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Plats och tid Sammanträdesrum Ljungby Arena, måndagen den 28 mars 2022 kl. 17:30-
19:35. Mötet ajournerades kl. 18:35-18:45 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M) 
Anne Karlsson (S) 
Krister Salomonsson (SD) 
Lars-Ove Johansson (C) 
Peter Berg (M) 
Magnus Carlsson (S) 
Jan Lorentzson (SD) 
Marcus Walldén (M) 
Emma Johansson Gauffin (S) 
Kerstin Wiréhn (V) 
Rut Björkström (KD) 
Roland Johansson (ALT) 
Kent Danielsson (C) 
Gunilla Åström (M) 
Anita Wanderoy (S) ersättare för 
Håkan Bengtsson (S) 
Melena Jönsson (SD) 
Ulla Hansson (M) 
Liselotte Åhlander (S) 
Anneli Ahlqvist (C) 
Tilda Ragnarsson (M) 
Gun Lindell (S) ersättare för Matija 
Rafaj (S)   
Martina Ericsson (SD) 
Lars Solling (L) 
Tommy Göransson (MP) 
Bo Ederström (M) 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) 

Vinko Stifanic (V) ersättare för Saga 
Sunniva Bergh (V) 
Henrik Pettersson (SD) 
Lotta Ericsson (KD) ersättare för Bengt 
Karlsson (KD) 
Bert-Ove Orvnäs (M) ersättare för 
Thomas Ragnarsson (M)  
Jonas Richthoff (ALT) 
Jan-Erik Andersson (C) 
Frederik Svärd (M), Ordförande 
Pia Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Ingela Rosén (S) 
Dick Andersson (SD) 
Josefine Jernberg (M) 
Tomas Nielsen (S) 
Anders Jannesson (C) ersättare för 
Jenny Anderberg (C) 
Daniel Svensson (M) 
Pär Augustsson (SD) 
Margaretha Andersson (S) 
Christian Johansson (V) 
Thomas Jeppsson (M) 
Ulla-Britt Storck (S) 
Carina Bengtsson (C) 
Doris Nickel (SD) 
Lennart Olsson (KD) 
Ann-Kristin Petersson (M) 
 
 

 

Övriga deltagare Sofia Olsson, kommunsekreterare 
 

Åhörare 4 

Justerare Dick Andersson och Ulla-Britt Storck, ersättare Margaretha Andersson 

Justeringens 

tid och plats 

Måndagen den 4 april kl. 16:00, Kommunhuset 

Paragrafer §§ 39–56 
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Sekreterare Sofia Olsson   

 
 

Ordförande Frederik Svärd  

 
 

Justerare Ulla-Britt Storck och Margaretha Andersson  

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-03-28 

Protokollet anslås 2022-04-05 

Överklagningstid 2022-04-05 – 2022-04-26 

Anslaget nedtages 2022-04-27 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson  
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§ 39   

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att kommunen deltagit i 
konferensen En kommun fri från våld i Kalmar. Syftet är att införa arbetssättet och 
strukturen med En kommun fri från våld i Ljungby kommuns dagliga arbete.  

Svevia har tilldelats upphandlingen rörande ombyggnationen av E4:an. 
Kommunen har lyft med Trafikverket att det inte var bra skött med det tidigare 
företaget som gick i konkurs, men att Trafikverket nu har arbetet fort med en ny 
upphandling vilket kommunen uppskattar. Bygget kommer inom en snar framtid 
sätta igång igen.  

Arbetet med en samrådsgrupp med branscher, entreprenör, kommunen och 
Trafikverket har inrättats för att diskutera de mindre frågorna. Första mötet ägde 
rum under vecka 12. Bland annat kommer skyltning utmed E4:an och 25:an sättas 
upp för att uppmärksamma kampanjen och området kring sjön Bolmen. 

Möte med Hyltebruks kommun och deras kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör. Bland annat beslutade de om att kommunerna ska ta fram en 
gemensam skrivelse om vägen mellan Lidhult och Unnaryd. De diskuterade även 
att Entreprenörsregionen behöver komma igång igen. Vaggeryds kommun är 
ordförandekommun och förfrågan om att komma igång med detta forum igen 
kommer skickas till Vaggeryd. Under mötet diskuterades det även om 
Smålandssjörike.  

Kommunstyrelsens ordförande lyfter även att det är av stor vikt vid företagsbesök 
att tre politiker är närvarande under besöken. Vid frånvaro behöver detta anmälas i 
god tid för att hitta ersättare. 
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§ 40   

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har inget nytt att delge kommunfullmäktige.  
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§ 41   

Säkerhetschefen informerar om kommunens 

arbete rörande Ukrainakrisen 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Carina Karlund, säkerhetschef, informerar om kommunens arbete rörande 
Ukrainakrisen.  

Ljungby kommun har tillsatt en central krisledningsstab för att identifiera hur 
kommunen och verksamheterna kan komma att påverkas och för att identifiera 
samverkansbehov. Staben har i huvudsak arbetat med två huvudspår: 
flyktingmottagande och det förändrade säkerhetsläget.  

Rörande flyktingmottagande har främst arbete skett för att få en översyn av boende 
som kommunen kan bistå med. Huvudspår har varit att rusta upp Bergagården i 
Lagan för mottagande av flyktingar. Socialförvaltningen har en arbetsgrupp för 
mottagande av flyktingar enligt redan gällande rutiner. Finns även en arbetsgrupp 
tillsammans med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
rörande mottagande av flyktingar.  

Gällande det säkerhetspolitiska läget kan Sverige inte längre anses var neutral 
eftersom landet valt att skicka vapen till Ukraina. Detta har än så länge inte 
påverkat den allmänna hotrisken däremot finns det en ökad risk för cyberhot. 
Ljungby kommun kommer göra en övergripande risk- och konsekvensanalys av hur 
kriget i Ukraina kan komma och påverka kommunen. Detta görs för att 
kommunen ska veta vilka uppgifter som kan behövas prioriteras. Alla förvaltningar 
och kommunala bolag ska se över sina kontinuitetsplaner. Pågående arbete IT och 
eventuella incidentrapporteringar, att se över de kommunala skyddsrummen samt 
information både internt och externt.  

Det är ett ökat fokus nationellt på det civila försvaret där kommunerna kommer få 
en större roll och ansvar. Ljungby kommun har påbörjat arbetet rörande 
krigsorganisationen där kommunledningsförvaltningen varit först ut och under 
våren kommer även arbetet med tekniska förvaltningen påbörjas.     
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§ 42   

Allmänhetens frågestund och ledamöternas 

frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har inte lämnat några frågor till kommunfullmäktiges sammanträde. 

 

Ledamöternas frågestund 

Lars-Ove Johansson fick en fråga om budget för städorganisationen under 
sammanträdet den 28 februari som han då inte kunde besvara. Underlag håller på 
att tas fram och personalbudgeten är klar. Schabloner för exempelvis arbetskläder 
och material ska tas fram. Ambition är att budgeten ska vara klar under mars 
månad. 

 

Liselotte Åhlander (S) frågar tekniska nämndens ordförande om banvallsleden: 

I broschyren Cykla och vandra i Ljungby kommun står det att det går att cykla över 
banvallsleden vilket i dagsläget inte stämmer. När kommer det hända något med 
banvallsleden då det nu framkommer falsk marknadsföring i broschyren? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att arbete pågår 
men inget som är klart än. 

 

Gunilla Åström (M) frågar miljö- och byggnämndens 2:e vice ordförande om att 
partier gör ändringar i beslutade planer: 

Är vi inte trovärdiga i vår politik mot medborgarna? 

Miljö- och byggnämndens 2:e vice ordförande Caroline Holmqvist Henrysson (S) 
svarar att hon anser det svårt för medborgarna att veta partiernas ställning då de 
ändra sig hela tiden. Detta utifrån ärenden i miljö- och byggnämnden.  
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Carina Bengtsson (C) frågar miljö- och byggnämndens 2:e vice ordförande om 
centrumplanen: 

Varför Socialdemokraterna först röstar för centrumplanen för att i ett senare 
skedde ändra sig angående rivningen av stationshuset? 

Miljö- och byggnämndens 2:e vice ordförande Caroline Holmqvist Henrysson (S) 
svarar att när centrumplanen togs fanns inte kulturmiljöplanen och därmed hade 
de inte kännedom om stationshusets kulturmiljövärde. Därav att 
Socialdemokraterna inte vill riva huset för att bygga nya bostäder där.  
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§ 43 Dnr KS2022-0100 103 

Enkla frågor  

Beslut 

Komunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Christian Johansson (V) har ställt en enkel fråga om den så kallade skolmiljarden. 
Christian undrar hur kommunen arbetar för att säkerställa att pengarna används 
inom kommunen och inte någon annan stans i och med att det finns privat ägda 
skolor som också kan få ta del av medlen.  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) besvarar frågan 
under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga om skolmiljarden, 2022-03-15 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att frågan är besvarad och 
finner att de gör så.  
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§ 44 Dnr KS2022-0112 103 

Inlämnande av motioner och interpellationer  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa 
kommunfullmäktige sammaträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Motioner 

Håkan Bengtsson (S) och Anne Karlsson (S) har ställt en motion om att utöka 
fixartjänst med IT-hjälp. KS2022-0120.005 

 

Interpellationer 

Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till tekniska nämndens ordförande 
om kommunens skogar. Kerstin undrar var kommunens skog finns, varför 
kommunen har skog, vilka kommunens avkastningskrav är, vilken organisation 
som förvaltar skogen samt att ordföranden redogör för de avtal som finns inom 
området. KS2022-0095.266 

Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande om kommunens renhållningsavgifter. Tommy undrar vad orsaken till 
taxehöjningen är, om renhållningstaxan kommer följa konsumentprisindex och vad 
tekniska nämnden gör för att minimera framtida höjningar. KS2022-0127.356 

Beslutsunderlag 

Motion om fixartjänst IT, 2022-03-21 

Interpellation om kommunens skogar, 2022-03-08 

Interpellation om renhållningsavgifter, 2022-03-24 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så.  
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationerna ska 
besvaras under nästa kommunfullmäktige sammanträde och finner att de gör så. 
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§ 45 Dnr KS2022-0074 291 

Svar på interpellation om TimeCare pool  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad 

Sammanfattning av ärendet 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) ställde den 22 februari 2022 en interpellation 
till Marcus Walldén (M) om systemet TimeCare pool. Caroline undrar varför 
systemet inte införts på samtliga skolor och hur barn- och utbildningsnämnden ser 
på centraliseringen av bemanningsenheterna. Därtill undrar Caroline hur 
vikarietillsättningar inom skolan ska kunna effektiviseras.   

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén lämnade den 23 mars 
2022 in ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under 
sammanträdet den 28 mars 2022.  

Beslutsunderlag 

Interpellation om TimeCare pool, 2022-02-22 

Interpellationssvar, 2022-03-23 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse interpellationen besvarad och 
finner att de gör så. 

 

 
 
 
 
 Mötet ajourneras kl. 18.35-18:45 
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§ 46 Dnr KS2021-0357 611 

Motion om lovprao  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 7 september 2021 yrkar Anne Karlsson (S) och  

LiseLotte Åhlander (S) att: 

- en utredning om prao under lämpliga lov för åk 8, med begränsat antal platser 
görs. Utredningen skall innefatta kostnad samt förslag om möjligheter/hinder för 
införande och att, 

- resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utredningens innehåll 
samt besluta om hur man på olika sätt kan och vill arbeta vidare med resultatet. 

I tjänsteskrivelsen från den 10 november 2021 skriver barn- och 
utbildningsförvaltningen om ärendet. Enligt skollagen ska prao erbjudas under 
minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan. För att kunna optimera 
skolverksamhetens organisation bör en klass ha prao vid samma tillfälle. Prao 
genomförs vanligtvis inte under lovperioderna. Om några elever ska ha prao på lov 
skapar det organisatoriska svårigheter under förutsättning att verksamheten för 
lovprao placeras helt utanför den ordinarie verksamheten.  

Den 26 januari 2022 beslutar barn- och utbildningsnämnden att avslå första att-
satsen och att andra att-satsen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade även att skicka vidare motionen till kommunstyrelsen för vidare 
hantering.  

Kommunstyrelsen föreslår den 15 mars 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2022-01-26 § 11 
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Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-10 

Motion om lovprao, 2021-09-07 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M), Marcus Walldén (M), Carina Bengtsson (C) yrkar avslag 
på motionen.  

Liselotte Åhlander (S), Anne Karlsson (S), Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att 
återremittera ärendet för att utreda hur Alvesta kommun arbeta samt att inhämta 
synpunkter från medarbetare inom KAA och ungdomsrådet  

Beslutsordning 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i ärendet idag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att återremittera ärendet i 
enlighet med Liselotte Åhlander med fleras yrkande. 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i ärendet 
idag och om att rösta NEJ för att återremittera ärendet i enlighet med Liselotte 
Åhlander med fleras yrkande. 

 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

3 Krister Salomonsson (SD) Ja 

4 Lars–Ove Johansson (C) Ja 

5 Peter Berg (M) Ja 

6 Jan Lorentzson (SD) Ja 

7 Marcus Walldén (M) Ja 

9 Roland Johansson (ALT) Ja 

10 Kent Danielsson (C) Ja 

11 Gunilla Åström (M) Ja 

13 Melena Jönsson (SD) Ja 

14 Ulla Hansson (M) Ja 

16 Anneli Ahlqvist (C) Ja 

17 Tilda Ragnarsson (M) Ja 

19 Martina Ericsson (SD) Ja 

20 Lars Solling (L) Ja 

22 Bo Ederström (M) Ja 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-28 

16(31) 

 

 

Justerandes sign   

 

25 Henrik Pettersson (SD) Ja 

26 Rut Björkström (KD) Ja 

28 Jonas Richthoff (ALT) Ja 

29 Jan–Erik Andersson (C) Ja 

31 Frederik Svärd (M) Ja 

33 Dick Andersson (SD) Ja 

34 Josefine Jernberg (M) Ja 

36 Pär Augustsson (SD) Ja 

39 Daniel Svensson (M) Ja 

40 Carina Bengtsson (C) Ja 

41 Doris Nickel (SD) Ja 

43 Thomas Jeppsson (M) Ja 

45 Lennart Olsson (KD) Ja 

46 Ann-Kristin Petersson (M) Ja 

202 Bert-Ove Orvnäs (M) Ja 

210 Anders Jannesson (C) Ja 

213 Lotta Ericsson (KD) Ja 

2 Anne Karlsson (S) Nej 

8 Kerstin Wiréhn (V) Nej 

12 Magnus Carlsson (S) Nej 

15 Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

21 Tommy Göransson (MP) Nej 

23 Liselotte Åhlander (S) Nej 

32 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

37 Pia Johansson (S) Nej 

38 Christian Johansson (V) Nej 

44 Ingela Rosén (S) Nej 

47 Tomas Nielsen (S) Nej 

48 Margareta Andersson (S) Nej 

49 Ulla-Britt Storck (S) Nej 

215 Gun Lindell (S) Nej 

216 Anita Wanderoy (S) Nej 

221 Vinko Stifanic (V) Nej 
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Omröstningen har utfallit med 33 JA röster och 16 NEJ röster. 
Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat att fatta beslut i ärendet idag. 

Beslutsordning 2 

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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§ 47 Dnr KS2021-0306 817 

Motion om bidrag till Röda Korsets 

koloniverksamhet  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. De 200 000 kronor som tilldelas 
avser stöd till Röda Korset i Ljungbys koloniverksamhet under 2022 och 2023.  

Bidraget finansieras genom kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade 
medel. 

Sammanfattning av ärendet 

Roland Johansson (ALT) och Jonna Nielsen (ALT) har den 10 augusti 2021 lämnat 
en motion i vilken de yrkar att kommunen ska tilldela 200 000 kronor till Röda 
Korsets koloniverksamhet.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 10 
februari 2022. Alla barn har möjlighet att söka till koloniverksamheten, men barn 
och unga i socioekonomisk utsatthet prioriteras. Att bidra till denna verksamhet är 
positivt utifrån ett folkhälsoperspektiv och utifrån kommunens visionsmål. 
Kommunen har via socialnämnden en ansökningsprocess genom IOP och bidrag 
bör ske genom denna kanal. Tidsaspekten gör det svårt för föreningen att söka 
bidrag genom ordinarie kanaler för 2022. Genom att tilldela medel så blir det 
möjligt för föreningen att anpassa sig till det nya ansökningsförfarandet.  

 

Kommunstyrelsen föreslår den 15 mars 2022 att  

kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. De 200 000 kronor som tilldelas 
avser stöd till Röda Korset i Ljungbys koloniverksamhet under 2022 och 2023.  

Bidraget finansieras genom kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade 
medel. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10 

Motion om stöd till sommarkoloni, 2021-08-10 
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Yrkanden 

Roland Johansson (ALT), Kerstin Wiréhn (V) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till 
motionen.  

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 

Röda Korset 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 48 Dnr KS2022-0034 252 

Förvärv av Hammaren 20,21 och 22  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva: 

- Ljungby Hammaren 20, om totalt  5183 m2 för 3 420 000 kronor av AB Ljungby 
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag,  

- Ljungby Hammaren 21, om totalt 2564 m2 för 1 690 000 kronor av Leif Roland 
Johansson och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag och, 

 -Ljungby Hammaren 22, om totalt 2717 m2 för 1 790 000 kronor av AB Ljungby 
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.  

kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att underteckna köpeavtalen, köpebrev och därtill övriga 
erforderliga handlingar.  

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital med 6 900 000 
kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden överlämnar den 8 februari förslag till förvärv av Ljungby 
Hammaren 20,21 och 22. I både centrumplanen och översiktsplanen för Ljungby 
är kvarteret Hammaren utpekat som ett framtida område att förtäta och utveckla.  

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen inkommen 25 januari 
2022. Kommunen och säljaren har under en längre period fört diskussion om 
förvärv och är nu överens om tre köpeavtal avseende Hammaren 20–22.  

Tillträde till fastigheterna är satt till 1 juni 2022. Om kommunen inte fullgör köpet 
har säljaren rätt att häva köpet och då ska en ersättning utgå om 100 000 kronor 
per fastighet.  

Kommunstyrelsen föreslår den 15 mars 2022 Att kommunfullmäktige beslutar att 
förvärva: 

- Ljungby Hammaren 20, om totalt  5183 m2 för 3 420 000 kronor av AB Ljungby 
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag,  

- Ljungby Hammaren 21, om totalt 2564 m2 för 1 690 000 kronor av Leif Roland 
Johansson och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag och, 
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 -Ljungby Hammaren 22, om totalt 2717 m2 för 1 790 000 kronor av AB Ljungby 
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.  

kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att underteckna köpeavtalen, köpebrev och därtill övriga 
erforderliga handlingar.  

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital med 6 900 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 §25 

Tekniska nämndens beslut, 2022-02-02 § 7 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2022-01-25  

Köpeavtal med tillhörande underlag för Hammaren 20, 2022-01-25 

Köpeavtal med tillhörande underlag för Hammaren 21, 2022-01-25 

Köpeavtal med tillhörande underlag för Hammaren 22, 2022-01-25 

Översiktskarta, 2022-01-25 

Utdrag ur centrumplanen, 2022-01-25 

Utdrag ur översiktsplanen, 2022-01-25 

Beskrivning av kommunens markinnehav, 2022-01-25 

Registreringsbevis, 2022-01-25 

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 

Tekniska nämnden 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 49 Dnr KS2022-0052 107 

Instruktion till ombud vid 2022 års årsstämmor 

för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-

koncernen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove 
Johansson att företräda samtliga aktier vid 2022 års årsstämmor i Ljungby Holding 
AB med dotter- och dotterdotterbolag.  

Kommunfullmäktige beslutar också att, under förutsättning att fullmäktige beslutar 
om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i 
samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om 
att: 

- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen 

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar 

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2021 års 
förvaltning 

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid 
varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby kommun” 

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av 
kommunfullmäktige godkänt avtal. 

Kommunfullmäktige beslutar därtill att instruera stämmoombudet att fastställa nya 
ägardirektiv för de kommunala bolagen som kommunfullmäktige antog den 24 
januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om instruktion till ombud vid de 
kommunala bolagens årsstämmor. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till instruktion.  

Kommunstyrelsen föreslår den 15 mars 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson att företräda samtliga 
aktier vid 2022 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och 
dotterdotterbolag.  
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige också beslutar om att, under 
förutsättning att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, 
instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-
koncernen, vid stämman fatta beslut om att: 

- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen 

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar 

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2021 års 
förvaltning 

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid 
varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby kommun” 

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av 
kommunfullmäktige godkänt avtal. 

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att 
fastställa nya ägardirektiv för de kommunala bolagen som kommunfullmäktige 
antog den 24 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-15 

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 

Lars-Ove Johansson 
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§ 50 Dnr KS2022-0078 103 

Partistöd 2022  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas ut i enlighet med upprättade 
regler för partistöd till samtliga partier som har ansökt om det. 

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). Partistöd får ges till de politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och 
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller 
missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen 
av partistödet. 

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen 
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti 
som inte lämnar redovisning.  

Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för partistöd, i 
vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Partistödet består av ett grundstöd, som år 2022 uppgår till 22 275 kronor per parti 
och år, samt ett mandatstöd, som år 2022 uppgår till 19 289 kronor per besatt 
mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). 

Kommunstyrelsen föreslår den 15 mars 2022 att Kommunfullmäktige beslutar att 
partistöd ska betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga 
partier som har ansökt om det. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd för 2022 från nio partier 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-28 

25(31) 

 

 

Justerandes sign   

 

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 

Alternativet 

Centerpartiet 

Kristdemokraterna 

Liberalerna 

Miljöpartiet 

Moderaterna 

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 51 Dnr KS2022-0101 103 

Valärende ny ledamot i kommunfullmäktige (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bengt Carlssons avsägsel och ber 
Länsstyrelsen i Kronobergs län att utse ny ledamot för Kristdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Carlsson (KD) har den 15 mars 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-15 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna avsägelsen 
och att ombe Länsstyrelsen i Kronobergs län att utse ny ledamot för 
Kristdemokraterna.    

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att godkänna avsägelsen och 
att ombe Länsstyrelsen i Kronobergs län att utse ny ledamot för Kristdemokraterna.    

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Bengt Karlsson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-28 

27(31) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 52 Dnr KS2022-0102 103 

Valärende ny vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Olsson till ny vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Carlsson (KD) har den 15 mars 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och därmed avsagt sig uppdraget som vice ordförande.  

Kristdemokraterna föreslår att Lennart Olsson (KD) ska utses till ny vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-15 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Lennart Olsson 
till ny vice ordförande i kommunfullmäktige.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Lennart Olsson till ny 
vice ordförande i kommunfullmäktige.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-28 

28(31) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 53 Dnr KS2022-0103 103 

Valärende ny ledamot i miljö- och byggnämnden 

(KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Bengt Carlssons avsägsel samt att 

2. utse Simon Byström till ny ledamot i miljö- och byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Carlsson (KD) har den 15 mars 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
miljö- och byggnämnden. 

Kristdemokraterna föreslår att Simon Byström (KD) ska utses till ny ledamot i 
miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-15 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Bengt 
Carlssons avsägelse och finner att de gör så.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Simon Byström 
till ny ledamot i miljö- och byggnämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Bengt Carlsson 

Simon Byström 
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§ 54 Dnr KS2022-0111 103 

Valärende ny ersättare i miljö- och byggnämnden 

(KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Karin Bondesson till ny ersättare i miljö- och 
byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Simon Byström (KD) föreslås utses till ledamot i miljö- och byggnämnden. Simon 
Byström är för närvarande invald som ersättare i miljö- och byggnämnden.  

Med anledning av detta föreslår Kristdemokraterna att Karin Bondesson (KD) ska 
utses till ny ersättare i miljö- och byggnämnden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-17 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Karin Bondesson 
till ny ersättare och finner att de gör så. 

Skickas till 

Karin Bondesson 
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§ 55 Dnr KS2022-0114 103 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av inkomna 
medborgarinititaiv.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar nio inkomna medborgarinitiativ sedan 
föregående kommunfullmäktigesammanträde. 
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§ 56 Dnr KS2022-0113 103 

Meddelande  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande tre meddelanden har redovisats till kommunfullmäktige den 28 mars 
2022: 

- Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll, 2022-02-01 

- Länsstyrelse, beslut att utse Josefine Jernberg (M) till ersättare i 
kommunfullmäktige, 2022-03-16 

- Information från Demokratiberedningen. 

 


