson Gauffin (S) 

(deltog inte under § 134) 

Melena Jönsson (SD) 

Ulla Hansson (M) 

Håkan Bengtsson (S)  

Anneli Ahlqvist (C) 

Tilda Ragnarsson (M) (deltog inte 

under § 136)  

Liselotte Åhlander (S) 

Martina Ericsson (SD) 

Tommy Göransson (MP) 

 

 

Bo Ederström (M) 

Matija Rafaj (S) 

Saga Sunniva Bergh (V)  

Henrik Pettersson (SD)  

Bengt Carlsson (KD), vice ordförande 

Thomas Ragnarsson (M) 

Jonna Nielsen (ALT) ersättare för 

Jonas Richthoff (ALT) 

Jan-Erik Andersson (C) ersättare för 

Karl-Gustav Sundgren (C)  

Caroline Holmqvist Henrysson (S)  

Frederik Svärd (M), ordförande (deltog 

inte under § 138)  

Pia Johansson (S), andre 

vice ordförande  

Dick Andersson (SD) 

Lars Nordqvist (M)  

Ingela Rosén (S)  

Jenny Anderberg (C)  

Josefin Jernberg (M) ersättare för 

Stefan Bramstedt (M) 

Pär Augustsson (SD)  

Tomas Nielsen (S) 

Christian Johansson (V) 

Thomas Jeppsson (M)  

Anita Wanderoy (S) ersättare för 

Margaretha Andersson (S) 

Carina Bengtsson (C) 

Doris Nickel (SD) 
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Lennart Olsson (KD) 

Ann-Kristin Petersson (M) 

 

 

Övriga 
deltagande 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Margareta Larsson, kanslichef 

Åhörare  

Justerare Håkan Bengtsson och Emma Johansson Gauffin, ersättare Lars Nordqvist 

Justeringens  
tid och plats Måndagen den 1 november 2021 klocka 16.00, kommunhuset 

Paragrafer § 118-145   

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

Ordförande Frederik Svärd                                      Bengt Carlsson (§ 138)   

  

Justerare Håkan Bengtsson                                 Emma Johansson Gauffin 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 25 oktober 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 2 november 2021 

Överklagningstid 2 – 23 november 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 24 november 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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KF § 118      

 

Presentation av Ungdomsrådet 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsrådet presenterar sin styrelse och verksamhet.  
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KF § 119      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om Ann-Charlotte Wiesels 

begravning den 29 oktober 2021 klockan 11.00 i Agunnaryds kyrka. 

Kommunstyrelsens ordförande har tillsammans med kommundirektören, Jennie 

Vidal, haft möte med regionstyrelsens ordförande och regiondirektören 

angående lasarettet i Ljungby.  

Det görs 60 företagsbesök om året. Förtillfället har kommunstyrelsen problem 

att bemanna företagsbesöken och ett formellt beslut ska tas där även ersättarna i 

kommunstyrelsen kan närvara vid företagsbesöken. Detta för att det alltid ska 

vara tre politiker med under varje företagsbesök.  

Inför nästa mandatperiod har arbete påbörjats med parlamentariska möten där en 

deltagare från varje parti är närvarande. Två möten har ägt rum där de har 

diskuterat arvodesreglementet och den politiska organisationen såsom 

samhällsbyggnadskontor och demokratiberedningen. Det parlamentariska mötet 

kommer äga rum en gång i månaden. 
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KF § 120      

 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund 

 

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har inte lämnat in några frågor till kommunfullmäktiges 

sammanträde. 

 

Ledamöternas frågestund 

Melena Jönsson (SD) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande 

angående vem som samlar in sopsäckarna som en privatperson plockar skräp i 

runtom i Ljungby kommun. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) uppger att han tror att 

det är Trafikverket som bör hanterar det, men han tar med sig frågan vidare. 

 

Anne Karlsson (S) ställer en fråga till tekniska nämndens ordförande om 

almsjukan som sprids bland kommunens almar och arbetet kring att ta ner 

almarna. Varför har detta arbete inte spridits över hela året och är det 

kommunens personal som gör arbetet eller är det upphandlat? 

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

någon kännedom om varför det görs på en och samma gång men att arbetet ska 

vara upphandlat. 

 

Matija Rafaj (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 

internhyressystemet och om det finns anledning att se över internhyressystemet.  

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att 

internhyressystemet fungerar bra men vid nästa budgetberedning bör det kanske 

göras en översyn av budget till internhyressystemet.  

 

Roland Johansson (ALT) ställer en fråga till tekniska nämndens ordförande om 

kantstenar. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) informerar om att 

kommunen följer byggnormen för höjden på kantstenarna och för att inte behöva 

ta bort kantstenen varje gång asfaltering ska göras.  
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Jonna Nielsen (ALT) ställer en fråga till tekniska nämndens ordförande 

angående vattenläckage från taket på biblioteket och om detta ska åtgärdas. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) informerar om att 

åtgärder för detta ha framskjutits för att invänta en större renovering. Däremot 

åtgärdar fastighetsavdelningen de akuta problemen när de uppstår.     

 

Anne Karlsson (S) ställer en fråga till socialnämndens ordförande angående 

nedstängning av stödboendet Fyren och hur kommunen kommer tillgodose 

ungdomars behov av stöd och hjälp. 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att beslut har tagits om 

nedläggning på grund av att det skett en ökning av ungdomar som har en 

drogproblematik som personalen inte är utbilda till att hantera. Det har även 

varit ett varierande antal boende dels på grund av minskad ström av 

ensamkommande flyktning barn. Arbetet sker även mer efter individens behov 

och familjehem används i allt större sträckning. 

 

Roland Johansson (ALT) ställer en fråga till miljö- och byggnämndens 

ordförande om oljeutsläppet i ån Lagan och att det ska vara räddningstjänsten 

som har släppt ut olja. 

Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) svarar att han inte 

har hört talas om att det är räddningstjänsten som ska ha gjort detta. Däremot har 

utredningen än så länge inte lyckats fastställa vem det är som att släppt ut olja. 
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KF § 121      

 

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga enkla frågar har lämnat till kommunfullmäktige. 
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KF § 122      

 

Inlämnande av interpellationer och motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Motioner 

1. Jan Lorentzson (SD) och Martina Ericsson (SD) har lämnat en motion 

daterad 2021-10-04 där de yrkar att all personal inom socialtjänsten får 

utbildning i Lex Maja för att förhindra djurs lidande.  

Beslutsunderlag 

Motionen 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så. 
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KF § 123  Ks2021-0261 301 

 

Svar på interpellation om PFAS i kommunalt dricksvatten 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Göransson (MP) ställde den 27 september 2021 en interpellation till 

tekniska nämndens ordförande om PFAS i kommunalt dricksvatten. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) lämnade den 21 

oktober 2021 ett skriftligt svar på interpellationen och besvara den muntligt 

under dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

Interpellationssvaret  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är 

besvarad och finner att de gör så.   
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KF § 124  Ks2021-0343 103   

 

Svar på interpellation om skyfall och översvämningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Wiréhn (V) ställde den 27 september 2021en interpellation till tekniska 

nämndens ordförande om skyfall och översvämningar. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) har den 21 oktober 

2021 lämnat ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt 

under dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

Interpellationssvaret  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är 

besvarad och finner att de gör så.   
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KF § 125  Ks2021-0365 333   

 

Svar på interpellation om kostnader p.g.a. 
översvämningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Göransson (MP) ställde den 27 september 2021 en interpellation till 

tekniska nämndens ordförande om kostnader p.g.a. översvämningar. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) har den 21 oktober 

2021 lämnat ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt 

under dagens sammanträde.   

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

Interpellationssvaret 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är 

besvarad och finner att de gör så.   
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KF § 126  Ks2021-0366 301   

 

Svar på interpellation om ledningsförnyelser 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Göransson (MP) ställde den 27 september 2021en interpellation till 

tekniska nämndens ordförande om ledningsförnyelser. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) har den 21 oktober 

2021 lämnat ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt 

under dagens sammanträde.   

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

Interpellationssvaret 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är 

besvarad och finner att de gör så.   

 

 

 

 

Mötet ajourneras 18.53-19.15
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KF § 127  Ks2021-0348 103   

 

Svar på interpellation om psykisk ohälsa bland unga 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Karlsson (S) ställde den 27 september 2021 en interpellation till barn-och 

utbildningsnämndens ordförande om psykisk ohälsa bland unga. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) har den 21 

oktober 2021 lämnat ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den 

muntligt under dagens sammanträde.   

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

Interpellationssvaret  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är 

besvarad och finner att de gör så.   
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KF § 128  KS2021-0162 022   

 

Regler för personalföreträdares deltagande i kommunens 
nämnder 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till Regler för 

personalföreträdares deltagande i kommunala nämnder att gälla från 1 januari 

2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till regler för 

personalföreträdares deltagande i kommunala nämnder. Det finns en varierande 

förståelse och kunskap om personalföreträdarnas roll och befogenheter och 

därför har förslag till styrdokument tagits fram.  

I kommunallagen anges att personalföreträdare har närvarorätt vid kommunala 

nämnders sammanträden. Närvarorätten är avgränsad till ärenden som rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda. 

Närvarorätten saknas vid kommunstyrelsens, beredande utskotts, valnämndens, 

revisionens, överförmyndarnämndens och vid de kommunala bolagens 

styrelsesammanträden.  

Förslag till regler för personalföreträdares deltagande i kommunala nämnder 

innefattar de ställningstaganden som anges i lag men även vissa lokala 

tillämpningar. Bland annat anges att personalföreträdare ska behålla sin 

kollektivavtalsreglerade lön under den tid som de deltar vid nämndens 

sammanträde.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till Regler för 

personalföreträdares deltagande i kommunala nämnder att gälla från 1 januari 

2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-10-12 § 159 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-09 

Förslag till Regler för personalföreträdares deltagande i kommunens nämnder, 

2021-09-07 
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Utkast till Rutin för personalföreträdares deltagande i kommunens nämnder, 

2021-09-07 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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KF § 129  Ks2021-0364 107   

 

Instruktion till stämmoombud vid extrastämma inför 
Ljungby Holding AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove 

Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 

2021 års extrastämma i Ljungby Holding AB. 

 

Kommunfullmäktige beslutar även om att instruera stämmoombudet att vid 

2021 års extrastämma för Ljungby Holding AB fatta beslut om att: 

- Ljungby Holding AB ska ge en extrautdelning till Ljungby kommun 

på 250 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2021 fastställdes en instruktion till stämmoombudet Lars-Ove 

Johansson som anger hur kommunens talan ska föras vid bolagsstämmorna i den 

kommunala bolagskoncernen. I instruktionen anges att utdelning om  

1 400 000 kronor ska lämnas från Ljungby Holding AB till Ljungby kommun. I 

kommunens budget för 2021 finns finansiella intäkter avseende 1 650 000 

kronor inräknat och beslut om ytterligare utdelning behöver därför fattas.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

10 september 2021. Ljungbybostäder AB kommer under 2021 dela ut 1 650 000 

kronor till Ljungby Holding AB och enligt kommunens budget för 2021 är det 

inräknat att hela detta belopp ska utdelas till Ljungby kommun. Enligt tidigare 

instruktion ska endast 1 400 000 kronor utdelas vilket innebär att beslut behöver 

fattas om ytterligare 250 000 kr som ska delas ut. 

Under hösten 2021 genomförs en extra bolagsstämma för Ljungby Holding AB.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove 

Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 

2021 års extrastämma i Ljungby Holding AB. 

 

Kommunfullmäktige föreslås även besluta om att instruera stämmoombudet att 

vid 2021 års extrastämma för Ljungby Holding AB fatta beslut om att: 

- Ljungby Holding AB ska ge en extrautdelning till Ljungby kommun 

på 250 000 kronor. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-10-12 § 163 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-10 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Skickas till  

Ljungby Holding AB 
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KF § 130  Ks2021-0361 018   

 

Policy för information och kommunikation 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera Policy för information och 

kommunikation enligt förslag daterat 16 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till revidering av Policy för information och kommunikation har tagits 

fram med hjälp av en extern konsult. Förslag till ändringar redovisas i 

ändringsförslaget daterat 16 september 2021.   

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

16 september 2021. Förslaget är utformat utifrån kommunens arbete mot 

visionen. För att nå visionen behöver kommunen arbeta aktivt med att stärka 

platsvarumärket och med att marknadsföra platsen. I förslaget framgår de olika 

typer av kommunikationsstrategier som ska användas av kommunen samt hur 

ansvar fördelas mellan kommunens nämnder och kommunstyrelse. 

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och samordna det kommunövergripande 

kommunikationsarbetet samt underlätta för nämndernas kommunikationsarbete. 

Kommunstyrelsen har ansvaret att tillhandahålla expertis inom kommunikation, 

marknadsföring och varumärkesfrågor.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige reviderar Policy för information och kommunikation enligt 

förslag daterat 16 september 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-10-12 § 165 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-16 

Förslag till revidering av Policy för information och kommunikation, 2021-09-

16 

Yrkanden 

Saga Sunniva Berghs (V) yrkar att ordet positivt i meningen ”Massmedia och 

andra intressenter bemöts på ett sätt som skapar förutsättningar att ge en så 

positiv, rättvis och korrekt bild som möjligt av kommunen och dess 

verksamheter” ska tas bort. Att istället lägga till en ny punkt om att sprida en 

positiv bild av kommunen, med instämmande av Martina Ericsson (SD). 
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Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordförande frågat om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Saga 

Sunniva Berghs (V) yrkande.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Votering begärs 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 

enlighet med Magnus Gunnarssons (M) yrkande och om att rösta NEJ för att 

besluta i enlighet med Saga Sunniva Berghs (V) yrkande. 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

4 Lars–Ove Johansson (C) Ja 

7 Marcus Walldén (M) Ja 

9 Roland Johansson (ALT) Ja 

10 Kent Danielsson (C) Ja 

11 Gunilla Åström (M) Ja 

14 Ulla Hansson (M) Ja 

16 Anneli Ahlqvist (C) Ja 

17 Tilda Ragnarsson (M) Ja 

22 Bo Ederström (M) Ja 

26 Rut Björkström (KD) Ja 

27 Thomas Ragnarsson (M) Ja 

31 Frederik Svärd (M) Ja 

34 Lars Nordqvist (M) Ja 
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35 Jenny Anderberg (C) Ja 

40 Carina Bengtsson (C) Ja 

42 Bengt Carlsson (KD) Ja 

43 Thomas Jeppsson (M) Ja 

45 Lennart Olsson (KD) Ja 

46 Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

201 Peter Berg (M) Ja 

203 Josefine Jernberg (M) Ja 

208 Jan–Erik Andersson (C) Ja 

230 Jonna Nielsen (ALT) Ja 

2 Anne Karlsson (S) Nej 

3 Krister Salomonsson (SD) Nej 

6 Jan Lorentzson (SD) Nej 

8 Kerstin Wiréhn (V) Nej 

13 Melena Jönsson (SD) Nej 

15 Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

18 Håkan Bengtsson (S) Nej 

19 Martina Ericsson (SD) Nej 

21 Tommy Göransson (MP) Nej 

23 Liselotte Åhlander (S) Nej 

24 Saga Sunniva Bergh (V) Nej 

25 Henrik Pettersson (SD) Nej 

30 Matija Rafaj (S) Nej 

32 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

33 Dick Andersson (SD) Nej 

36 Pär Augustsson (SD) Nej 

37 Pia Johansson (S) Nej 
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38 Christian Johansson (V) Nej 

41 Doris Nickel (SD) Nej 

44 Ingela Rosén (S) Nej 

47 Tomas Nielsen (S) Nej 

49 Ulla-Britt Storck (S) Nej 

215 Gun Lindell (S) Nej 

216 Anita Wanderoy (S) Nej 

 

Omröstningen har utfallit med 24 JA-röster och 24 NEJ-röster. 

Ordförande som har utslagsröst upprepar att han röstar JA och finner där igenom 

att kommunfullmäktige genom omröstning beslutat enligt Magnus Gunnarssons 

(M) yrkande. 
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KF § 131  Ks2021-0346 006   

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar sammanträda följande måndagar år 2022: 

24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 

september, 24 oktober, 21 november, 19 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige år 2022. Förslaget går i linje med planeringen av 

kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2022.  

Kommunstyrelsen föreslår den 12 oktober 2021 att kommunfullmäktige beslutar 

att sammanträda följande måndagar år 2022: 

24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 

september, 24 oktober, 21 november, 19 december. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-10-12 § 168 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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KF § 132  Ks2021-0385 040   

 

Skattesats år 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till oförändrade 21:07 

kronor för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober månad lämna 

förslag om skattesats för kommande år.  Kommunfullmäktige ska sedan senast 

under november månad fastställa skattesatsen. 

Skattesatsen är för år 2021 21:07 kronor. Kommunfullmäktiges beslut om 

budget för 2022 som antogs 21 juni 2021 innehöll ingen förändring av 

skattesatsen. En skattekrona motsvarar skatteintäkter på 63,4 miljoner kronor. I 

tjänsteskrivelsen från den 7 oktober 2021 föreslår därför 

kommunledningsförvaltningen att skattesatsen fastställs till 21:07 kronor för år 

2022.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till oförändrade 21:07 

kronor för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-10-12, § 162 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-07 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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KF § 133  Ks2021-0384 102   

 

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Matilda Peterssons (C) avsägelse 

2. utse Maria Wallin (C) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Matilda Petersson (C) har den 7 oktober 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare 

i barn- och utbildningsnämnden. 

Centerpartier föreslår att Maria Wallin (C) utses till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Matilda 

Peterssons (C) avsägelse och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Maria Wallin (C) 

till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Matilda Petersson 

Maria Wallin 

Barn- och utbildningsnämnden  
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KF § 134  Ks2021-0310 103   

 

Val av ny nämndeman i Växjö Tingsrätt 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Joel Gauffin (S) till ny nämndeman i 

Växjö Tingsrätt. 

Jäv 

Emma Johansson Gauffin (S) har anmält jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände den 27 september 2021 Christer Ivarssons (MP) 

avsägelse som nämndeman i Växjö Tingsrätt från och med den 31 december 

2021. 

Enligt överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet har de 

beslutat om att en nämndemannaplats ska delas mellan de två partierna upp 

under mandatperioden. 

Förslag till ny nämndeman i Växjö Tingsrätt är Joel Gauffin (S). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Joel Gauffin (S) 

till ny nämndeman i Växjö Tingsrätt och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Joel Gauffin 

Växjö Tingsrätt 
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KF § 135      

 

Valärende - ny ledamot i kommunfullmäktige (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen Kronoberg att utse ny ledamot för 

Moderaterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Ann-Charlotte Wiesel (M) avlidit behöver Länsstyrelsen 

Kronoberg utse en ny ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.   

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan be Länsstyrelsen Kronoberg att 

utse ny leda mot för Moderaterna och finner att de gör så. 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 
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KF § 136  Ks2021-0389 102   

 

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Tilda Ragnarsson (M) till ny ledamot i 

kommunstyrelsen. 

Jäv 

Tilda Ragnarsson (M) har anmält jäv.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att tidigare ledamot i kommunstyrelsen Ann-Charlotte Wiesel 

(M) avlidit föreslår Moderaterna att Tilda Ragnarsson (M) ska utses till ny 

ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Tilda Ragnarsson (M) till 

ny ledamot i kommunstyrelsen och finner att de gör så. 

Skickas till 

Tilda Ragnarsson 

Kommunstyrelsen 
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KF § 137  Ks2021-0390 102   

 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunilla Åström (M) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tilda Ragnarsson (M) som är ersättare i kommunstyrelsen föreslås utses till ny 

ledamot i kommunstyrelsen. 

Med anledning av detta föreslår Moderaterna att Gunilla Åström (M) ska utses 

till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Gunilla Åström (M) till ny 

ersättare i kommunstyrelsen och finner att de gör så.  

Skickas till 

Gunilla Åström 

Kommunstyrelsen 
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KF § 138  Ks2021-0391 102   

 

Val av ny vice ordförande i miljö- och byggnämnden (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Frederik Svärds (M) avsägelse, 

2. utse Benny Johansson (M) till ny vice ordförande i miljö- och 

byggnämnden. 

Jäv 

Frederik Svärd (M) har anmält jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Frederik Svärd (M) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i miljö- och 

byggnämnden. 

Moderaterna föreslår att Benny Johansson (M) ska utses till ny vice ordförande i 

miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Frederik Svärds (M) 

avsägelse och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Benny Johansson (M) till 

ny vice ordförande i miljö- och byggnämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Frederik Svärd 

Benny Johansson 

Miljö- och byggnämnden 
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KF § 139  Ks2021-0392 102   

 

Val av ny ledamot i tekniska nämnden (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Benny Johanssons (M) avsägelse och 

2.  utse Thomas Hermansson (M) till ny ledamot i tekniska nämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Benny Johansson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska 

nämnden. 

Moderaterna föreslår att Thomas Hermansson (M) ska utses till ny ledamot i 

tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Benny Johanssons 

(M) avsägelse och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Thomas Hermansson (M) 

till ny ledamot i tekniska nämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Benny Johansson 

Thomas Hermansson 

Tekniska nämnden 
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KF § 140  Ks2021-0393 102   

 

Val av ny ersättare i tekniska nämnden (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Sahlin (M) till ny ersättare i tekniska 

nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Hermansson (M) som är ersättare i tekniska nämnden föreslås utses till 

ny ledamot i tekniska nämnden. 

Med anledning av detta förslår Moderaterna att Jan Sahlin (M) ska utses till ny 

ersättare i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Jan Sahlin (M) till ny 

ersättare i tekniska nämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Jan Sahlin 

Tekniska nämnden 
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KF § 141  Ks2021-0394 102   

 

Val av ny ersättare i Ljungby Utveckling AB (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Marcus Walldén (M) till ny ersättare i 

Ljungby Utveckling AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att tidigare ersättare i Ljungby Utveckling AB, Ann-Charlotte 

Wiesel (M), har avlidit föreslår Moderaterna att Marcus Walldén (M) ska utses 

till ny ersättare i Ljungby Utveckling AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Marcus Walldén (M) till ny 

ersättare i Ljungby Utveckling AB och finner att de gör så.  

Skickas till 

Marcus Walldén 

Ljungby Utveckling AB 
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KF § 142  Ks2021-0395 102   

 

Val av ny ersättare i Ljungby Holding AB (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Marcus Walldén (M) till ny ersättare i 

Ljungby Holding AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att tidigare ersättare i Ljungby Holding AB, Ann-Charlotte 

Wiesel (M), har avlidit föreslår Moderaterna att Marcus Walldén (M) ska utses 

till ny ersättare i Ljungby Holding AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Marcus Walldén (M) till ny 

ersättare i Ljungby Holding AB och finner att de gör så.  

Skickas till 

Marcus Walldén 

Ljungby Holding AB 
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KF § 143  Ks2021-0304 101   

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 

årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april och oktober månads 

sammanträden redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år. 

Kommunledningsförvaltningen rapporterar att sex motioner inte besvarats inom 

ett år: 

1. Motion om att förstärka styrelsen i Ljungbybostäder med boende och 

Hyresgästföreningen. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 

att återremittera ärendet för vidare utredning av 

kommunledningsförvaltningen. Ärendet förbereds att tas upp för politisk 

beredning under hösten 2021. 

2. Motion om kameror vid alla kommunala skolor för att förhindra 

skadegörelse. – Motionen lämnades in i september 2020. Tekniska 

nämnden utreder ärendet och förbereder politisk beredning i oktober.  

3. Motion om att starta resursskola. - Motionen lämnades in i september 

2020. Barn- och utbildningsnämnden utreder ärendet och förbereder 

politisk beredning i oktober. 

4. Motion om dricksvattenfontän. – Motionen lämnades in i oktober 2020. 

Tekniska nämnden utreder ärendet och förbereder politisk beredning i 

oktober.  

5. Motion om språkkrav för anställning i Ljungby kommun. Motionen 

lämnades in oktober 2020. Kommunledningsförvaltningen utreder 

ärendet och förbereder politisk beredning i november.   

6. Motion om årskort på kollektivtrafiken för kommunanställda. – 

Motionen lämnades in oktober 2020. Kommunledningsförvaltningen 

utreder ärendet och förbereder politisk beredning i november.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-10 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna redovisningen av 

obesvarade motioner och finner att de gör så. 
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KF § 144      

 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar 4 medborgarinitiativ som inkommit 

sedan kommunfullmäktiges förra sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Medborgarinitiativ 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

redovisningen och finner att de gör så. 
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KF § 145      

 

Meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Ljungby kommun 2021-

07-31. 

 

 


