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Kommunfullmäktige 
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Tid och plats  Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 27 maj 2019,  
kl. 17.30-20.00 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M) Liselotte Åhlander (S) 
Anne Karlsson (S) Saga Sunniva Bergh (V) 
Krister Salomonsson (SD) Henrik Pettersson (SD) 
Lars-Ove Johansson (C) Rut Björkström (KD) 
Ann-Charlotte Wiesel (M) inte 
§ 83 

Mats Karlsson (M)  

Ulla-Britt Storck (S) Jonna Nielsen (ALT)  
Jan Lorentzson (SD) Jan-Erik Andersson (C) 
Marcus Walldén (M) Matija Rafaj (S) 
Petra Ruzsa-Pal (S) Frederik Svärd (M) 
Kerstin Wiréhn (V) Caroline Holmqvist-Henrysson (S) 
Susanna Tingbratt (KD) Dick Andersson (SD) inte § 83 
Roland Johansson (ALT) Lars Nordqvist (M) 
Kent Danielsson (C) Margaretha Andersson (S) 
Gunilla Åström (M) Jenny Anderberg (C) 
Magnus Carlsson (S) Alma Svensson (M) 
Melena Jönsson (SD) Pär Augustsson (SD) 
Ulla Hansson (M) Pia Johansson (S) 
Tomas Nielsen (S) Christian Johansson (V) inte § 83 
Anneli Ahlqvist (C) Stefan Bramstedt (M) 
Ann-Kristin Petersson (M) Ingela Rosén (S) 
Håkan Bengtsson (S) inte § 84 Carina Bengtsson (C) 
Martina Ericsson (SD) Doris Nickel (SD) 
Lars Solling (L) Bengt Carlsson (KD) 
Tommy Göransson (MP) Thomas Jeppsson (M) 
Bo Ederström (M) inte § 84  

 

Övriga 
deltagande 

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 
Meg Nömgård, Sagobygden 
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef 
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef 
Malin Svensk, kommunikationschef 

Åhörare 5 

Justerare 
 
Magnus Carlsson, Melena Jönsson, ersättare: Tommy Göransson 

Justeringens  
tid och plats 

Kommunkansliet, måndagen den 3 juni 2019 kl. 16.00 

Paragrafer 
72-86   
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Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

 
 

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel §§ 72-82, §§ 84-86         Bengt Carlsson (KD) § 83 
  

Justerare Magnus Carlsson        Melena Jönsson 
  

  
 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 27 maj 2019 
Tillkännagivandet 
publicerat 3 juni 2019 

Överklagningstid 4-25 juni 2019 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 26 juni 2019 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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Kf § 72      

 
 
Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valärenden nr 14 ersättare i tekniska nämnden (S) och 
ärende 15 ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S) utgår från dagordningen 
och tas upp igen under fullmäktiges sammanträde i juni.
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Kf § 73      

 
 
Informationsärenden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Information om Sagobygdens UNESCO-kreditering. 
 

2. Information om marknadsföring av kommunen i samband med event. 
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Kf § 74      

 
 
Allmänhetens och ledamöternas frågestund 
 
Allmänhetens frågestund 

1. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande vad som händer 
med ritningarna för utveckling av områden när det inte byggs något på 
området? Till exempel ritningarna över järnvägsområdet. 

 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det är 
riktigt att kommunen har haft en arkitekt som har tittat på en del av 
stationsområdet. Vi har också tittat på möjligheten att lägga biblioteket 
där, men det blir kvar där det ligger idag. Det bästa är att privata krafter 
bygger på tomten. 

 
 
Ledamöternas frågestund 
 

1. Kerstin Wiréhn (V) frågar tekniska nämndens ordförande varför 
fullmäktige inte fick något beslutsunderlag när det gäller beslutet om 
verksamhetsområde i Bäck. Vi skulle ju behöva veta varför det är en fara 
för människor och miljö att inte bilda verksamhetsområde. 

 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar: Vi hade 
det underlag som vi behövde i nämnden och beslutet är ju fattat nu. 

 
2. Krister Salomonsson (SD) frågar barn- och utbildningsnämndens 

ordförande om det finns någon tidsintervall på hur ofta arbetsgivaren 
kontrollerar utdrag ur belastningsregistret efter att personerna har 
anställts. 

 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar 
att han förutsätter att det finns en rutin för det, säger att han ska kolla 
upp det.  

 
3. Magnus Carlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om 

kommunen har glömt att svara på regionens fråga om helikopterplatta 
vid Räddningstjänsten, eller var ärendet ligger? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att 
frågan var uppe på en beredning i höstas och att utredningar om 
kostnaden har gjorts inom tekniska förvaltningen. Varför regionen inte 
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har fått besked kan Gunnarsson (M) inte svara på. Det förvånar honom 
att de inte har fått besked redan. 
 

4. Roland Johansson (ALT) frågar socialnämndens ordförande om 
socialförvaltningen har ansökt om habiliteringsersättningen på 1,5 
miljoner kronor i år. 

 
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att nämnden har 
beslutat att ta del av de statliga bidragen om cirka 1,7 miljoner kronor till 
habiliteringsersättning och att ansökan har skickats in. 
 

5. Henrik Petersson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande när en gata 
i Ryssby ska asfalteras. Det har tagit väldigt lång tid sedan den grävdes 
upp. 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det är 
på gång. De kanske till och med har gjort det idag.
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Kf § 75      

 
 
Enkla frågor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inga enkla frågor har lämnats in. 
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Kf § 76      

 
 
Inlämnande av motioner och interpellationer 
 
Beslut 
Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Motioner 
Inga motioner har lämnats in. 
 
Interpellationer 

1. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till kommunfullmäktiges 
ordförande om fullmäktiges behandling av återremissen i ärendet om 
stöd till Lingbygdens friskola. 

2. Christian Johansson (V) har ställt en interpellation till socialnämndens 
ordförande om bilavtal med personalen. 
 

 
Beslutsunderlag 
Interpellationerna 
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Kf § 77      

 
 
Inlämnande av medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag 
Nr 1-2, 4-5 till tekniska nämnden för beslut, 
Nr 3 till kultur- och fritidsnämnden för beslut och 
Nr 6 till miljö- och byggnämnden för beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Gör Jansson ängar till en 
bilfri åpark. 
Motivering: Som ett led i att stärka Lagan som rekreation och naturvärde 
borde en del av Kungsgatan stängas av vid det som i folkmun kallas 
Janssons ängar och utrustas med sittbänkar, grillplatser och 
bryggor. Området är en av de få platser i stan där man enkelt kommer 
ner till ån och används flitigt fina vår- och sommardagar 

2. Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Anlägg bryggor i centrala 
Ljungby 
Motivering: Ån behöver tas vara på bättre för att skapa fler rekreativa 
områden och nya attraktiva bostadsområden. Bryggorna kan användas 
för att fiska, picknicka, sjösätta kanoter, bada från eller bara sitta på och 
sola och doppa tårna. 

3. Sätt upp fler skyltar i Kronoskogen och ett cykelställ vid den nya 
parkeringen 
Motivering: En informationstavla över stigarna och utegymmet vid 
parkeringen hade gett besökarna en bra överblick.  

4. Förnya och sätt dit mer lekplatsaktiviteter för barnen i Lagan vid 
bostadsområdet vid Violvägen, Rosenvägen, Lagan Åby 
Motivering: Det är viktigt med barn i rörelse, det finns bara tre 
leksaksaktiviteter där. Någon är sönder och behöver bytas ut. Fler saker 
behövs, kanske en rutschkana, gungbräda eller något annat kul.  

5. Permanent farthinder där Ringvägen korsar Södergatan i Lagan  
Motivering: Många kör för fort. I området finns det ofta barn i rörelse.  

6. Uppkalla gata efter Emelie Flygare Carlén, Emelie Flygares Gata.  
Motivering: Emelie Flygare Carlén var en berömd författare från Sverige 
som mellan åren 1827-1833 var bosatt i Ljungby. Hennes första roman 
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utspelade sig i Ljungby och Ljungby var även platsen för hennes 
internationella genombrott.  

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslagen 
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Kf § 78  Ks2019/0144 330 

 
 
Svar på interpellation om aktionsplan för vildbin 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson (S) ställde i april en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande om aktionsplan för bin.  
 
Karlsson (S) skriver att bina som spelar en viktig roll för naturen genom 
pollinering av växter, riskerar att försvinna på grund av bland annat 
klimatförändringar. Karlsson (S) menar att det kanske finns saker som politiker 
kan driva på för att rädda bina och ställer fyra frågor om bland annat aktionsplan 
och hur parkavdelningen arbetar med frågan. 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) har lämnat ett skriftligt 
svar innan sammanträdet och svarar muntligt under sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationen 
Svaret på interpellationen 
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Kf § 79  Ks2019/0165 430 

 
 
Svar på interpellation om anslagen för inventering av 
nyckelbiotoper 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) ställde i april en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om det minskade statliga stödet till arbete med 
klimat och miljö. Holmqvist Henrysson (S) undrar hur neddragningarna 
påverkar Ljungby kommun och hur Ljungby kommun ska klara målen vi har 
skrivit på i Borgmästaravtalet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt 
svar innan sammanträdet och svarar muntligt under sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationen 
Svaret på interpellationen 
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Kf § 80  Ks2019/0182 291 

 
 
Svar på interpellation om mönsterskola trots ökad 
kostnad för byggnation av Klövervägens förskola 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Magnus Carlsson (S) ställde i april en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om byggnationen av Klövervägens förskola. 
Carlsson (S) skriver att det talas om att Klövervägens nya förskola kommer att 
bli en mösterförskola, trots att förskolan till ytan är mindre än vad som tidigare 
har byggts i kommunen, och ställer två frågor om detta. 
 
Barn-och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) har lämnat ett 
skriftligt svar innan sammanträdet och svarar muntligt under sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationen 
Svaret på interpellationen 
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Kf § 81  KS 2018/0410 109       

 
 
Svar på motion om att införa en Pridefestival i Ljungby 
kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna yrkar att Ljungby kommun inrättar en prideparad samt att 
de politiska partierna i kommunfullmäktiges respektive ungdomsförbund 
erbjuds möjlighet att tillsammans med kommunens tjänstepersoner arrangera en 
pridefestival. 
Motionen påtalar att unga inom HBTQAI+-spektret är överrepresenterade inom 
självmordsstatistiken samt att de utgör en utsatt grupp för diskriminering. 
Motionen beskriver att en prideparad skulle visa på ett tolerant samhälle och en 
välkomnande kommun.  
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till att inrätta en parad som en 
del av ett större arbete för en mer inkluderande kommun. Det finns ett behov av 
att erbjuda mer kunskap om HBTQAI+-personer och deras utsatthet, men även 
om andra grupper som faller inom diskrimineringslagstiftningen. Inom en sådan 
satsning skulle en prideparad fylla en viktig symbolisk mening och det skulle 
innebära ett ställningstagande från Ljungby kommun. Det är viktigt att 
understryka att en parad eller annan typ av evenemang där Ljungby kommun 
deltar kräver ett större arbete för att motverka diskriminering i alla dess former.  
Kommunledningsförvaltningen skriver att Ljungby kommun behöver utveckla 
sitt aktiva antidiskrimineringsarbete som arbetsgivare så väl som samhällsaktör. 
En satsning för ökad kunskap inom samtliga diskrimineringsgrunder skulle bidra 
till Ljungby kommuns mål om att inkludera alla som lever i kommunen för att 
forma ett socialt hållbart samhälle och ligga i linje med de Globala målen 5 
Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet och 16 Fredliga och inkluderande 
samhällen. 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med representant i 
styrgruppen för Älmhult Pride som har beskrivit deras arbetssätt vilket visar att 
en kommun kan vara en aktör i ett upprättande av en festival eller parad men att 
huvudansvaret bör ligga på en förening. 
Kommunstyrelsen föreslår den 14 maj 2019 att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-05-14 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-29 
Motionen 2018-12-06 
 
Yrkanden 
Petra Rusza Pal (S) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Magnus Gunnarsson (M), Melena Jönsson (SD) och Lars Solling (L) yrkar 
avslag på motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Rusza 
Pals (S) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Gunnarssons (M) med 
flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Skickas till 
Motionären 
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Kf § 82  KS 2019/0018 600       

 
 
Svar på motion om att införa lärarassistenter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkande 1 att Ljungby kommun utreder 
införande av lärarassistenter i grundskola och gymnasieskola. 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkande 2 att frågan om införande av 
lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna Emma Johansson Gauffin och Magnus Carlsson föreslår i 
en motion den 14 januari 2019 att Ljungby kommun inför lärarassistenter för att 
underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljö och höja skolresultat.  
De närmaste åren kommer skolan att stå inför allt större utmaningar vad gäller 
att rekrytera personal. Bristen på behörig personal, som redan idag är kännbar, 
kommer att öka. En del i att underlätta rekrytering skulle kunna vara att förbättra 
arbetsmiljön för kommunens lärare så att de stannar kvar och rekommenderar 
Ljungby kommun som arbetsplats. Det vore också en god idé att använda den 
behöriga personal som finns så effektivt som möjligt. Ett sätt att åstadkomma 
båda dessa saker är att anställa lärarassistenter. Det skulle kunna leda till att man 
renodlar lärarnas pedagogiska arbete och att de får en minskad arbetsbelastning. 
Detta skulle alltså både kunna underlätta rekrytering och göra att befintlig 
personal vill arbeta kvar men det skulle också leda till att lärare kan lägga ett 
större fokus på undervisning. Det kan leda till att kvaliteten på undervisningen 
höjs och resultaten för kommunens elever blir bättre. Viktigt är att den 
pedagogiska personalen har stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de vill bli 
avlastade med på varje arbetsplats samt att införande av lärarassistenter inte 
innebär att lärare får mer undervisning och fler arbetsuppgifter. Då skulle en stor 
del av vitsen gå förlorad. Det är mycket möjligt att detta kan delfinansieras med 
statsbidrag. 
Motionärerna yrkar därför att:  
1. Ljungby kommun utreder införande av lärarassistenter i grundskola och 
gymnasieskola. 
2. frågan om införande av lärarassistenter skickas vidare till budgetberedningen 
I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen att i 
nuläget behöver man rekrytera cirka 70 lärartjänster. Behovet kommer att öka då 
Ljungby kommun växer och det blir fler barn och elever i framtiden. Det finns 
svårigheter i att rekrytera behöriga lärare då det saknas tillräckligt många 
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utbildade, prognoser nationellt visar att det glappet kommer att öka de närmaste 
åren. 
 
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 april 2019, § 46, och 
beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla yrkande 1 och avslå yrkande 2.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 maj att föreslå kommunfullmäktige att 
yrkande 1 bifalls och att yrkande 2 avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-05-14 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande § 46/2019 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-15 
Motion 2019-01-14 
 
Yrkanden 
Magnus Carlsson (S), Marcus Walldén (M) och Lars Solling (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Skickas till 
Motionären 
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Kf § 83  Ks2019/0217 046 

 
 
Årsredovisning för Märta Ljungbergs donationsfond 2018 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs 
Donationsfond för verksamhetsåret 2018. 
 
Jäv 
Ann-Charlotte Wiesel (M), Dick Andersson (SD) och Christian Johansson (V) 
deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente 
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 till kommunfull-
mäktige för beslut om ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Märta Ljungbergs Donations-
fond. 
 
Skickas till 
Märta Ljungbergs Donationsfond 
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Kf § 84  Ks2019/0208 750 

 
 
Årsredovisning för VoB Kronoberg 2018 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för VoB Kronobergs direktion för 
verksamhetsåret 2018. 
 
Jäv 
Bo Ederström (M) och Håkan Bengtsson (S) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun är medlem i kommunalförbundet VoB Kronoberg. Förbundet 
har i enlighet med bestämmelser i förbundsordningen överlämnat årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2018 till kommunfullmäktige för beslut om 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för VoB Kronoberg 
 
Skickas till 
VoB Kronoberg 
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Kf § 85  Ks2019/0218 102 

 
 
Valärende ersättare i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden (C) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Maryana Frisk Holsts (C) avsägelse 
och utser 
Jenny Anderberg (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen och 
Marie Karlsson (C) till ny ersättare i tekniska nämnden. 
 
Länsstyrelsen ombeds utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maryana Frisk Holst (C) avsäger sig den 4 maj 2019 samtliga uppdrag i Ljungby 
kommun från och med den 1 juni 2019. 
 
Frisk Holst (C) har innehaft följande uppdrag: 

1. Ersättare i kommunfullmäktige 
2. Ersättare i kommunstyrelsen  
3. Ersättare i kommunstyrelsens personalutskott 
4. Ersättare i tekniska nämnden  
5. Ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott 

 
Valberedningen föreslår, efter samråd med Centerpartiet, att fullmäktige fattar 
följande beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Maryana Frisk Holsts (C) avsägelse 
och utser 
Jenny Anderberg (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen och 
Marie Karlsson (C) till ny ersättare i tekniska nämnden. 
 
Uppdragen som ersättare i utskotten tillsätts av kommunstyrelsen respektive 
tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
M Frisk Holst (C) avsägelse 2019-05-04 
 
 
Skickas till 
M Frisk Holst (C) 
Länsstyrelsen
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Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

 
Kf § 86      

 
 
Meddelanden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 1 år 2019. 
 

2. Länsstyrelsen har utsett Jorge Rodriguez (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Susanne Roubert (S).  
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