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Tid och plats Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 28 oktober 2019, 
kl. 17.30-21.45 

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) Thomas Ragnarsson (M) 

Tomas Nielsen (S), ers för 
Conny Simonsson (S) 

Jonas Richthoff (ALT) 

Jan Lorentzson (SD) Karl-Gustaf Sundgren (C) 

Peter Berg (M), ers för Marcus 
Walldén (M) 

Matija Rafaj (S) 

Petra Ruzsa-Pal (S) Frederik Svärd (M) 

Kerstin Wiréhn (V) Caroline Holmqvist-Henrysson (S) 

Lennart Olsson (KD) Dick Andersson (SD) 

Roland Johansson (ALT) Lars Nordqvist (M) 

Kent Danielsson (C) Malekera Vital (S) 

Gunilla Åström (M) Jenny Anderberg (C) 

Magnus Carlsson (S) Ann-Kristin Petersson (M) 

Melena Jönsson (SD) Pär Augustsson (SD) 

Ulla Hansson (M) Pia Johansson (S) 

Emma Johansson Gauffin (S) Christian Johansson (V) 

Anneli Ahlqvist (C) Stefan Bramstedt (M) 

Tilda Ragnarsson (M) Ingela Rosén (S) 

Håkan Bengtsson (S) Carina Bengtsson (C) 

Martina Ericsson (SD) Doris Nickel (SD) 

Lars Solling (L) Bengt Carlsson (KD) 

Tommy Göransson (MP) Thomas Jeppsson (M) 

Bo Ederström (M)  
 

Övriga 
deltagande 

Jonas Jönsson, kommundirektör 
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 
 

Åhörare 8 
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Justerare 
 
Martina Ericsson och Lars Solling, ersättare: Liselotte Åhlander 

Justeringens  
tid och plats Kommunkansliet, måndagen den 4 november 2019 kl. 16.00 

Paragrafer 131-153   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 
  

Justerare Martina Ericsson                      Lars Solling 
  

  
 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 28 oktober 2019 
Tillkännagivandet 
publicerat 5 november 2019 

Överklagningstid 6 – 27 november 2019 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 28 november 2019 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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KF § 131      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om aktuella ärenden, bland annat om 
de samrådsmöten som har ägt rum under hösten i samband med revideringen av 
översiktsplanen samt den senaste arbetslöshetsstatistiken från 
Arbetsförmedlingen.
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KF § 132      

 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund 

Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställdes. 

Ledamöternas frågestund 
1. Roland Johansson (ALT) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande 

om kommunen har ett konstarkiv och om konsten är inventerad. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) svarar att 
Ljungby kommun har ett konstarkiv och att det finns en inventeringslista 
sedan många år tillbaka. 
 

2. Melena Jönsson (SD) frågar socialnämndens ordförande hur vi i Ljungby 
kommun hjälper hörsel- och synnedsatta och om vi har haft någon tanke 
på en syn- och hörselinstruktör? 
 
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att han inte känner 
till om vi har någon sådan funktion i kommunen, men att han gärna 
återkommer med svar. 

3. Melena Jönsson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande varför 
cykelvägarna inte får användas av ryttare.  
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att 
asfalten som används på de flesta cykelvägarna är gjord av krossad asfalt 
som är mjukare än vanlig asfalt vilket leder till att asfalten lättare går 
sönder. 
 

4. Lars-Ove Johansson (C) svarar på Matija Rafajs (S) fråga i september 
om innebandyhallen, läktarna och de 500 personer som det skulle 
omfatta. Kommunen tog fram ett lösning med flyttbara läktare som 
godkändes av både förbundet och brandskyddsingenjör, men inte av 
hallägaren. Hallägaren vidhöll sitt förslag om utbyggd och påbyggd 
läktare och byggde en sådan med viss modifiering. Det totala antalet 
platser är fortfarande inte 500 personer. Enligt förbundet är det fler 
föreningar som inte har hallar som håller måttet, men de får söka 
dispens. Hallägaren är ansvarig för brandskyddet och kommunen är 
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enbart hyresgäst som hyr till Lagans Innebandyklubb i andra hand. 
 

5. Krister Salomonsson (S) säger att det är väldigt oroligt på skolorna och 
att misshandel och dödshot bland annat har inträffat. Salomonsson (SD) 
vill veta varför barn- och utbildningsnämnden inte får information om 
detta, nämnden är ju ytterst ansvariga för arbetsmiljön, och hur nämnden 
tänker åtgärda denna brist. 
 
Eftersom barn- och utbildningsnämndens ordförande inte är på plats 
svarar kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) att de är 
medvetna om att det är oroligt på skolorna och kommer att träffa 
tjänstepersoner ur barn- och utbildningsförvaltningen för att diskutera 
den här frågan, redan i morgon. 
 

6. Matija Rafaj (S) berättar att Friskishallen inte längre är bokningsbar för 
föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit bort hallen som en 
bokningsbar hall för föreningar. Föreningarna har inte heller någon 
laglig rätt att hyra hallen direkt av Friskis och Svettis som äger hallen för 
att tekniska förvaltningen har första handen. Rafaj (S) undrar om 
tekniska nämndens ordförande har någon information om detta. 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han 
inte har någon kännedom om detta och att han återkommer med svar. 
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KF § 133      

 

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Inga enkla frågor har ställts. 
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KF § 134      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 
Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Interpellationer 

1. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande om sortering av matavfall. 
 

2. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om Klövervägens förskola. 
 

3. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om brist på klassrum på Åbyskolan. 
 

4. Emma Johansson Gauffin (S) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande med anledning av lärarförbundets 
årliga skolkommunsranking. 
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KF § 135      

 

Inlämnande av medborgarförslag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag: 
Nr 1 till kommunstyrelsen för beslut 
Nr 2-3 till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Utöka budgeten till socialförvaltningen, föreslår en medborgare som 

anser att välfärd ska få kosta.  
 

2. En medborgare föreslår att den planerade högstadieskolan ska byggas på 
Favörs gamla parkering. Där finns närhet till både busshållplats, 
idrottshallar och grönområden. 
 

3. Fyra medborgarförslag har inkommit som handlar om att invånarna i 
Hölminge vill att barnen där ska gå i skola i Angelstad istället för på 
Bolmsö.  
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KF § 136  Ks2019/0329 700 

 

Svar på interpellation till tekniska nämndens ordförande 
angående Återbruket 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Liselotte Åhlander (S) har lämnat in en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande om Återbruket. Åhlander (S) ställer 6 frågor: 

1. Hur har samverkan kring Återbruket mellan socialnämndens ordförande 
och dig sett ut tidigare och nu under våren och sommaren?  

2. På vilket sätt har en konsekvensanalys gjorts med tanke på kommunens 
totala ekonomi?  

3. Hur ser resultaten av konsekvensanalysen ut?  
4. Återbruket finns inte med i er budget för 2020. Trots det har jag förstått 

att ni avser lösa frågan. Hur ser samverkan ut mellan socialnämnden och 
tekniska nämnden ut i detta arbete? Vem gör vad? 

5. När kan vi se ett resultat? 
6. Hur skall den eventuella framtida verksamheten finansieras? 

 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) har lämnat ett skriftligt 
svar den 23 oktober 2019 och besvarar interpellationen muntligt under 
sammanträdet. 
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KF § 137  Ks2019/0328 700 

 

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående Återbruket 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
om Återbruket. Karlsson (S) frågar: 

1. Har det gjorts någon konsekvensanalys av beslutet?  
2. Hur många personer, både personal och de som haft Återbruket som 

arbetsplats har drabbats av att Återbruket lagts ner?  
3. Hur tycker du att nedläggning av Återbruket står i förhållande till de 

Globala målen? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt 
svar den 23 oktober 2019 och besvarar interpellationen muntligt under 
sammanträdet. 
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KF § 138  KS2019/0191 020       

Svar på motion om delade turer 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
I april 2019 lämnade Kerstin Wiréhn (V) och Anne Karlsson (S) in en motion 
om delade turer. Motionärerna yrkar att kommunen ska ta fram förslag på hur 
delade turer kan tas bort för att bli en attraktiv arbetsgivare samt skapa goda 
arbetsvillkor för att minska sjuktalen.  
Kommunledningsförvaltningen förklarar i en tjänsteskrivelse att delade turer 
används under helger för att kunna täcka omsorgstagarnas behov. Med hänsyn 
till kommunlokala organisatoriska effekter av kollektivavtalet Heltid som norm, 
fullmäktiges beslut om åtgärder i budget 2020 inklusive konsekvenser med mera 
för att nå en budget i balans, samt behovet av en effektiv resursanvändning 
utifrån givna förutsättningar och beslutade ekonomiska ramar, så föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.  
Kommunstyrelsen föreslår den 15 oktober 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 155 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-26 
Motion, 2019-04-26 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V), Saga Sunniva Bergh (V), Liselott Åhlander (S), Emma 
Johansson Gauffin (S) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen. 
Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen. 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar fullmäktige om de beslutar att bifalla motionen enligt 
Wiréhns (V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Bengtssons (C) 
yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Votering 
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: 
Ja-röst för att avslå motionen och  
Nej-röst för att bifalla motionen. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen resulterar i 32 ja-röster och 17 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen. 
 
19:33:06 — Svar på motion om delade turer. 
Rösta Ja för att avslå motionen, Nej för att bifalla motionen. 
 
Resultat  

Ja 32 
 

Nej 17 
 

Frånvarande 0 
 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

3 Krister Salomonsson (SD) Ja 

4 Lars–Ove Johansson (C) Ja 

5 Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

7 Jan Lorentzson (SD) Ja 

11 Roland Johansson (ALT) Ja 

12 Kent Danielsson (C) Ja 

13 Gunilla Åström (M) Ja 

15 Melena Jönsson (SD) Ja 

16 Ulla Hansson (M) Ja 

18 Anneli Ahlqvist (C) Ja 

19 Tilda Ragnarsson (M) Ja 

21 Martina Ericsson (SD) Ja 

22 Lars Solling (L) Ja 

24 Bo Ederström (M) Ja 

27 Henrik Pettersson (SD) Ja 
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28 Rut Björkström (KD) Ja 

29 Thomas Ragnarsson (M) Ja 

30 Jonas Richthoff (ALT) Ja 

31 Karl–Gustaf Sundgren (C) Ja 

33 Frederik Svärd (M) Ja 

35 Dick Andersson (SD) Ja 

36 Lars Nordqvist (M) Ja 

38 Jenny Anderberg (C) Ja 

39 Pär Augustsson (SD) Ja 

42 Stefan Bramstedt (M) Ja 

43 Carina Bengtsson (C) Ja 

44 Doris Nickel (SD) Ja 

46 Thomas Jeppsson (M) Ja 

48 Lennart Olsson (KD) Ja 

49 Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

201 Peter Berg (M) Ja 

2 Anne Karlsson (S) Nej 

9 Petra Ruzsa–Pal (S) Nej 

10 Kerstin Wiréhn (V) Nej 

14 Magnus Carlsson (S) Nej 

17 Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

20 Håkan Bengtsson (S) Nej 

23 Tommy Göransson (MP) Nej 

25 Liselotte Åhlander (S) Nej 

26 Saga Sunniva Bergh (V) Nej 

32 Matija Rafaj (S) Nej 

34 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

37 Malekera Vital (S) Nej 

40 Pia Johansson (S) Nej 

41 Christian Johansson (V) Nej 

45 Bengt Carlsson (KD) Nej 

47 Ingela Rosén (S) Nej 

215 Tomas Nielsen (S) Nej 
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KF § 139  KS2019/0099 600       

 

Svar på motion om införande av porrfilter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson (S) och Caroline Holmqvist Henrysson (S) lämnade i december 
2018 in en motion i vilken de yrkar att kommunen inför porrfilter på datorer 
inom kommunens förskolor och skolor, som tar bort eller begränsar tillgången 
till pornografiska sidor.  
Kommunledningsförvaltningen har utrett möjligheterna för att införa porrfilter i 
elevdatorer. I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 4 juni 
2019 framgår två lösningar som begränsar möjligheten att ta del av 
pornografiskt material. Ingen av lösningarna bedömdes som tillräckligt 
begränsande och kommunledningsförvaltningen valde därför att inte 
rekommendera någon av lösningarna. 
Den 18 juni 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden 
hanterade ärendet den 28 augusti 2019 och beslutade då att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Barn- och utbildningsnämnden 
är genom detta beslut beredd att införa en av de lösningar som 
kommunledningsförvaltningen tidigare tagit fram, nämligen att aktivera 
filterfunktionen i kommunens brandvägg vilket skulle kosta cirka 6000 kronor. 
Spärrarna ger inte ett heltäckande skydd utan sorterar bort stötande sökresultat. 
Det är viktigt att diskussioner fortsätter att föras i skolan om värderingsfrågor 
och att vårdnadshavare också behöver vara upplysta och uppmärksamma 
hemma. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i en senare tjänsteskrivelse, daterad 
2019-09-12, att motionen avslås eftersom ingen av de tidigare framtagna 
lösningarna bedöms medföra tillräcklig nytta. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslog den 24 september 2019 att kommunfullmäktige bifaller motionen.  
Kommunstyrelsen föreslår den 15 oktober 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2019-10-28 
 

16(38) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 162 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-08-28, § 82 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-07-04 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-06-04 
Motion 

Yrkanden 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att de gör så. 
 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 140  KS2018/0052 843       

Svar på motion om restaurering av stugorna i 
Hembygdsparken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion från februari 2018 att stugorna i 
hembygdsparken i Ljungby restaureras enligt den plan som finns från Smålands 
museum. Vilka åtgärder som enligt planen bör göras framgår i tekniska 
förvaltningens tjänsteskrivelse med kommentarer om utförandet.  
Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2019 att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att det resurserna för 
underhåll är begränsade och underhåll av verksamhetsfastigheter prioriteras 
högre än skötsel av bidragsfastigheter.  Det finns inte heller några särskilda 
medel avsatta för underhåll av denna fastighetstyp.  
Kommunstyrelsen föreslår den 15 oktober 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen.  

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V), Lars-Ove Johansson (C) och Krister Salomonsson (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 166 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-09-03 § 98 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-09-09 
Motion, 2018-02-13 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V), Lars-Ove Johansson (C) och Krister Salomonsson (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att de gör så. 
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KF § 141  KS2019/0354 012       

 

Svar på motion om sysselsättningskrav vid upphandling 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
I januari 2019 lämnade Kerstin Wiréhn (V) in en motion i vilken hon yrkar att 
sysselsättningskrav ska ställas vid de upphandlingar som är lämpliga för det, 
enligt den modell som Upphandlingsmyndigheten tagit fram för att skapa 
sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Kommunledningsförvaltningen har utrett motionen och skriver i ett 
tjänsteyttrande att kommunen redan ställer sysselsättningskrav vid 
upphandlingar. Ljungby kommun har sedan den 13 februari 2018 en 
verksamhetsplan för upphandling med social hänsyn. Syftet är att främja 
sysselsättning, ge lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet samt förbättra 
tillgängligheten i samhället. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp träffas en 
gång per kvartal för att gå igenom upphandlingsplanen och välja upphandlingar 
där det är lämpligt att ställa krav på att kommande leverantörer ska ta social 
hänsyn.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen genom förvaltningens svar 
ska anses besvarad.  
Kommunstyrelsen föreslår den 15 oktober 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 167 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-19 
Motion, 2019-01-12 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att de gör så. 
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KF § 142  KS2019/0156 012       

 

Tilläggsäskande för byggnationer i området Holmsborg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökade investeringsmedel för 
Holmsborg med 12 600 000 kr. 
Finansiering sker via kommunens rörelsekapital. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Alternativet och 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
I oktober 2016 beslutade socialnämnden att inleda en förstudie för nybyggnation 
av LSS-bostäder på området Holmsborg i Lagan. I februari 2017 beslutande 
nämnden att inleda projektering och upphandling av nybyggnation av en 
gruppbostad och fyra radhus. Den totala investeringskostnaden beräknades då 
till 33 750 000 kronor.  
Sedan den första beräkningen gjordes har kostnaderna ökat, bland annat för 
priset per kvadratmeter. Nya krav har också framkommit med anledning av de 
boendes behov, till exempel förstärkning av väggar och utrustning, okrossbara 
fönster och ljudanpassningar. Dessutom måste taklutningen ändras på grund av 
detaljplanen, fjärrvärmen måste anpassas och gångstråk måste anläggas. 
Socialnämnden föreslog därför den 20 mars 2019 att kommunfullmäktige 
beviljar utökade investeringsmedel för området Holmsborg med 12 600 000 kr.  
Kommunstyrelsen föreslår den 15 oktober 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja utökade investeringsmedel för Holmsborg med 12 600 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 163 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-04-03 
Socialnämndens begäran, 2019-03-20, § 26 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, 2019-05-21 
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Yrkanden 
Henrik Petersson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Martina Ericsson (SD) yrkar 
avslag på kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Göransson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda vilka 
konsekvenser som uppstår om projektet enbart beviljas hälften av de begärda 
tilläggsmedlen, dvs 6,3 mkr. Saga Sunniva Bergh (V) yrkar bifall till 
återremissyrkandet. 
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tillägget att finansiering sker via kommunens rörelsekapital.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag eller 
om ärendet ska återremitteras enligt Tommy Göranssons (MP) yrkande och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut med Magnus Gunnarssons (M) tilläggsyrkande om 
finansiering eller om fullmäktige beslutar enligt Henrik Peterssons (SD) med 
flera yrkande om avslag. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut med Magnus Gunnarssons (M) 
tilläggsyrkande om finansiering. 

Votering 
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägg om finansiering och  
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 11 nej-röster. 3 ledamöter avstår från 
att rösta. 

20:24:20 — Tilläggsäskande för byggnationer i området Holmsborg. 
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att avslå. 
 
Resultat  

Ja 35 
 

Nej 11 
 

Avstår 3 
 

Frånvarande 0 
 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

2 Anne Karlsson (S) Ja 

4 Lars–Ove Johansson (C) Ja 
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5 Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

9 Petra Ruzsa–Pal (S) Ja 

12 Kent Danielsson (C) Ja 

13 Gunilla Åström (M) Ja 

14 Magnus Carlsson (S) Ja 

16 Ulla Hansson (M) Ja 

17 Emma Johansson Gauffin (S) Ja 

18 Anneli Ahlqvist (C) Ja 

19 Tilda Ragnarsson (M) Ja 

20 Håkan Bengtsson (S) Ja 

22 Lars Solling (L) Ja 

24 Bo Ederström (M) Ja 

25 Liselotte Åhlander (S) Ja 

28 Rut Björkström (KD) Ja 

29 Thomas Ragnarsson (M) Ja 

31 Karl–Gustaf Sundgren (C) Ja 

32 Matija Rafaj (S) Ja 

33 Frederik Svärd (M) Ja 

34 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Ja 

36 Lars Nordqvist (M) Ja 

37 Malekera Vital (S) Ja 

38 Jenny Anderberg (C) Ja 

40 Pia Johansson (S) Ja 

42 Stefan Bramstedt (M) Ja 

43 Carina Bengtsson (C) Ja 

45 Bengt Carlsson (KD) Ja 

46 Thomas Jeppsson (M) Ja 

47 Ingela Rosén (S) Ja 

48 Lennart Olsson (KD) Ja 

49 Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

201 Peter Berg (M) Ja 

215 Tomas Nielsen (S) Ja 

3 Krister Salomonsson (SD) Nej 

7 Jan Lorentzson (SD) Nej 

11 Roland Johansson (ALT) Nej 

15 Melena Jönsson (SD) Nej 
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21 Martina Ericsson (SD) Nej 

23 Tommy Göransson (MP) Nej 

27 Henrik Pettersson (SD) Nej 

30 Jonas Richthoff (ALT) Nej 

35 Dick Andersson (SD) Nej 

39 Pär Augustsson (SD) Nej 

44 Doris Nickel (SD) Nej 

10 Kerstin Wiréhn (V) Avstår 

26 Saga Sunniva Bergh (V) Avstår 

41 Christian Johansson (V) Avstår 

 
 

Skickas till 
Socialnämnden, tekniska nämnden
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KF § 143  KS2019/0354 012       

 

Tilläggsäskande till nybyggnation av Regnbågens 
förskola och rivning av befintlig byggnad 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsbudget för investeringsbudget 
2020 för Regnbågens förskola med 14 500 000 kr.  
 
Finansiering av rivningskostnaderna för 2021 hänskjuts till budgetberedningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver den 17 september 2019 att den 
budget på 36,5 miljoner kronor som avsattes för att bygga nya lokaler för 
Regnbågens förskola inte längre är aktuell utifrån dagens förutsättningar. 
Dessutom tillkommer kostnader för rivning av den nuvarande byggnaden och 
flytt av befintlig VA-ledning.  
Tekniska nämnden föreslog den 8 oktober 2019 att kommunfullmäktige beviljar 
ytterligare 16 500 000 kronor till nybyggnation av förskolan Regnbågen och 
rivning av den befintliga byggnaden. Den 25 september 2019 beslutade barn- 
och utbildningsnämnden att godkänna att tekniska nämnden äskar utökade 
investeringsmedel till projektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 
information i ärendet den 24 september 2019.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från den 24 
september att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 
tilläggsbudget till 14 500 000 kronor. Den beräknade rivningskostnaden bör 
enligt kommunledningsförvaltningen hänskjutas till budgetberedningen eftersom 
rivningskostnaden ska bokföras som en driftskostnad.  
Kommunstyrelsen föreslår den 15 oktober 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja tilläggsbudget för investeringsbudget 2020 för Regnbågens förskola 
med 14 500 000 kr. Finansiering av rivningskostnaderna för 2021 föreslås 
hänskjutas till budgetberedningen. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 168 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-24 
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Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-10-08 § 123 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2019-09-25 § 103 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-09-19 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att de gör så. 
 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden 
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KF § 144  KS2019/0335 700       

Alternativa driftsformer för personlig assistans 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte bedriva personlig assistans genom 
alternativa driftsformer.   

Jäv 
Martina Ericsson (SD) deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har på uppdrag utrett alternativa driftsformer som kan 
tillämpas på personlig assistans för att uppnå ytterligare effekter för en budget i 
balans. Socialnämndens arbetsutskott har även gett förvaltningen i uppdrag att 
åskådliggöra den ekonomiska effekten av extern respektive kommunal regi för 
socialnämnden respektive kommunen totalt.  
Den 28 augusti 2019 beslutade socialnämnden att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för avgörande.   
Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 24 september 2019 och 
beslutade då att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
Kommunstyrelsen föreslår den 15 oktober 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att inte bedriva personlig assistans genom alternativa driftsformer.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 164 
Socialnämndens beslut 2019-08-28, § 70 
Rapport utredning alternativa driftsformer personlig assistans, 2019-09-06 
Bilaga 1- policy för alternativa driftsformer, 2005-08-25  
Bilaga 2 – sammanställning av ekonomiska effekter vid en LOU-upphandling, 
2019-09-06 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att de gör så. 

Skickas till 
Socialnämnden
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KF § 145  KS2019/0343 805       

 

Handlingsplan för idéburet offentligt partnerskap 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för Idéburet offentligt 
partnerskap.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har idag möjlighet att dela ut föreningsbidrag till 
pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och sociala organisationer. 
Bidragets storlek är idag inte reglerat och inte heller längden på bidraget. Det 
innebär att organisationer som söker bidraget endast får det utbetalat en gång per 
år och med en osäkerhet kring utbetalningarna från år till år. 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan för Idéburet 
offentligt partnerskap för att kunna ge organisationer en större möjlighet till 
långsiktigt arbete i samverkan med Ljungby kommun.  
Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansmodell mellan offentlig sektor 
och idéburen sektor med syfte att stötta verksamheter som hanterar 
samhällsutmaningar och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till 
samhällsutvecklingen.  
Socialnämnden beslutar den 28 augusti 2019 att revidera handlingsplanen för 
föreningsbidrag genom att föra in ett maxbelopp på 20 000 kronor per år, för att 
därefter hänvisa till tecknande av avtal om idéburet offentligt partnerskap (så 
kallad IOP) under förutsättning att kommunfullmäktige antar handlingsplanen 
för IOP. 
Kommunstyrelsen föreslår den 15 oktober 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att anta handlingsplan för Idéburet offentligt partnerskap.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 165 
Socialnämndens förslag till beslut, 2019-08-28 § 66 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2019-09-11 
Förslag till handlingsplan för Idéburet offentligt partnerskap, 2019-09-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24 § 136 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att de gör så. 
 

Skickas till 
Socialnämnden 
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KF § 146  KS2019/0346 006       

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande måndagar år 2020: 
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 
september, 26 oktober, 23 november samt 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige år 2020.   
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda 
följande måndagar år 2020: 
27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 
september, 26 oktober, 23 november samt 14 december. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 159 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12 
 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att de gör så. 
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KF § 147  KS2019/0348 006       

 

Möteslokal för kommunfullmäktiges sammanträden år 
2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska 
äga rum i konferenslokalen i Ljungby Arena under år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska 
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till möteslokal för år 
2020.  
 
Kommunstyrelsen föreslår den 15 oktober 2019 att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden ska äga rum i 
konferenslokalen i Ljungby Arena under år 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-10-15 § 160 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-12  
 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag och finner att de gör så. 
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KF § 148  Ks2019/0395 103 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden 
redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år. 
 
Kommunledningsförvaltningen rapporterar att tre motioner inte har besvarats 
inom ett år, men de är nu eller kommer inom kort att besvaras: 
 

1. Motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 år 
2. Motion om ökat stöd till Ryssby Garveri  
3. Motion om trafiksäkerhet vid skolskjuts i Kånna  

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-12 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och 
finner att de gör så. 
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KF § 149  Ks2019/0394 103 

 

Redovisning av medborgarförslag 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna 
medborgarförslag till kommunfullmäktige. Medborgarförslag ska i möjligaste 
mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från det att det 
lämnats in. Styrelse och nämnd som handlägger medborgarförslag ska två 
gånger om året till fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt de förslag som inte har beslutats inom ett år. 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av de 
medborgarförslag som har besvarats under tiden april till september 2019: 
 
Det finns i dagsläget två medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år: 

1. Bygg nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under ett tak 
i centrum.  

2. Halkskydd till äldre. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och 
finner att de gör så. 
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KF § 150  Ks2019/0367 102 

 

Valärende – R Alasaad (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 
Länsstyrelsen ombeds att utse ny ersättare i kommunfullmäktige. 
Ny ersättare i kultur- och fritidsförvaltningen utses nästkommande 
sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Rashad Alasaad (S) avsäger sig den 1 oktober 2019 samtliga uppdrag i Ljungby 
kommun. 
Uppdragen är: 

1. Ersättare i kommunfullmäktige 
2. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Beslutsunderlag 
R Alasaads avsägelse daterad 2019-10-01 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och finner 
att de gör så. 
 

Skickas till 
Länsstyrelsen
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KF § 151  Ks2019/0369 102 

 

Valärende – Piroska Ruzsa Pal (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 
Ny ersättare i miljö- och byggnämnden utses nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Piroska Ruzsa Pal (S) avsäger sig den 3 oktober 2019 uppdraget som ersättare i 
miljö- och byggnämnden. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och finner 
att de gör så. 

Beslutsunderlag 
Ruzsa Pals (S) avsägelse 2019-10-03 
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KF § 152      

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Länsstyrelsen har utsett Percy Bergman (KD) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Josef Tingbratt (KD).  
 

2. Länsstyrelsen har utsett Gun Lindell (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Mattias Wanderoy (S).  
 

3. Länsstyrelsen har utsett Bert-Ove Orvnäs (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Mats Karlsson (M).  
 

4. Länsstyrelsen har utsett Ann-Kristin Petersson (M) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Alma Svensson (M). Herman Nordqvist (M) 
är ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 

5. Förvaltningsrätten meddelar i dom daterad 2019-10-25 att 
förvaltningsrätten avslår överklagandet av fullmäktiges beslut den 29 
april 2019 att inrätta nya verksamhetsområden för VA i Bäck. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och 
finner att de gör så. 
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KF § 153  KS2019/0383 050       

 

Tilläggsäskande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ytterligare 6 650 000 kronor till projekt 
Grand.  
Finansiering sker via kommunens rörelsekapital. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har sedan tidigare fattat beslut om att teaterbiografen Grand ska 
genomgå renovering och ombyggnation. Den 29 april 2019 beslutade 
kommunfullmäktige att bevilja ytterligare investeringsmedel för renovering av 
Grand med 4 752 000 kronor.  
 
Under den pågående upphandlingsfasen har tekniska förvaltningen konstaterat 
att det behövs ytterligare medel för att kunna fullfölja upphandlingen.  
Den 3 september 2019 beslutade tekniska nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja ytterligare 6 650 000 kronor till projekt Grand.  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 25 september 2019 att föreslå att 
kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ytterligare 6,65 mkr till projekt 
Grand samt att kultur- och fritidsnämnden erhåller kapitalkostnadskompensation 
för tillägget. 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 6 650 000 
kronor till projekt Grand.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-09-03 § 93 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-09-03 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2019-09-25 § 70 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-09-09 
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Yrkanden 
Matija Rafaj (S), Anne Karlsson (S), Ulla Hansson (M), Pia Johansson (S), Rut 
Björkström (KD), Carina Bengtsson (C), Roland Johansson (ALT) och Jonas 
Richthoff (ALT) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med tillägget att finansiering sker via kommunens rörelsekapital. 
Dick Anderson (SD), Henrik Petersson (SD), Jan Lorentzson (SD), Melena 
Jönsson (SD), Krister Salomonsson (SD), Martina Ericsson (SD), Per 
Augustsson (SD), Doris Nickel (SD), Kent Danielsson (C) och Tommy 
Göransson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut med Magnus Gunnarssons (M) tilläggsyrkande om finansiering eller om 
de beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med Magnus 
Gunnarssons (M) tilläggsyrkande om finansiering. 

Votering 
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och 
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen resulterar i 38 ja-röster och 10 nej-röster. En ledamot avstår från 
att rösta.  
Fullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med 
Magnus Gunnarssons (M) tilläggsyrkande om finansiering. 

21:34:36 — Tilläggsäskande. 
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att avslå. 
 
Resultat  

Ja 38 
 

Nej 10 
 

Avstår 1 
 

Frånvarande 0 
 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

2 Anne Karlsson (S) Ja 

4 Lars–Ove Johansson (C) Ja 
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5 Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

9 Petra Ruzsa–Pal (S) Ja 

10 Kerstin Wiréhn (V) Ja 

11 Roland Johansson (ALT) Ja 

13 Gunilla Åström (M) Ja 

14 Magnus Carlsson (S) Ja 

16 Ulla Hansson (M) Ja 

17 Emma Johansson Gauffin (S) Ja 

18 Anneli Ahlqvist (C) Ja 

19 Tilda Ragnarsson (M) Ja 

20 Håkan Bengtsson (S) Ja 

22 Lars Solling (L) Ja 

24 Bo Ederström (M) Ja 

25 Liselotte Åhlander (S) Ja 

28 Rut Björkström (KD) Ja 

29 Thomas Ragnarsson (M) Ja 

30 Jonas Richthoff (ALT) Ja 

31 Karl–Gustaf Sundgren (C) Ja 

32 Matija Rafaj (S) Ja 

33 Frederik Svärd (M) Ja 

34 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Ja 

36 Lars Nordqvist (M) Ja 

37 Malekera Vital (S) Ja 

38 Jenny Anderberg (C) Ja 

40 Pia Johansson (S) Ja 

41 Christian Johansson (V) Ja 

42 Stefan Bramstedt (M) Ja 

43 Carina Bengtsson (C) Ja 

45 Bengt Carlsson (KD) Ja 

46 Thomas Jeppsson (M) Ja 

47 Ingela Rosén (S) Ja 

48 Lennart Olsson (KD) Ja 

49 Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

201 Peter Berg (M) Ja 

215 Tomas Nielsen (S) Ja 

3 Krister Salomonsson (SD) Nej 
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7 Jan Lorentzson (SD) Nej 

12 Kent Danielsson (C) Nej 

15 Melena Jönsson (SD) Nej 

21 Martina Ericsson (SD) Nej 

23 Tommy Göransson (MP) Nej 

27 Henrik Pettersson (SD) Nej 

35 Dick Andersson (SD) Nej 

39 Pär Augustsson (SD) Nej 

44 Doris Nickel (SD) Nej 

26 Saga Sunniva Bergh (V) Avstår 
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