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Tid och plats Tisdagen den 8 juni 2021 klockan 08.00 – 16.30. Sammanträdesrum 
Märtasalen Storgatan 8 Ljungby och digitalt via Teams. Mötet ajournerades 
12.00 – 13.00  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande 
Lars-Ove Johansson (C), vice 
ordförande (deltog på distans) (deltog 
inte §107–109, §114) 
Anne Karlsson (S), andre vice 
ordförande (deltog på distans) 
Ann-Charlotte Wiesel (M) (deltog på 
distans)  
Jan Sahlin (M) (deltog på distans) 
Marcus Walldén (M) (deltog på 
distans) (deltog inte §113, 115–118) 
Matilda Petersson (C) (deltog på 
distans) 
Jenny Anderberg (C) (deltog på 
distans) (tjänstgörande §107–109), 
tjänstgörande ersättare till Lars-Ove 
Johansson   
Lars Solling (L) (tjänstgörande §113, 
115–118), tjänstgörande ersättare till 
Marcus Walldén 
 
 
 

Paul Kowalski (S) (deltog på distans) 
(deltog inte §109) 
Emma Johansson Gauffin (S) (deltog 
på distans) (deltog inte §111–118) 
Håkan Bengtsson (S) (deltog på 
distans) 
Kerstin Wiréhn (V) (deltog på distans) 
(deltog inte §110) 
Jan Lorentzson (SD) (deltog på 
distans) 
Krister Salomonsson (SD) (deltog på 
distans) 
Roland Johansson (ALT) (deltog inte 
§114) 
Rut Björkström (KD) (deltog på 
distans) 
Tommy Göransson (MP) (deltog på 
distans) (tjänstgörande §109, 111–
118), tjänstgörande ersättare till Paul 
Kowalski (§109) och Emma 
Johansson Gauffin (§111–118) 
Magnus Carlsson (S) (deltog på 
distans) (tjänstgörande §110), 
tjänstgörande ersättare till Kerstin 
Wiréhn 
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Övriga 
deltagande 

Jenny Anderberg (C), ej tjänstgörande ersättare §99–106  
Tommy Göransson, ej tjänstgörande ersättare §99–108 
Lars Solling, ej tjänstgörande ersättare §110–112,114  
Magnus Carlsson, ej tjänstgörande ersättare §99–109, 111–112, 114 
Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Carina Karlund, säkerhetschef §99 
Rozeta Beqa, miljö- och hälsoskyddsinspektör §100 
Pernilla Lydén, kommunstrateg §101 
Beatrice Schmidt, service- och IT-chef §102-103 
Johan Håkansson, planarkitekt §104 
Anna Aracsy, planarkitekt §104 
Linda Schentz, miljö och hälsoskyddsinspektör §105 
Lisbeth Wikström Svensson, ekonom §106 
Jacob Ruter, exploateringschef §107 
Mattias Sjögren, planeringschef §108 
Gunlög Lindell, projektledare §109 
Marie Svensson, rektor §110 
Eva-Marie Norén Holgersson, överförmyndarhandläggare §111 
Magnus Johansson, ekonomichef §112-113 
Gabriella Olofsson, controller §113 
 
 

Åhörare 2  

Justerare Anne Karlsson  

Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 10 juni 2021 klockan 13.00 kansliavdelningen.  

Paragrafer §99–118   

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson 
  

Justerare Anne Karlsson 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 
 

3(68) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 8 juni 2021  
Tillkännagivandet 
publicerat 10 juni 2021  

Överklagningstid 10 juni – 2 juli 2021  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 5 juli 2021  
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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KS § 99  KS2021-0029 213   

Svar på medborgarinitiativ om tidsbestämda fyrverkerier 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarinitiativet och att med 
tjänsteskrivelsen från den 6 maj 2021 meddela att det i kommunens 
ordningsföreskrift finns en reglering av när pyrotekniska varor får användas utan 
tillstånd och att kommunen med nuvarande lagstiftning inte har möjlighet att 
skärpa reglerna ytterligare. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarinitiativ från den 20 december 2020 föreslår en kommuninvånare 
att kommunen ska införa en tidsbegränsning för när fyrverkerier får skjutas i 
samband med att det nya året firas in.  
I tjänsteskrivelsen från den 6 maj 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Hur fyrverkerier får användas regleras dels i lag och dels i lokala 
föreskrifter. Enligt ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan 
tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, 
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller 
någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Kommunen får enligt 
lagen meddela ytterligare föreskrifter om det behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats eller om det behövs för att förhindra att 
människors hälsa eller egendom skadas.  
I Ljungby kommuns lokala ordningsföreskrift finns en begränsning i när och var 
pyrotekniska varor får användas utan tillstånd från polisen samt var det råder 
förbud mot användning. Enligt Ljungby kommuns lokala ordningsföreskrift är 
det idag förbjudet att använda fyrverkerier inom området kring Ljungby lasarett. 
På övriga platser som är offentliga krävs det tillstånd från Polismyndigheten för 
att använda fyrverkerier förutom på påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton kl. 18-03.  
Med hänsyn till de möjligheter kommunen med stöd av ordningslagen har att 
reglera användningen av pyrotekniska varor bedömer förvaltningen att någon 
ytterligare skärpning inte är möjlig. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
den 25 maj 2021 att kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarinitiativet 
och att med tjänsteskrivelsen från den 6 maj 2021 meddela att det i kommunens 
ordningsföreskrift finns en reglering av när pyrotekniska varor får användas utan 
tillstånd och att kommunen med nuvarande lagstiftning inte har möjlighet att 
skärpa reglerna ytterligare. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 
 

6(68) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §95 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-06 
Medborgarinitiativ om tidsbegränsade fyrverkerier, 2020-12-20 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Skickas till 
Förslagsställaren 
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KS § 100  KS2021-0178 265   

Yttrande gällande utökning och stärkt skydd i 
naturreservatet Gölsjömyren 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med miljö- och byggnämndens 
förslag daterat 20 maj 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 mars 2021 inkom Länsstyrelsen i Kronobergs län med ett föreläggande 
om yttrande över utökning och stärkt skydd av naturreservatet Gölsjömyren. 
Miljö- och byggnämnden har överlämnat ett förslag till yttrande gällande 
förslaget.  
Gölsjömyren är en våtmark som finns öster om Ljungby nära Bräkentorpssjön, 
som till vissa delar varit naturreservat sedan 1975. Länsstyrelsen planerar att 
utöka naturreservatet Gölsjömyren med ett område om 48,2 hektar och därmed 
totalt omfatta 392 hektar. 
I miljö- och byggnämndens förslag till yttrande, daterat 20 maj 2021, föreslås att 
kommunen ska ställa sig positiv till en utökning samt stärkt skydd av 
naturreservatet. Kommunen anser att en utökning och stärkt skydd av 
naturreservatet kommer öka förutsättningarna att dessa arter samt viktiga 
naturobjekt med höga naturvärden skyddas och vårdas så att en gynnsam 
bevarandestatus för områdets arter och naturtyper upprätthålls. Det föreslagna 
reservatbeslutet skulle även medföra starkare skydd av natur- och kulturmiljö, 
friluftsintressen samt biologisk mångfald.   
Miljö- och byggnämnden föreslår den 11 maj 2021 att kommunstyrelsen yttrar 
sig i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse daterat 21 april 2021 med 
följande tillägg: 
1. Vägen som går genom reservatet mellan Tranhult och Bräkentorp. Barnen i 
Tranhult använder vägen som cykelväg ner till badplatsen Bräkentorp. Det är 
därför viktigt att vägen underhålls för att vägen ska vara farbar med cykel samt 
bil. Det innebär att kantzoner ska hållas efter och att grenar ska hindras från att 
växa över vägen, samt att vägen hålls dränerad och underhålls.  
2. Det ska vara tillåtet att parkera inom naturreservatet även under nattetid på de 
angivna platserna men under en begränsad tid på upp till ett dygn eller två. 
Anledningen till detta är att möjliggöra för fågelskådare att ha tillträde till 
platsen under alla dygnets timmar, fast under en begränsad tid.  
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3. Länsstyrelsen redogör för konsekvenserna för de markägare som har 
intilliggande mark, med tanke på att igen dikning eller annan skötsel av området 
som kommer att ske i reservatet. I skötselplanen för reservatet ska det ingå 
åtgärder med hänsyn till om det finns markägare med ett aktivt skogsbruk intill 
så att deras verksamhet inte riskerar att påverkas negativt. 
Miljö- och byggnämndens tillägg har lagts in i förslag till yttrande daterat 20 
maj 2021. Förslag till yttrande daterat 20 maj 2021 utgör miljö- och 
byggnämndens förslag till yttrande.   

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2021-05-20 §81 
Miljö- och byggnämndens förslag till yttrande, 2021-05-20 
Länsstyrelsen i Kronobergs läns förslag till beslut bilaga 1, 2021-04-28 
Länsstyrelsen i Kronobergs läns förslag till beslut bilaga 2, 2021-04-27 
Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut från 1975, 2021-04-27 
Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut från 1993, 2021-04-27 
Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut från 2012, 2021-04-27 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att yttra sig i enlighet med 
miljö- och byggnämndens förslag daterat 20 maj 2021 och om någon är emot.   
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att yttra sig i enlighet med 
miljö- och byggnämndens förslag daterat 20 maj 2021.  

Skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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KS § 101  KS2020-0162 020   

Svar på motion om porrfria zoner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen daterad 20 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Anne Karlsson (S) har den 15 april 2020 
lämnat in en motion i vilken de föreslår att Ljungby kommun som förebild låter 
alla kommunala arbetsplatser bli offentliga porrfria zoner. 
I tjänsteskrivelsen från den 20 april 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Ljungby kommun arbetar redan idag strategiskt inom området.  
Det är inte tillåtet att använda kommunal utrustning för att ta del av 
pornografiskt innehåll. Detta görs på olika sätt till exempel: 

- genom kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019 om att bifalla 
motionen om införande av införande av porrfilter på datorer inom 
kommunens förskolor och skolor, som tar bort eller begränsar tillgången 
till pornografiska sidor,  

- arbete enligt säkerhetsrutin vid användning av kommunal telefon, 
surfplatta och dator och genom,  

- värdegrundsarbete. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterat att kommunen genomför flera 
åtgärder som är i linje med motionärens intention om att motverka porrsurfande 
inom den kommunala verksamheten. Eftersom kommunen redan genomför flera 
åtgärder för att uppnå motionens intention gör kommunledningsförvaltningen 
bedömningen att motionen ska anses som besvarad.  
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 4 maj 2021 att motionen ska 
anses som besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen daterat 20 april 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-05-04 §21 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-20 
Motion om porrfri zon, 2020-04-15 

Yrkanden 
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.  
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Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut och om att rösta NEJ 
för beslut i enlighet med Anne Karlssons yrkande.  
LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Walldén Marcus, Ledamot M x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x   
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x  
Kowalski Paul, Ledamot S   x  
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S   x  
Bengtsson Håkan, Ledamot S   x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD x   
Salomonsson Krister, Ledamot SD x   
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  
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KS § 102  KS2020-0072 107   

Svar på motion om förstärkning av styrelsen i 
Ljungbybostäder AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
I en motion som inkom den 21 februari 2020 yrkar Kerstin Wiréhn (V) att en 
utredning görs med målsättning att föreslå hur vi kan bredda Ljungbybostäder 
ABs styrelsesammansättning exempelvis genom att adjungera två ledamöter 
från boende och Hyresgästförening.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 2 
maj 2021. Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med 
Ljungbybostäder AB som lämnat sina synpunkter i ärendet. Ljungbybostäder 
AB uppger att de gärna har en dialog med de boende i bolagets lägenheter och 
Hyresgästföreningen när det gäller frågor om boende och boendemiljö. Detta 
sker redan idag på olika sätt, många dagliga kontakter sker mellan hyresgästerna 
och bolagets bovärdar. Ett annat exempel är att de boende får svara på 
boendeenkäter för att ge Ljungbybostäder feedback på vad som kan förbättras.  
Av jävsreglerna i aktiebolagslagen framgår att en vd, styrelseledamot och 
ställföreträdare agerar under en så kallad lojalitetsplikt. Det betyder att alla 
beslut och allt agerande, skall ske med hänsyn till bolagets intresse. Att 
adjungera en ledamot från hyresgästföreningen kan därför medföra problem. 
Detta då denne person då är skyldig att agera utifrån reglerna i aktiebolagslagen. 
Syftet med att adjungera någon från hyresgästföreningen går då helt förlorat. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att motionen ska 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §91 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-02 
Motion om förstärkning av styrelsen i Ljungbybostäder, 2020-02-21 
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Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
motionen till kommunstyrelsens arbetsutskott för att utreda hur styrelsen i 
Ljungbybostäder kan breddas med mer kompetens från de boende.  

Beslutsordning gällande återremiss yrkande från K Wiréhn (1) 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen har att ta ställning till huruvida 
styrelsen avser att besluta i ärendet idag. Beslutet kommer fattas genom 
omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avser att besluta i ärendet idag. 

Omröstningsresultat (1) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA om det är 
kommunstyrelsens mening att fatta beslut i ärendet idag och om att rösta NEJ 
om det är kommunstyrelsens mening att återremittera ärendet i enlighet med 
Kerstin Wiréhns yrkande.  
LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S  x 
Kowalski Paul, Ledamot S  x 
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S  x 
Bengtsson Håkan, Ledamot S  x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V  x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning förklarat att styrelsen avser att fatta 
beslut i ärendet idag.  

Beslutsordning (2)  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 103  KS2021-0218 014   

Elektrifieringslöfte för Kronobergs län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till elektrifieringslöfte för 
Kronobergs län. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 21 maj 2021 lämnade Länsstyrelsen i Kronobergs län ett förslag till 
regionalt elektrifieringslöfte som kommunen fått för att ta ställning till.  
Undertecknande aktörer av löftet avser att bidra till en ökad elektrifiering och 
vätgasanvändning inom godstransporterna i Kronobergs län. I 
elektrifieringslöftet föreslås att Ljungby kommun ska ställa sig bakom att ha för 
avsikt att samordna och genomföra insatser som underlättar lokalisering av ladd-
och tankstationer för vätgas.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att ställa sig bakom förslag till elektrifieringslöfte för Kronobergs län. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §97 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-25 
Förslag till elektrifieringslöfte för Kronobergs län version 1.1, 2021-05-21 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län  
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KS § 104  KS2017-0362 212   

Granskning av översiktsplanen, Agunnaryd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en extra granskning av Agunnaryds 
planförslag i översiktsplan 2035.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade beslut om granskning av Översiktsplan 2035 den 1 
december 2020. Den ställdes ut för granskning under tiden 19 januari – 5 april 
2021. Under granskningen har det inkommit synpunkter som gjort att miljö- och 
byggförvaltningen föreslår att en extra granskning avseende Agunnaryds 
planförslag ska genomföras. Synpunkterna rör bland annat nya områden för 
bostäder, verksamheter och möjliga platser för framtida skola i Agunnaryd.  
Planförslaget för serviceorten Agunnaryd har i del 2 hållbarhetsbedömts och 
arbetats om. De inkomna synpunkterna har sammanfattats, besvarats och 
redovisats i ett separat granskningsutlåtande för Agunnaryd. Revideringarna har 
landat i ett nytt område för sammanhängande bostadsbebyggelse intill södra 
delen av samhället samt två nya områden för mångfunktionell bebyggelse. 
Områdena för mångfunktionell bebyggelse möjliggör även plats för en framtida 
skola. Det ena området är det befintliga skolområdet. För att förtäta samhället 
österut mot ATAB-trappan har även ett område för mångfunktionell bebyggelse 
föreslagits där. I detta område finns möjligheter både till en framtida skola men 
också icke störande verksamheter. En förstudie får utvisa vilken plats som blir 
mest lämpligt. LIS-området vid Agunnarydssjön har också fått en ny 
avgränsning. Vidare har vissa generella revideringar gjorts av bland annat 
ställningstaganden om grönstruktur, bebyggande av jordbruksmark och LIS-
områden.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att genomföra en extra granskning av Agunnaryds planförslag i 
översiktsplan 2035.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §96 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-05-15 
Del 2 – planförslag, 2021-05-15 
Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning, 2021-05-15 
Granskningsutlåtande, 2021-05-15 
Kartor (3), 2021-05-15  
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Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   

Skickas till 
Miljö- och byggnämnden  
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KS § 105  KS2021-0229 340   

Yttrande gällande Vattenförsörjningsplan för Jönköpings 
län 2020–2050 med utblick till 2100 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län 
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag daterat 28 maj 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram förslag till vattenförsörjningsplan. 
Vattenförsörjningsplanen ska gälla år 2020 till 2050 med utblick till år 2100. 
Planen ska leda till att vattenresurser planeras och prioriteras utifrån att 
samhälls- och miljöintressen ska kunna upprätthållas även under år med 
påfrestande väderförutsättningar och utifrån att leverans från länets största 
vattentäkt eller vattenverk ska kunna upphöra under en månads tid utan att det 
leder till samhällsstörningar. 
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna yttrande i ärendet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit fram ett förslag till yttrande. I 
yttrandet framgår bland annat att ett framgångsrikt genomförande av åtgärd 
7.2.2.1 Redundans i vattentillgångar förutsätter lokala, regionala och nationella 
lösningar för att få god ekonomi och förmåga inom området. I arbetsutskottets 
förslag till yttrande poängteras även att kostnaderna för kommuner med stort 
vattenförsörjningsansvar bör beaktas från nationellt håll.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna 
yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med förslag daterat 28 maj 
2021 med tillägg utifrån arbetsutskottets beslut.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-28 §101 
Arbetsutskottets förslag till yttrande, 2021-05-28 
Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län version 1.0 
Bilaga 2 - viktiga vattenförekomster 

Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande 
till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag daterat 28 maj 2021.  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.  

Skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 
 

18(68) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 106  KS2021-0207 046   

Årsredovisningar för Ljungby kommuns stiftelser 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2020 och att 
kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram årsredovisningar för Ljungby 
kommuns samförvaltade stiftelser för verksamhetsåret 2020.  
De stiftelser som ingår i redovisningen är Stiftelsen Social samfond för 
äldreomsorgen, stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpändamål, stiftelsen 
C E Dahlins biblioteks- och kulturfond, stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls 
minnesfond och stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond. 
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den 
samförvaltade depån för Ljungby kommuns samförvaltning. Den totala 
förmögenheten för de samförvaltade stiftelserna uppgår vid räkenskapsårets slut 
till 68 041 tkr (föreg. år 46 542 tkr samt Stiftelsen Lennarts Svenssons 
Minnesfond 19 038 tkr), varav 46 666 tkr (föreg. år 45 152 tkr) avsåg Dahlins 
biblioteks- och kulturfond och 19 937 tkr avsåg Lennart Svenssons Minnesfond. 
Förmögenheten ökade under 2020 med 2 461 tkr (den ökade 2019 med 7 833 
tkr). Resultatet för stiftelserna låg på 4 825 tkr (föreg. år 1 837 tkr, Stiftelsen 
Lennart Svenssons Minnesfond 9 673 tkr), vilket består av utdelningar på aktier, 
ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet uppgick till 59 552 tkr 
varav 4 172 tkr är fritt eget kapital.   
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att 
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2020 godkänns och 
att kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §83 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10 
Sammandrag för Ljungby kommuns samförvaltade stiftelser 2020, 2021-05-25 
Årsredovisning för stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 2020 , 2021-05-
25 
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Årsredovisning för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 2020, 2021-05-25 
Sammanställning av räkenskaper för stiftelsen Social samfond för äldreomsorg 
2020, 2021-05-25 
Årsredovisning för stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond 2020, 2021-05-25 
Årsredovisning för stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel, 2021-05-
25 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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KS § 107  KS2021-0195 253   

Försäljning av fastigheterna Björnen 1 och 2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att försälja Björnen 
1–2, om 18 662 m2 för 11 150 737 kr till Ljungbybostäder AB och på övriga 
villkor enligt bifogat beslutsunderlag.  
Avtal och andra dokument tillhörande försäljningen undertecknas i enlighet med 
kommunfullmäktiges delegering av undertecknande av handlingar, § 46 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Sammanfattning av ärendet 
I planeringsdirektivet för 2021 beslutade kommunfullmäktige den 23 november 
2020 att Ljungbybostäder AB ska överta uppdraget från Ljungby kommun att 
bygga ny förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter på 
Harabergsområdet. Marken på Harabergsområdet, Björnen 1 och 2, ägs av 
Ljungby kommun. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
köpeavtal som innebär att Ljungby kommun avyttrar Björnen 1 och 2 om 18 662 
m2 för 11 150 737 kr. De återstående 210 m2 av området avser del av Ljungby 
7:129 som ska överlåtas i ett separat köpeavtal mellan parterna efter att Björnen 
1 och 2 har överlåtit. Tekniska nämnden behandlade ärendet den 4 maj 2021 och 
föreslår att Björnen 1 och 2 försäljs för 11 150 737 kr till Ljungbybostäder AB.  
I tjänsteskrivelsen från den 17 maj 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Byggnation av området förutsätter en försäljning av marken så det 
är angeläget att beslut tas om försäljning, för att byggnation ska komma till 
stånd enligt tidplan.  
Den 25 maj 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att försälja Björnen 1–2, om 
18 662 m2 för 11 150 737 kr till Ljungbybostäder AB och på övriga villkor 
enligt bifogat beslutsunderlag.  
Avtal och andra dokument tillhörande försäljningen undertecknas i enlighet med 
kommunfullmäktiges delegering av undertecknande av handlingar, § 46 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §86 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-05-04 § 68 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-05-07 
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Utdrag ur planeringsdirektiv för 2021, 2020-11-23 
Köpeavtal, 2021-05-03 
Värdeutlåtande Svefa, 2021-02-25 
Värdeutlåtande Forum fastighetsekonomi AB, 2021-03-04 
Tekniska nämndens beslut, 2021-04-06 § 53 
Översiktskarta, 2021-05-03 
Registreringsbevis, 2019-06-05 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-17 

Yrkanden 
Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige ska använda vedertagen taxa vid försäljningen. I övrigt 
beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta NEJ för 
beslut i enlighet med Krister Salomonssons yrkande.  
LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Walldén Marcus, Ledamot M x   
Anderberg Jenny, Tjänstgörande ersättare 
C x   
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x   
Kowalski Paul, Ledamot S x   
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x   
Bengtsson Håkan, Ledamot S x   
Wiréhn Kerstin, Ledamot V x   
Lorentzson Jan, Ledamot SD  x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD  x  
Johansson Roland, Ledamot ALT   x 
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Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster, två NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 108  KS2021-0181 311   

Hantering av grävd fåra vid valvbron i Hamneda 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att en permanent lösning behöver anläggas för en 
sidofåra för att öka flödet förbi valvbron i Hamneda i samband med i framtiden 
förväntade höga flöden samt att en ansökan om vattenverksamhet och 
upprättande av Miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.  
Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att besluta att dessa åtgärder ska 
utföras av tekniska förvaltningen. Kommunstyrelsen föreslår att tekniska 
nämnden fördelar av sin buffert för att finansiera åtgärden. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med höga flöden i februari 2020 då ån Lagan översvämmades 
uppstod stor risk för skador på viktig infrastruktur såsom elverk, reningsverk 
och broar uppströms valvbron i Hamneda. Som en akut åtgärd grävdes en 
sidofåra för att öka flödet och därmed sänka vattenståndet uppströms.  
Utredningar har genomförts för att finna olika lämpliga alternativ för att hantera 
den tillfälligt grävda sidofåran. Som huvudalternativ föreslås en permanent 
sidofåra i form av ett svackdike samt anläggande av en bro för passage. 
Dimensionering av trummor under bron ska vara väl tilltaget för att maximera 
flödet men också för att tillåta passage med lastbil för åtkomst av valvbron i 
samband med borttagande av bland annat träd och is. Den grävda sträckningen 
föreslås ändras så att den inte gör intrång på fastigheten ELINGE 4:24. 
Det andra alternativet är att återställa området så att området har samma 
funktion som före den akuta grävningen. Om detta alternativ genomförs så kan 
akuta åtgärder bli nödvändiga i framtiden, på samma sätt som var nödvändigt 
under februari 2020.  Båda alternativen kräver att en ansökan om 
vattenverksamhet och att en miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att kommunstyrelsens 
beslutar att en permanent lösning behöver anläggas för en sidofåra för att öka 
flödet förbi valvbron i Hamneda i samband med i framtiden förväntade höga 
flöden samt att en ansökan om vattenverksamhet och upprättande av 
Miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.  
Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att besluta att dessa åtgärder ska 
utföras av tekniska förvaltningen. Kommunstyrelsen föreslår att tekniska 
nämnden fördelar av sin buffert för att finansiera åtgärden. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §87 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-05-25 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   

Skickas till 
Tekniska nämnden  
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KS § 109  KS2021-0180 291   

Förstudie gällande ny byggnad för idrotts-, slöjd- och 
musikundervisning på Stensbergskolan  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och att inleda programfasen.  

Sammanfattning av ärendet 
En förstudie har genomförts för ny byggnad för idrott, slöjd och 
musikundervisning på Stensbergskolan.  
Idag är idrott- och träslöjdundervisningen på Stensbergskolan förlagd i en 
fristående byggnad som under lång tid dragits med problem med tak som sviktar 
under snötyngder, läckage i omklädningsrum och golv som sväller samt att 
idrottshallen är för liten. Eftersom både antal elever och personal har ökat 
kraftigt de senare åren har man brist på lärararbetsplatser och musiksal. Enligt 
nuvarande läroplan bör textil- och träslöjdsundervisning ske i nära samverkan 
och det är svårt rent praktiskt om de är förlagda till varsin byggnad. Förstudien 
visar att lösningen på ovan nämnda behov är att samla all idrott-, slöjd- och 
musikundervisning i en ny byggnad.  
Tekniska nämnden föreslår den 4 maj 2021 att kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna förstudien och att inleda programfasen. I beslutet poängterar tekniska 
nämnden vikten av att djupgående diskussioner förs i de olika partigrupperna för 
att maximera användningen av den möjliga nya byggnaden i syfte att undvika 
outnyttjade lokaler och därmed ökade investeringskostnader. Likaså föreslår 
barn- och utbildningsnämnden den 26 maj 2021 att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förstudien och att inleda programfasen. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade även att ge barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att i nära samråd med kultur- och fritidsförvaltningen se över behovet 
av storlek gällande gymnastikhall för att maximalt kunna nyttja anläggningen 
även efter kontorstid.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2021-05-26 §90 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2121-05-04 §62 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-05-25 §88 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-04-29 
Förstudie för idrottshall med mera på Stensbergskolan, 2021-04-29 
Behovsanalys för idrottshall med mera på Stensbergskolan, 2021-04-29 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-02 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens och barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut och om någon 
är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens och barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut. 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
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KS § 110  KS2020-0147 291   

Förstudie gällande skola på Bolmens östra strand 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna förstudien och att inleda programfasen, 
- I programfasens ordinarie process inkludera en omvärldsanalys avseende 

mindre skolor på landsbygden och att,  
- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under programfasen ta 

fram en marknadsföringsplan för området som tar höjd för kommunens 
vision.  

Sammanfattning av ärendet 
Idag finns en förskola och lågstadieskola placerad på fastigheten Bollstad 1:58. 
Befintlig skolbyggnad har nått sin tekniska livslängd och därför har en 
investeringsprocess för en ny skola påbörjats.  
En förstudie har tagits fram. Syftet med förstudien är att kartlägga 
förutsättningar för byggnation av en ny förskola samt F-6 skola för att ersätta 
och utveckla befintlig verksamhet på Bolmsö. Förstudien ska ge underlag för att 
kunna fatta beslut om att gå vidare till programfasen som är nästa fas i 
processen.  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2020 att återremittera ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden för komplettering med uppgifter om beräknad 
investeringsuppgift. Barn- och utbildningsnämnden hanterade ärendet den 25 
november 2020 och beslutade då att ange nämndens önskemål om vart den nya 
skolan ska placeras. Barn- och utbildningsnämndens önskemål är att skolan 
byggs i Tannåker.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att: 

- godkänna förstudien och att inleda programfasen, 
- I programfasens ordinarie process inkludera en omvärldsanalys avseende 

mindre skolor på landsbygden och att,  
- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under programfasen ta 

fram en marknadsföringsplan för området som tar höjd för kommunens 
vision.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §89 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-11-25 § 164 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-04-29 §63 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-03-31 § 33 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-05-08 
Förstudie för förskola/skola vid Bolmens östra strand, 2020-03-31 

Yrkanden 
Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att godkänna förstudien och att avvakta med att inleda programfasen.   
Lars-Ove Johansson (C), Rut Björkström (KD), Emma Johansson Gauffin (S), 
Ann-Charlotte Wiesel (S), Magnus Carlsson (S), Anne Karlsson (S) och Magnus 
Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta NEJ för 
beslut i enlighet med Jan Lorentzsons med fleras yrkanden  
FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x  
Kowalski Paul, Ledamot S x  
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x 

 
Bengtsson Håkan, Ledamot S x  
Magnus Carlsson, Tjänstgörande ersättare 
S 

x 
 

Lorentzson Jan, Ledamot SD   x 
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x 
Johansson Roland, Ledamot ALT   x 

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Skickas till 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 111  KS2021-0201 111   

Revidering av valdistrikt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra 
valdistrikten i enlighet med förslag i bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i 
Ljungby stad daterat 10 maj 2021 samt bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt 
utanför Ljungby stad daterat 10 maj 2021 och att överlämna förslagen till 
Länsstyrelsen Kronoberg för fastställande.  

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden beslutade den 24 september 2020 att ge valkansliet i uppdrag att ta 
fram ett förslag till förändrade valdistrikt. Syftet med förändringen är att anpassa 
valdistrikten utifrån nuvarande och förväntad befolkningsutveckling, med 
bestämmelser om vallokaler i åtanke. Utgångspunkter för förslaget är att 
valdistrikten generellt bör bli mindre, att distrikten ska ha lämpliga vallokaler, 
samt att vallokalernas placering ska ge en stor andel röstande ökade möjligheter 
att resa hållbart till respektive vallokal.  
Valdistrikten i Ljungby kommun ändrades år 2008, inför RKL-valet 2010, då 
Valmyndigheten föreslog att valdistrikten ska vara större, mellan 1000 och 2000 
röstberättigade, så att valhemligheten bibehålls. Antalet röstberättigade i 
valdistrikten i Ljungby var efter ändringen mellan 1130 och 1750.  
Vid en genomgång av befolkningsutvecklingen i de olika valdistrikten under 
tidig höst 2020 visade det sig att ett flertal valdistrikt, både inom och utanför 
Ljungby tätort, har vuxit med flera hundra röstberättigade invånare sedan 2008.  
Varje byggnation av flerfamiljshus samt nya bostadsområden ökar antalet 
röstberättigade markant. Därför har valkansliet i sitt arbete med att ta fram 
förslag till nya valdistrikt tagit hänsyn till befintliga planuppdrag, samt i viss 
mån även förslag till nya bostadsområden som har angetts i förslaget till ny 
översiktsplan.  
Utöver befolkningsökningen finns fler anledningar till att ändra valdistrikten och 
att minska antalet röstberättigade i varje distrikt: 
1.I utvärderingen av RKL-valet 2018 konstaterade valnämnden och 
valförrättarna att köerna i flera vallokaler var långa under större delen av dagen 
och att i ett par lokaler valde väljarna att istället ta sig till förtidsröstningslokalen 
Grand för att undvika att stå i kö så länge. Valdeltagandet i Ljungby kommun i 
RKL-valet 2018 var 86,91 % vilket var en ökning med 1,72 % sedan RKL-valet 
2014.  
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2.Inför EU-valet år 2019 gjordes ändringar i vallagen så att väljarna ska kunna 
ta sina valsedlar utan att andra ser vilka valsedlar de tar, för att ytterligare höja 
valhemligheten. Detta innebär i praktiken att lokalerna måste möbleras 
annorlunda och att det krävs mer utrymme för valsedlarna. Dessutom tar det 
extra tid att slussa in varje väljare bakom bås med valsedlar, vilket kan komma 
att leda till ännu längre köer i lokalen. 
3.Med mindre valdistrikt (dvs färre antal röstberättigade) ökar möjligheten till 
en ännu mer rättssäker och snabbare rösträkning när valet har avslutats i 
vallokalen. Antalet förtidsröster, som tidigare har varit mycket stort i de 
valdistrikt som har ett eller två röstmottagningsställen, kommer att minska 
betydligt genom förslaget till nya valdistrikt, eftersom väljare enbart kan 
förtidsrösta i röstmottagningsställen. Ett minskat antal förtidsröster leder till 
minskat arbete efter stängning, med 1-2 timmar. Detta frigör tid till att snabbare 
komma igång med att räkna röster och leder till att distriktet snabbare kan 
redovisa sitt valresultat.  
4.Kommunen eftersträvar i all verksamhet arbete för en hållbar miljö. I förslaget 
till nya valdistrikt har valkansliet tagit hänsyn till avstånden till vallokalerna för 
att möjliggöra hållbart resande i så stor utsträckning som möjligt. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att ändra valdistrikten i enlighet med förslag i 
bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i Ljungby stad daterat 10 maj 2021 samt 
bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt utanför Ljungby stad daterat 10 maj 2021 och 
att överlämna förslagen till Länsstyrelsen Kronoberg för fastställande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §92 
Valnämndens förslag till beslut, 2021-05-06 § 8 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10 
Bilaga 1, 2021-05-10 
Bilaga 2, 2021-05-10  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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KS § 112  KS2021-0206 040   

Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen  

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som Ljungbybostäder AB, 
Ljungby Energi AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB har 
bedrivit under 2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
Ljungby Energi AB har inte uppfyllt målet om avkastningskravet på det 
justerade egna kapitalet varken för 2019 eller för 2020. Kommunstyrelsen 
beslutar att uppmana Ljungby Energi AB att vidta åtgärder för att förbättra det 
ekonomiska resultatet och uppnå avkastningskravet framåt i tiden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska varje år pröva om den verksamhet som bolagen bedrivit 
under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska  styrelsen lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
Ljungbybostäder AB har i sin årsredovisning redovisat hur man har uppfyllt 
verksamhetsmål och ekonomiska krav. Kommunledningsförvaltningen bedömer 
att både verksamhetsmål och ekonomiska krav för Ljungbybostäder AB i 
huvudsak är uppfyllda.  
I Ljungby Energi ABs årsredovisning redovisas hur bolaget under 2020 levt upp 
till verksamhetsmål och ekonomiska krav. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att både verksamhetsmål och ekonomiska krav för Ljungby Energi AB 
i huvudsak är uppfyllda. På samma sätt som under 2019 så uppnåddes inte 
avkastningskravet under 2020. Även om verksamhetsmål och ekonomiska krav i 
huvudsak uppfylls så föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar att uppmana Ljungby Energi AB att vidta åtgärder för 
att förbättra det ekonomiska resultatet och uppnå avkastningskravet framåt i 
tiden. 
Ljungby Utveckling AB ska uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med 
lokaler för näringslivets behov. Kommunledningsförvaltningen bedömer att 
både mål och ekonomiska krav för Ljungby Utveckling AB är uppfyllda. 
Målet för Ljungby Holding AB är att verka för att alla bolag i 
kommunkoncernen samarbetar i syfte att gagna kommunnyttan, minska 
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kostnader och effektivisera verksamheten. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att både mål och ekonomiska krav för Ljungby Holding AB är 
uppfyllda.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 25 maj 2021 att kommunstyrelsen 
beslutar att bedöma att den verksamhet som Ljungbybostäder AB, Ljungby 
Energi AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB har bedrivit 
under 2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Ljungby Energi AB har 
inte uppfyllt målet om avkastningskravet på det justerade egna kapitalet varken 
för 2019 eller för 2020. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Ljungby Energi 
AB att vidta åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet och uppnå 
avkastningskravet framåt i tiden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-05-25 §85 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,2021-05-17 
Årsredovisning 2020 Ljungby Holding AB 
Årsredovisning 2020 för Ljungby Utveckling AB 
Årsredovisning 2020 för Ljungby Energi AB  
Årsredovisning 2020 för Ljungbybostäder AB 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   

Skickas till 
Ljungby Energi AB  
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KS § 113  KS2021-0113 041   

Budget 2022 med plan för 2023 - 2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar alliansens förslag till budget för beslut av 
kommunfullmäktige med följande tillägg: 

- Fri entré till utebaden, Kronoskogsbadet och Ringbadet samt fri entré till 
Ljungby simhall och äventyrsbad under sommaren, 135 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har under våren 2021 tagit fram förslag till budget 2022 med 
plan för 2023 – 2026. Alliansens budgetförslag presenterades under 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021. Arbetsutskottet beslutade den 
25 maj 2021 att överlämna ärende till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
Under sammanträdet redovisar Alliansen ett kompletterat budgetförslag till den 
8 juni som kompletterats utifrån det budgetförslag som presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj 2021. Likaså redovisar 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna sina respektive budgetförslag.    

Beslutsunderlag 
Alliansens budgetförslag kompletterat till den 8 juni 
Socialdemokraternas budgetförslag 
Sverigedemokraternas budgetförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-05-25 §84 
Budgetförslag presenterat för kommunstyrelsens arbetsutskott 25 maj, 2021-05-
25 
Minnesanteckningar från pensionärsrådet, 2021-06-01 
Minnesanteckningar från tillgänglighetsrådet, 2021-06-01 
Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2021-06-01 
Minnesanteckningar från CESAM, 2021-06-02 

Yrkanden 
Magnus Gunnarsson (M) redovisar alliansens budgetförslag som kompletterats 
till den 8 juni. Magnus Gunnarsson (M) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att överlämna alliansens förslag till budget för beslut 
av kommunfullmäktige.  
Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) redovisar 
Sverigedemokraternas budgetförslag. Krister Salomonsson (SD) och Jan 
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Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
Sverigedemokraternas budgetförslag för beslut av kommunfullmäktige.  
Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) redovisar Socialdemokraternas 
budgetförslag. Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att överlämna Socialdemokraternas budgetförslag för 
beslut av kommunfullmäktige.  
Jan Lorentzson (SD) och Krister Salomonsson (SD) lämnar följande yrkanden, 
efter att alliansens budgetförslag utsetts som huvudförslag (beslutsordning 1 och 
2), som bygger på Sverigedemokraternas budgetförslag:  

- Öka upp rambudgeten för socialnämnden med 20 milj. Detta i huvudsak 
för att säkra välfärden och omtanken för våra äldre. Inte fler 
neddragningar inom äldreomsorgen (beslutsordning 3) 

- Försäljning av Stora villan på Holmsborg i Lagan. Sparar in 
rivningskostnaden och får in kapital till kommunkassan. En fastighet väl 
värd att bevara (beslutsordning 4) 

- Inrätta resursskola för att fånga upp de elever som av olika anledningar 
har svårt att följa med i den reguljära undervisningen. Kommer att skapa 
mer studiero i klasserna vilket gynnar samtliga elever (beslutsordning 5) 

- Inrätta tre extratjänster inom parkförvaltningen för personer långt från 
arbetsmarknaden (beslutsordning 6) 

- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att 
kontrollera närvaron på SFI för att erhålla försörjningsstöd 
(beslutsordning 7)  

- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten 
att starta en utbildning som syftar till att kompetensförsörja 
plastindustrin (beslutsordning 8) 

 
Håkan Bengtsson (S) och Anne Karlsson (S) lämnar följande yrkanden, efter att 
alliansens budgetförslag utsetts som huvudförslag (beslutsordning 1 och 2), som 
bygger på Socialdemokraternas budgetförslag: 

- Kvinnojouren tilldelas 210 000 kronor (beslutsordning 9) 
- Fri entré till utebaden Kronoskogsbadet och Ringbadet. Fri entré till 

Ljungby simhall och äventyrsbad 135.00 kronor (beslutsordning 10) 
- Utreda möjligheten att bevara den unika industrimiljön i kvarteret 

Aspebacken (beslutsordning 11) 
- Medel till projektledare för att införa heltid som norm  

700 000 kronor (beslutsordning 12) 
- Digitalisera bygglovsprocessen- medel ifrån centrala IT (beslutsordning 

13) 
- 350 000 kronor för helårseffekt att arbeta med äldre detaljplaner 

(beslutsordning 14) 
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- Hälsoprojektet för personal inom äldreomsorgen 1 miljon kronor 
(beslutsordning 15)  

- Barn och utbildningsnämnden tilldelas 700 000 kronor för att arbeta 
förebyggande ”Barnens bästa” (beslutsordning 16) 

- Tillbyggnad av 2 omklädningsrum på Ljungby Arena (beslutsordning 
17) 

- Avsätta 400 000 kronor till utemiljön vid Grand (beslutsordning 18) 
- Tekniska nämnden får i uppdrag att avvakta med projektering av 

multihall. Tekniska nämnden får dessutom i uppdrag att utreda och se 
över behovet av samtliga hallar i kommunen. Prioritering ska vara på 
Sunnerbohallen och bowlinghallen. Föreningslivet skall vara involverade 
i behovsutredningen (beslutsordning 19) 

- Tjänst att arbeta med vattenfrågor i kommunen (beslutsordning 20) 
 
Kerstin Wiréhn (V) lämnar följande yrkanden utifrån Alliansens budgetförslag:  

- 8 miljoner för att påbörja arbetet mot heltid för personal inom 
Kommunals avtalsområde samt ta bort delade turer. Enligt 
socialförvaltningen kostar det totalt 25 miljoner, och det måste vara klart 
2024, Syftet är att öka attraktiviteten i yrket, att människor ska kunna 
försörja sig, få vettig pension och öka kontinuiteten och därmed 
kvalitéten inom äldreomsorgen (8 miljoner kronor) (beslutsordning 21)  

- Bidrag till Kvinnojouren 210 000 kronor (yrkandet avslogs genom 
beslutsordning 9) 

- 200 000 kronor till kulturarrangemang, avsedd för arrangemang med 
lokala kulturutövare. Syftet är ge lokala kulturlivet en extra skjuts för en 
återstart efter pandemin (200 00 kronor) (beslutsordning 22) 

- avgiftsfritt utebad (135 000 kronor) (yrkandet blev bifallet genom 
beslutsordning 10) 

- bifall till alliansens förslag till ökning med ram med 7 000 000 kronor 
samt 350 000 kronor för skolsköterska och start av estetisk linje, 
Sunnerbogymnasiet (yrkandet blev bifallet genom beslutsordning 2) 

- -400 000 kronor minskad kostnad på grund av vegetarisk kost 
(beslutsordning 23) 

- Utredningsuppdrag för byggande av aktivitetshall/mötesplats i 
anslutning till förskolan i Kånna. En delbetalning till aktivitetshallen 
genom tidigare utlovade försäkringspengar (beslutsordning 24) 

- Ta bort investeringar avseende överföringsledning Bolmens Östra strand 
(beslutsordning 25) 

- Öka investeringarna avseende ledningsförnyelse med 25 miljoner/årligen 
(beslutsordning 26) 

Huvudförslag till budget, utse huvud- och motförslag (1)  
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen har att besluta om att utse ett 
huvudförslag till budget och att beslutet kommer fattas genom omröstning. När 
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ett huvudförslag tagits fram kommer respektive yrkande, som inte fallit eller 
bifallits i den inledande omröstningen om huvudförslag eller under resterande 
beslutsordningar, att ställas mot huvudförslaget. Det finns tre fullständiga 
budgetförslag att ta ställning till: Alliansens budgetförslag, 
Sverigedemokraternas budgetförslag och Socialdemokraternas budgetförslag.  
Ordföranden utser Alliansens budgetförslag till huvudförslag till omröstningen 
gällande huvudförslag till budget. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen 
behöver utse ett motförslag till Alliansens budgetförslag. Ordföranden frågar om 
kommunstyrelsen kan beslut att utse ett motförslag genom omröstning mellan 
Socialdemokraternas budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag 
och finner att kommunstyrelsen avser att göra så.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att utse Socialdemokraternas 
budgetförslag som motförslag till omröstningen om huvudförslag till budget.  

Omröstningsresultat (1) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att utse 
Sverigedemokraternas budgetförslag till motförslag och om att rösta NEJ för att 
utse Socialdemokraternas budgetförslag till motförslag.  

LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M    x 
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M    x 
Sahlin Jan, Ledamot M    x 
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L    x 
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C    x 
Petersson Matilda, Ledamot C    x 
Björkström Rut, Ledamot KD    x 
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x  
Kowalski Paul, Ledamot S   x  
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
 x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD x   
Salomonsson Krister, Ledamot SD x   
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Omröstningen har utfallit med tre JA-röster, fyra NEJ-röster medan åtta 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning 
beslutat att utse Socialdemokraternas budgetförslag till motförslag.  
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Beslutsordning gällande huvudförslag till budget (2)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att utse Alliansens 
budgetförslag som huvudförslag till budget.  

Omröstningsresultat (2)  
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att utse 
Alliansens budgetförslag till huvudförslag till budget och om att rösta NEJ för 
att utse Socialdemokraternas budgetförslag till huvudförslag till budget.  
FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x   
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x  
Kowalski Paul, Ledamot S   x  
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD    x 
Salomonsson Krister, Ledamot SD    x 
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning 
beslutat att utse Alliansens budgetförslag till huvudförslag till budget.  

Beslutsordning gällande yrkande om att utöka socialnämndens 
rambudget från J Lorentzson och K Salomonsson (3)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (3) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

  
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x   
Kowalski Paul, Ledamot S x   
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S x   
Wiréhn Kerstin, Ledamot V    x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x  
Johansson Roland, Ledamot ALT   x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.   

Beslutsordning gällande försäljning av stora villan på Holmsborg 
från J Lorentzson och K Salomonsson (4)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (4)  
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x   
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x   
Kowalski Paul, Ledamot S x   
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S x   
Wiréhn Kerstin, Ledamot V    x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x  
Johansson Roland, Ledamot ALT   x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.  

Beslutsordning gällande resursskola från J Lorentzon och K 
Salomonsson (5)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (5)  
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

  
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x   
Kowalski Paul, Ledamot S x   
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S x   
Wiréhn Kerstin, Ledamot V    x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x  
Johansson Roland, Ledamot ALT   x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.  

Beslutsordning gällande extratjänster inom parkförvaltningen från J 
Lorentzson och K Salomonsson (6)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (6) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x   
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x   
Kowalski Paul, Ledamot S x   
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S x   
Wiréhn Kerstin, Ledamot V    x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x  
Johansson Roland, Ledamot ALT   x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.  

Beslutsordning gällande kontroll av närvaro på SFI från J 
Lorentzson och K Salomonsson (7)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (7) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

  
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x   
Kowalski Paul, Ledamot S x   
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S x   
Wiréhn Kerstin, Ledamot V    x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Omröstningen har utfallit med elva JA-röster, tre NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.  

Beslutsordning gällande utbildning för plastindustrin från J 
Lorentzson och K Salomonsson (8)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (8)  
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Jan Lorentzsons och Krister Salomonssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

 
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x  
Kowalski Paul, Ledamot S x  
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x 
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x 
Johansson Roland, Ledamot ALT   x 

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.   

Beslutsordning gällande medel till Kvinnojouren från A Karlsson 
och H Bengtsson (9)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (9) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.   
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.   

Beslutsordning gällande fri entré till Kronoskogsbadet, Ringbadet, 
Ljungby simhall med mera från A Karlsson och H Bengtsson (10)  
Ordföranden frågar om yrkandet avser fria bad som ska gälla under sommaren 
enligt samma ordalydelse som framgår i Socialdemokraternas budgetförslag och 
får detta bekräftat.  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.   

Omröstningsresultat (10) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x 
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x 
Johansson Roland, Ledamot ALT   x 

Omröstningen har utfallit med sju JA-röster och åtta NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Håkan 
Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.    

Beslutsordning gällande utredning av kvarteret Aspebacken från A 
Karlsson och H Bengtsson (11)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.   

Omröstningsresultat (11) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

  
Petersson Matilda, Ledamot C    x 
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x  
Kowalski Paul, Ledamot S   x  
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD x   
Salomonsson Krister, Ledamot SD x   
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster, fem NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.  

Beslutsordning gällande projektledare för heltid som norm från A 
Karlsson och H Bengtsson (12)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (12)  
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.   

Beslutsordning gällande digitalisera bygglovsprocessen från A 
Karlsson och H Bengtsson (13)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (13)  
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 
 

49(68) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.  

Beslutsordning gällande arbete med äldre detaljplaner från A 
Karlsson och H Bengtsson (14)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (14) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

 
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

x 
 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med elva JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.   

Beslutsordning gällande hälsoprojekt för personal inom 
äldreomsorgen från A Karlsson och H Bengtsson (15)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (15)  
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.   

Beslutsordning gällande Barnens bästa från A Karlsson och H 
Bengtsson (16)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (16) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

 
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.   

Beslutsordning gällande omklädningsrum i Ljungby Arena från A 
Karlsson och H Bengtsson (17)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (17) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

 
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

x 
 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT   x 

Omröstningen har utfallit med elva JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.   

Beslutsordning gällande medel för utemiljön vid Grand från A 
Karlsson och H Bengtsson (18)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (18) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

x 
 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med elva JA-röster och fyra NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.  

Beslutsordning gällande att avvakta med projektering av multihall 
från A Karlsson och H Bengtsson (19)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (19) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

  
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x  
Kowalski Paul, Ledamot S   x  
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD    x 
Salomonsson Krister, Ledamot SD    x 
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster, fem NEJ-röster medan två 
ledamöter valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning 
beslutat i enlighet med Alliansens budgetförslag.  

Beslutsordning gällande tjänst för arbete med vattenfrågor från A 
Karlsson och H Bengtsson (20)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Håkan Bengtssons och Anne Karlssons 
yrkande därmed avslagits.  

Omröstningsresultat (20) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Håkan Bengtssons och Anne Karlssons yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

  
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x  
Kowalski Paul, Ledamot S   x  
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

x 
  

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD    x 
Salomonsson Krister, Ledamot SD x   
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, fyra NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.   

Beslutsordning gällande heltid och delade turer från K Wiréhn (21)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.   

 Omröstningsresultat (21) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande. 
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x  
Kowalski Paul, Ledamot S x  
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med 13 JA-röster och två NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.  
 

Beslutsordning gällande kulturarrangemang från K Wiréhn (22)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.  

Omröstningsresultat (22) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ  
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x   
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x  
Kowalski Paul, Ledamot S   x  
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD x   
Salomonsson Krister, Ledamot SD x   
Johansson Roland, Ledamot ALT x   

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.   

Beslutsordning gällande vegetarisk kost från K Wiréhn (23) 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.  

Omröstningsresultat (23) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

 
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.   

Beslutsordning gällande utredning av aktivitetshall/mötesplats i 
Kånna från K Wiréhn (24)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.  

Omröstningsresultat (24) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

 
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Kowalski Paul, Ledamot S   x 
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD x  
Johansson Roland, Ledamot ALT x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.  

Beslutsordning gällande investeringar för överföringsledning 
Bolmens östra strand från K Wiréhn (25)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.  

Omröstningsresultat (25) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x   
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x   
Kowalski Paul, Ledamot S   x  
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S x   
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x  
Johansson Roland, Ledamot ALT   x  

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster och sex NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Alliansens 
budgetförslag.  

Beslutsordning gällande ledningsförnyelser från K Wiréhn (26)  
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner efter omröstning att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Alliansens budgetförslag och att Kerstin Wiréhns yrkande därmed 
avslagits.  

Omröstningsresultat (26) 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Alliansens budgetförslag och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Kerstin Wiréhns yrkande.  
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LEDAMOT  JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x   
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x   
Sahlin Jan, Ledamot M x   
Lars-Solling, tjänstgörande ersättare L x   
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

  
Petersson Matilda, Ledamot C x   
Björkström Rut, Ledamot KD x   
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x   
Kowalski Paul, Ledamot S x   
Göransson Tommy, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x  

Bengtsson Håkan, Ledamot S x   
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD    x 
Salomonsson Krister, Ledamot SD    x 
Johansson Roland, Ledamot ALT   x  

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster, tre NEJ-röster medan två ledamöter 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i 
enlighet med Alliansens budgetförslag.  

Beslutsordning gällande överlämnande av budget till 
kommunfullmäktige (27)  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att överlämna alliansens 
budgetförslag för beslut av kommunfullmäktige med tillägg/ändringar i enlighet 
med vad som beslutats under beslutsordning 1–26.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att överlämna alliansens 
budgetförslag för beslut av kommunfullmäktige med tillägg/ändringar i enlighet 
med vad som beslutats under beslutsordning 1–26.  
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KS § 114  KS2021-0192 046   

Utdelning ur Dahlinfonden 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut medel ur Dahlinfonden i enlighet med 
socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag. Medel delas därmed ut 
i enlighet med vad som framgår i sammanställningen över ansökningar daterad 7 
maj 2021.  

Jäv 
Roland Johansson (ALT) och Lars-Ove Johansson (C) anmäler jäv och deltar 
inte under ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Utdelning ur Dahlinfonden sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden 
och socialnämnden har lämnat yttrat yttranden i ärendet inför kommunstyrelsens 
beslut om utdelning.  
För 2021 finns 2 913 554 kronor att utdela ur fonden varav minst 2 304 000 
kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 5 903 260 kronor. Medel ska 
fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska 
område enligt följande: 1/7 av medlen, cirka 416 222 kronor, tilldelas 
biblioteken i Lagan, 1/7 av medlen cirka 416 222 kronor, utdelas till 
kulturändamål och 5/7 av medlen, cirka 2 081 110 kronor, utdelas till sociala 
ändamål.  
I sammanställningen över ansökningar framgår kultur- och fritidsnämndens 
samt socialnämndens förslag till fördelning av medel. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade den 28 april 2021 att följa presidierna i socialnämnden 
och kultur- och fritidsnämndens förslag till fördelning av bidrag ur 
Dahlinfonden och skicka förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
Socialnämnden beslutade den 21 april 2021 att överlämna samma förslag till 
kommunstyrelsen för beslut.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut, 2021-04-21 §47 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2021-04-28 §40 
Sammanställning av ansökningar, 2021-05-07 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-06 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 
 

64(68) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att dela ut medel ur 
Dahlinfonden i enlighet med socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens 
förslag. Medel delas därmed ut i enlighet med vad som framgår i 
sammanställningen över ansökningar daterad 7 maj 2021. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att dela ut medel ur 
Dahlinfonden i enlighet med socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens 
förslag. Medel delas därmed ut i enlighet med vad som framgår i 
sammanställningen över ansökningar daterad 7 maj 2021. 

Skickas till 
Socialnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 115      

Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Företagsbesök.  

Ledamöterna har varit på flera företagsbesök. Ledamöterna har bland 
annat besökt Agundaborg och Ljungby Ljung Ceramic.  
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KS § 116      

Kommunledningsförvaltningen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar kommunens placering och resultat i 
Svenskt Näringslivs kvalitetsmätning om kommuners företagsklimat.  
Kommunen avancerar i flera kategorier men det finns även kategorier där 
kommunen behöver förbättra sig.   
Kommunledningsförvaltningen informerar om demokratiskolan som 
kommunledningsförvaltningen genomför. Under detta så kommer några 
ungdomar få möjlighet att arbeta och praktisera som politiker och ledande 
tjänstepersoner.  
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KS § 117      

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende 
Magnus 
Johansson    

2.3 2021-05-14 Uttag ur 
kapitalförvaltningen   

Beslutsunderlag 
Uttag ur kapitalförvaltningen, 2021-05-14 
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Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen den 8 juni 
2021: 

- Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
uppdragsbeskrivning för gemensam renhållningsstrategi för Ljungby och 
Alvesta kommuner, 2021-03-09 

- Kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsplan för kultur, 2021-05-04 
- Region Kronoberg, inbjudan till kommunalt forum, 2021-04-29 
- Region Kronoberg, informationsbrev till styrelsen om skolskjutsar och 

färdtjänst, 2021-04-29 
- Socialnämnden, beslut om att delta i Region Kronobergs samordnade 

trafikupphandling, 2021-04-21 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, synpunkter gällande Region 

Kronobergs samordnare trafikupphandling, 2021-05-28 
- Kommunstyrelsens ordförande, avsiktsförklaring gällande 

utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland, 2021-05-11 
- Länsstyrelsen i Kronobergs län, statligt bidrag till det lokala 

naturvårdsprojektet bekämpning av invasiva främjande växter i Ljungby 
kommun, 2021-05-05 

- Kommunledningsförvaltningen, beslut om attestuppdrag, 2021-03-18 
- Kommunledningsförvaltningen, beslut om attestuppdrag, 2021-05-01 
- Sunnerbo Samordningsförbund, sammanträdesprotokoll, 2021-03-18 
- Ljungbybostäder AB, sammanträdesprotokoll, 2021-05-05 
- VoB Kronoberg, sammanträdesprotokoll, 2021-05-10 
- VoB Kronoberg, sammanträdesprotokoll, 2021-02-22 
- Miljö- och byggnämnden, uppdrag med anledning av verkställande av 

motion om Friluftsplan, 2021-06-11 § 75 
- Sydarkivera, beslut om årsredovisning 2020 och budget 2022, 2021-04- 

13 
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, information om 

utbetalning av ersättning för krisberedskap och civilt försvar, 2021-05- 
20 

- Tekniska nämnden, nedprioritering av utredningsuppdrag – 
återvinningscentral i Lidhult, 2021-05-04 
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