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Tid och plats Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 25 november 
2019, kl. 17.30-23.20 

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) 

Ulla-Britt Storck (S), ers för 
Conny Simonsson (S) 

Jonas Richthoff (ALT) 

Jan Lorentzson (SD) Jan-Erik Andersson (C), ers för  

Karl-Gustaf Sundgren (C) 

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) Tomas Nielsen (S), ers för 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 

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 
 

Åhörare 8 
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Justerare 
 
Liselott Åhlander, Saga Sunniva Bergh Ersättare: Henrik Pettersson 

Justeringens  
tid och plats Kommunkansliet, måndagen den 2 december 2019 kl. 16.00 

Paragrafer   154-176 

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 
  

Justerare Liselott Åhlander                   Saga Sunniva Berg 
  

  
 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 25 november 2019 
Tillkännagivandet 
publicerat 3 december 2019 

Överklagningstid 4-27 december 2019 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 30 december 2019 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-25 
 

3(39) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

Ärendelista 
Kommunstyrelsens ordförande informerar ........................................................... 4 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund ....................................... 5 

Enkla frågor .......................................................................................................... 8 

Inlämnande av motioner och interpellationer ....................................................... 9 

Inlämnande av medborgarförslag ....................................................................... 10 

Information från nämnderna ............................................................................... 11 

Svar på motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 år ........................... 12 

Svar på interpellation om sortering av matavfall ............................................... 15 

Svar på interpellation om Klövervägens förskola .............................................. 16 

Svar på interpellation om brist på klassrum på Åbyskolan ................................ 17 

Svar på interpellation med anledning av lärarförbundets årliga 
skolkommunsranking ......................................................................................... 18 

Fastställande av skattesats för år 2020 ............................................................... 19 

Antagande av policy för uppföljning av privata utförare ................................... 22 

Antagande av visionsstyrning som ny målstyrningsmodell för Ljungby kommun
 ............................................................................................................................ 23 

Höjning av taxa gällande arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och 
bygglagen ........................................................................................................... 25 

Höjning av taxa avseende prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken ..... 27 

Höjning av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan ............................................... 29 

Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagsstiftningen ............................................................................................ 32 

Avveckling av den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen .................... 34 

Bokslut stiftelser 2018 ........................................................................................ 35 

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden ................................................ 37 

Val av ny ersättare i miljö- och byggnämnden ................................................... 38 

Meddelanden ...................................................................................................... 39 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-25 
 

4(39) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KF § 154      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

1. Evenemanget med inbjudna elever från högskolan i Halmstad som under 
24 timmar jobbade fram nya idéer för utformning av framtida 
mötesplatser med mera i kvarteret Aspebacken, 

2. Aktuell bemanning och utbildningsprogram på högskolecentrum i 
Ljungby och CIL. 
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KF § 155      

 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund 

Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställdes. 
 
Ledamöternas frågestund 

1. Caroline Holmqvist-Henrysson (S) frågar barn- och 
utbildningsnämndens ordförande varför tjejerna som går tredje året på 
industriprogrammet på Sunnerbogymnasiet fick betala sina lås i 
omklädningsrummet själva, medan killarna fick sina nya lås. Kommer 
tjejerna att kompenseras för detta? 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar 
att han inte har någon kännedom om dessa detaljer, men förutsätter att 
verksamheten löser detta.  

2. Liselott Åhlander (S) frågar tekniska nämndens ordförande varför de 
väntar så länge som till augusti med att börja bygga Återbruket. 
Åhlander (S) menar att det borde komma i gång så snart som möjligt. 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att 
Återbruket ska vara klart att användas i augusti 2020. 

3. Roland Johansson (ALT) säger att personal i hemtjänsten som är 
placerade i Kånna undrar var de ska hålla till när deras nuvarande lokal, 
den gamla skolan, ska rivas.  
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att 
lokalen inte är såld och att hemtjänsten får vara kvar i lokalerna ett tag 
till. Planen har hela tiden varit att man ska se över behovet av lokaler för 
hemtjänsten när den nya förskolan i Kånna ska byggas. Därför pågår 
diskussioner med den lokala hemtjänstgruppen och deras chefer.  
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) 
berättar att en behovsanalys för Kånna förskola och skola var uppe på 
nämnden i oktober. Nämnden beslutade att godkänna behovsanalysen 
och att förstudien ska inledas. Analysen visar att nuvarande byggnad är 
uttjänt och att det finns ett behov av en ny byggnad.  
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4. Roland Johansson (ALT) frågar tekniska nämndens ordförande om han 
är nöjd med upphandlingen av färg. 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han 
inte går in i den diskussionen utan han litar på tjänstemännen som har 
utfört detta. 
 

5. Krister Salomonsson (SD) frågar barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om han tycker att Ljungbys skolor är en trygg plats för våra 
barn. 

 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar 
att nämnden har lyft upp frågan eftersom de har fått signaler från både 
verksamheten och polisen. Frågan har även varit uppe på 
brottsförebyggande rådet. Barn- och utbildning upplever en oro kring 
droger och otrygghet i skolan och kommer att jobba vidare med frågan 
och lyfta arbetet med bland annat värdegrundsfrågor. Det krävs arbete 
inte bara från barn- och utbildningsförvaltningen utan även 
socialförvaltningen och polisen, samt en bred förankring för att det ska 
bli ett bra resultat. 
 

6. Christian Johansson (V) frågar tekniska nämndens ordförande var 
lokalen för hemtjänstgruppen i Kånna ska ligga. 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han 
inte har någon information om det. 
 

7. Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) besvarar en 
fråga som ställdes till honom utav Matija Rafaj (S) under fullmäktiges 
sammanträde i oktober. Frågan handlar om att Friskishallen inte längre 
är bokningsbar då tekniska förvaltningen har ett avtal med föreningen 
Friskis och Svettis som säger att de ska få hyra hallen i första hand. 
Därför krävs ett avtal dem emellan om Friskis och Svettis ska kunna 
hyra ut hallen i andra hand. Ett möte ska hållas på torsdag med 
förhoppningen att lösa situationen. 
 

8. Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) fick under föregående 
fullmäktigesammanträde en fråga från Melena Jönsson (SD) om hur vi i 
Ljungby kommun hjälper hörsel- och synnedsatta och om vi har haft 
någon tanke på en syn- och hörselinstruktör. Ederström (M) svarar att 
Ljungby kommun inte har någon sådan instruktör och har inte heller 
några planer på att införa det. Tjänsten ombesörjs genom regionen. 
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9. Jan Lorentzson (SD) har tidigare frågat hur sommaren har avlöpt i 
socialförvaltningens verksamheter och socialnämndens ordförande Bo 
Ederström (M) svarar idag att enkäten som skickats till vikarierna inom 
OF visar positiva svar. Även inom äldrevården svarar vikarierna att det 
har fungerat mycket bra. Sektionscheferna inom de båda områdena 
svarar också att det har fungerat väl under sommaren. 
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KF § 156      

 

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Inga enkla frågor har lämnats in.
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KF § 157      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 
Interpellationerna besvaras under nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Interpellationer 

1. Matija Rafaj (S) har ställt en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) om bristen på 
omklädningsrum för tjejer i Ljungby Arena. 

2. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Magnus Gunnarsson (M) om kommunens beslut att inte 
längre vara en diplomerad Fairtrade city. 

3. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) om hur 
kommunledningen och nämnderna arbetar med styrdokument så att de 
efterlevs. 

4. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Magnus Gunnarsson (M) om kommunens integrationsarbete 
med anledning av fullmäktiges beslut att det inte ska finnas någon 
befattning som integrationssamordnare. 

5. Matija Rafaj (S) har ställt en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) om Lokal 16 med 
anledning av fullmäktiges beslut om minskat stöd till verksamheten.  
 
Emma Johansson Gauffin (S) har ställt en interpellation till 
personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) om hur statistiken 
för jämställda ingångslöner ser ut i Ljungby kommun och om det finns 
behov av åtgärder, men meddelar under sammanträdet att hon tar tillbaka 
interpellationen för att återkomma med en annan frågeställning vid ett 
senare skede. 

 

Beslutsunderlag 
Interpellationerna 
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KF § 158      

 

Inlämnande av medborgarförslag 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
1. En medborgare skriver att det finns en farlig övergång vid Byagårdens 

utfart mot John Lagers väg och att barn ofta går över vägen här. 
Medborgaren föreslår att kommunen anlägger ett belyst övergångsställe 
på den här platsen innan en olycka händer. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 
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KF § 159      

 

Information från nämnderna 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna redovisar enligt uppdrag aktuella frågor i nämnderna, verkställande 
av fullmäktigebeslut och utmaningar. 

1. Gemensamma överförmyndarnämnden i Ljungby, Markaryd och 
Älmhult 

2. Tekniska nämnden 
3. Miljö- och byggnämnden 
4. Kultur- och fritidsnämnden 
5. Barn- och utbildningsnämnden 
6. Socialnämnden 
7. Kommunstyrelsen 
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KF § 160  KS2018/0275 738   

 

Svar på motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 
år 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tryggve Svensson (V) lämnade den 24 augusti 2018 in en motion om att 
avgiften på 350 kronor per månad som Ljungby kommun tar ut för hemsjukvård 
ska slopas för alla från den dag de fyller 85 år. 
Socialförvaltningen har skrivit en tjänsteskrivelse till ärendet. I tjänsteskrivelsen 
förklaras att avgiften kring hemsjukvård är reglerad i lag och kopplad till ett 
högkostnadsskydd där det även tas hänsyn till varje enskild persons 
avgiftsutrymme. Avgiften kan aldrig bli högre än avgiftsutrymmet och om 
avgiftsutrymmet blir ett minusbelopp så tar kommunen inte ut någon avgift. Om 
kommunen skulle ta bort avgiften för personer som är 85 år eller äldre så skulle 
socialförvaltningen få omkring 130 000 kronor mindre i inkomst per år.  
Socialnämnden föreslår den 25 september 2019 att kommunfullmäktige avslår 
motionen.  
Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att kommunfullmäktige 
avslår motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 187 
Socialnämndens yttrande, 2019-09-25 § 77 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2019-10-02 
Motion från Tryggve Svensson, 2018-08-24 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) och Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Wiréhns 
(V) med flera yrkande eller att avslå densamma enligt kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att avslå motionen och  
Nej-röst för att bifalla motionen. 
 
Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 14 nej-röster.  Fullmäktige har 
därmed beslutat att avslå motionen. 
 
20:17:33 — Svar på motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 år. 
Rösta Ja för att avslå motionen, Nej för att bifalla. 
 
Resultat  

Ja 35 
 

Nej 14 
 

  
 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

2 Anne Karlsson (S) Ja 

4 Lars–Ove Johansson (C) Ja 

5 Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

8 Marcus Walldén (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 

32 Matija Rafaj (S) Ja 

33 Frederik Svärd (M) Ja 
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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 

48 Lennart Olsson (KD) Ja 

49 Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

208 Jan–Erik Andersson (C) Ja 

215 Tomas Nielsen (S) Ja 

218 Ulla-Britt Storck (S) Ja 

3 Krister Salomonsson (SD) Nej 

7 Jan Lorentzson (SD) Nej 

10 Kerstin Wiréhn (V) Nej 

11 Roland Johansson (ALT) Nej 

21 Martina Ericsson (SD) Nej 

23 Tommy Göransson (MP) Nej 

26 Saga Sunniva Bergh (V) Nej 

27 Henrik Pettersson (SD) Nej 

30 Jonas Richthoff (ALT) Nej 

35 Dick Andersson (SD) Nej 

39 Pär Augustsson (SD) Nej 

41 Christian Johansson (V) Nej 

44 Doris Nickel (SD) 
 
Melena Jönsson (SD) 

Nej 
 
Nej 

 
  

Skickas till 
Motionären 
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KF § 161  Ks2019/0364 456 

 

Svar på interpellation om sortering av matavfall 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande om sortering av matavfall.  
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) lämnade ett skriftligt 
svar den 20 november samt besvarar interpellationen muntligt under 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tommy Göranssons (MP) interpellation 
Lars-Ove Johanssons (C) svar 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-25 
 

16(39) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KF § 162  Ks2019/0365 631 

 

Svar på interpellation om Klövervägens förskola 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om möjligheten att använda den gamla 
byggnaden på Klövervägens förskola till annan verksamhet när den nya 
byggnaden tas i bruk.  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) lämnade ett 
skriftligt svar den 20 november samt besvarar interpellationen muntligt under 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tommy Göranssons (MP) interpellation 
Marcus Walldéns (M) svar 
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KF § 163  Ks2019/0410 600 

 

Svar på interpellation om brist på klassrum på Åbyskolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om trångboddheten på Åbyskolan i Lagan. 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) lämnade ett 
skriftligt svar den 20 november samt besvarar interpellationen muntligt under 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Anne Karlssons (S) interpellation 
Marcus Walldéns (M) svar 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2019-11-25 
 

18(39) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KF § 164  Ks2019/0401 600 

 

Svar på interpellation med anledning av lärarförbundets 
årliga skolkommunsranking 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Emma Johansson Gauffin (S) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om Ljungby kommuns placering i 
lärarförbundets årliga skolkommunsranking. 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) lämnade ett 
skriftligt svar den 20 november samt besvarar interpellationen muntligt under 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tommy Göranssons (MP) interpellation 
Marcus Walldéns (M) svar 
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KF § 165  KS2019/0357 040   

 

Fastställande av skattesats för år 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2020 ska vara 21.07 procent 
per skattekrona, det vill säga densamma som under 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast innan oktober månads 
utgång föreslå skattesats för nästkommande år. Skattesatsen ska sedan fastställas 
av kommunfullmäktige innan november månads utgång.  
I kommunfullmäktiges beslut om kommunens budget för 2020 finns inget beslut 
om att ändra den tidigare skattesatsen. I en tjänsteskrivelse från den 29 
september 2019 föreslår därför kommunledningsförvaltningen att skattesatsen 
kvarstår på 21.07 per skattekrona. Ett sådant beslut skulle innebära att 
skattesatsen blir den samma som för år 2019.  
Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att kommunfullmäktige 
beslutar att skattesatsen för år 2020 ska vara 21.07 procent per skattekrona.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 185 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-09-26 

Yrkanden 
Följande ledamöter yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att skattesatsen 
ska vara 21.07 kronor (dvs oförändrad): Magnus Gunnarsson (M), Carina 
Bengtsson (C), Tomas Ragnarsson (M), Roland Johansson (ALT), Rut 
Björkström (KD), Lars-Ove Johansson (C), Jan Lorentzson (SD), Bo Ederström 
(M), Lars Solling (L), Marcus Walldén (M). 
Anne Karlsson (S) yrkar att skattesatsen ska höjas med 50 ören till 21.57, vilket 
skulle inbringa ca 30,4 mkr per år och riktas till socialförvaltningen samt barn- 
och utbildningsförvaltningen. Följande personer yrkar bifall till Karlssons (S) 
yrkande: Håkan Bengtsson (S), Magnus Carlsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och 
Emma Johansson Gauffin (S).  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på 
21.07 eller enligt Anne Karlssons (S) med flera yrkande på 21.57 kr och finner 
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och 
Nej-röst för Anne Karlssons (S) förslag. 
Omröstningen resulterar i 33 ja-röster och 15 nej-röster. En ledamot avstår från 
att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat att skattesatsen för 2020 ska vara 
21.07 kronor.  
 

22:37:12 — Fastställande av skattesats för år 2020. 
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för A Karlssons yrkande. 
 
Resultat  

Ja 33 
 

Nej 15 
 

Avstår 1 
 

  
 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

3 Krister Salomonsson (SD) Ja 

4 
 
5 

Lars–Ove Johansson (C) 
 
Ann-Charlotte Wiesel (M) 

Ja 
 
Ja 

7 Jan Lorentzson (SD) Ja 

8 Marcus Walldén (M) Ja 

11 Roland Johansson (ALT) Ja 

12 Kent Danielsson (C) Ja 

13 Gunilla Åström (M) 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 

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 

45 Bengt Carlsson (KD) Ja 

46 Thomas Jeppsson (M) Ja 

48 Lennart Olsson (KD) Ja 

49 Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

208 
 
 

Jan–Erik Andersson (C) 
 
Melena Jönsson (SD) 

Ja 
 
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 

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 

215 Tomas Nielsen (S) Nej 

218 Ulla-Britt Storck (S) Nej 

23 Tommy Göransson (MP) Avstår 
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KF § 166  KS2019/0368 050   

 

Antagande av policy för uppföljning av privata utförare 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Policy för uppföljning av privata utförare. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program för 
kommunala angelägenheter som utfört av privata aktörer.  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Policy för 
uppföljning av privata utförare. I förslaget poängteras det ansvar som 
nämnderna och kommunstyrelsen har över genomförandet av kommunal 
verksamhet och att detta ansvar även gäller om verksamheten bedrivs genom 
privata utförare. I förslaget poängteras att kommunen ska kontrollera och följa 
upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtal 
tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa 
grundkrav vilar på antagandet om att kommunen även är ansvarig för 
verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare.   
Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att kommunfullmäktige antar 
förslag till Policy för uppföljning av privata utförare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 180 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-29 
Förslag till Policy för uppföljning av privata utförare 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att de gör så. 
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KF § 167  KS2019/0090 012   

 

Antagande av visionsstyrning som ny målstyrningsmodell 
för Ljungby kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta den reviderade modellen för målstyrning från och med 1 januari 
2020. 
 

2. anta de tre visionsmålen; ”bästa kommun att växa i”, livslångt lärande 
för alla” samt ”vi skapar ett rikt liv”. 
 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att under året arbeta fram en rutin för det 
löpande arbetet inom hela kommunkoncernen för att underlätta 
implementering av modellen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till ny 
målstyrningsmodell. Kommunledningsförvaltningens förslag skiljer på 
visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen utgår från visionen 
som tolkas genom tre visionsmål. Dessa beskrivs av de Globala målen som i sin 
tur definieras genom nyckeltal. Verksamhetsstyrning sköts av respektive nämnd 
och förvaltning där expertisen inom varje sakområde finns.  

Den 27 augusti 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
kommunledningsförvaltningens förslag för yttrande till samtliga av kommunens 
nämnder och helägda bolag. Kommunens nämnder och helägda bolag har nu 
yttrat sig i ärendet. I tjänsteskrivelsen från den 29 oktober 2019 skriver 
kommunledningsförvaltningen att inkomna yttranden tagits i hänseende och att 
förvaltningen utifrån yttrandena utfört vissa korrigeringar i förslaget till ny 
målstyrningsmodell. Förslag till ny målstyrningsmodell lämnar nu för antagande 
av kommunfullmäktige.  
Den 29 oktober 2019 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att den reviderade 
modellen för målstyrning antas från och med den första januari 2020 och att de 
tre visionsmålen; ”bästa kommun att växa i”, ”livslångt lärande för alla” samt 
”vi skapar ett rikt liv” antas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att under året arbeta fram en rutin för det 
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löpande arbetet inom hela kommunkoncernen för att på så sätt underlätta 
implementeringen av målstyrningsmodellen.  
Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att kommunfullmäktige: 

1. antar den reviderade modellen för målstyrning från och med 1 januari 
2020. 
 

2. antar de tre visionsmålen; ”bästa kommun att växa i”, livslångt lärande 
för alla” samt ”vi skapar ett rikt liv”. 
 

3. ger kommunstyrelsen i uppdrag att under året arbeta fram en rutin för det 
löpande arbetet inom hela kommunkoncernen för att underlätta 
implementering av modellen.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att de gör så. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 181 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-29 
Bilaga 1 Visionsstyrning – Beskrivning av målstyrningsmodellen 
Bilaga 2 Strukturbild – Visionsstyrning 
Yttrande från socialnämnden, 2019-10-02 
Yttrande från tekniska nämnden, 2019-10-09 
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, 2019-10-03 
Yttrande från miljö- och byggnämnden, 2019-10-07 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, 2019-10-02 
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KF § 168  KS2019/0379 406   

 

Höjning av taxa gällande arbete med detaljplaner samt 
tillsyn enligt plan- och bygglagen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. fastställa timavgiften till 1 048 kronor för handläggningskostnad för 
arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och bygglagen.  
Timavgiften ska gälla från och med den 1 januari 2020.  
 

2. miljö- och byggnämnden för varje kalenderår får indexuppräkna fasta 
avgifter och timavgifter som framgår i taxa för planavtal samt tillsyn 
enligt plan- och bygglagen. Indexuppräkning sker utifrån den procentsats 
för innevarande år som föreskrivs enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 
under kommunfullmäktiges beslutsår.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden föreslår den 2 oktober 2019 att kommunfullmäktige 
höjer timavgiften för handläggningskostnad för arbete med detaljplaner samt 
tillsyn enligt plan- och bygglagen. Den gällande timavgiften är 700 kronor och 
det nya förslaget är att timavgiften ska vara 1 048 kronor.  
 
För att finansiera plan- och byggavdelningens myndighetsutövande 
arbetsuppgifter har kommunfullmäktige tidigare antagit taxa för 
handläggningskostnad för arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och 
bygglagen. Timavgiften för handläggningskostnad för arbete med detaljplaner 
samt tillsyn enligt plan- och bygglagen beräknas genom verktyg från SKL och 
baseras på aktuella personalkostnader och faktisk handläggningstid. Miljö- och 
byggförvaltningen har genomfört en kontrollräkning som visar att gällande taxa 
inte stämmer överens med kostnaderna kopplade till administration, ledning och 
politik. Med detta i bakgrund så föreslår miljö- och byggnämnden att 
timavgiften för handläggning av arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- 
och bygglagen höjs till 1 048 kronor från tidigare 700 kronor. Miljö- och 
byggnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att taxan indexeras 
och att miljö- och byggnämnden där genom får i uppdrag att genomföra 
återkommande revideringar i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet.  
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Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att kommunfullmäktige: 
1. Fastställer timavgiften till 1 048 kronor för handläggningskostnad för 

arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt plan- och bygglagen.  
Timavgiften ska gälla från och med den 1 januari 2020.  
 

2. Beslutar att miljö- och byggnämnden för varje kalenderår får 
indexuppräkna fasta avgifter och timavgifter som framgår i taxa för 
planavtal samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Indexuppräkning sker 
utifrån den procentsats för innevarande år som föreskrivs enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober månad under kommunfullmäktiges 
beslutsår.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 176 
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-02 § 142 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-09 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att de gör så. 
 

Skickas till 
Miljö- och byggnämnden
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KF § 169  KS2019/0380 406   

 

Höjning av taxa avseende prövning, tillsyn och kontroll 
enligt miljöbalken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. fastställa timavgiften 1 159 kronor vid tillämpning inom miljö- och 

byggnämndens verksamhetsområden för prövning, tillsyn och kontroll av 
miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter, 
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl) samt 
sprängämnesprekusorer. Timavgiften gäller från och med den 1 januari 2020. 
 

2. miljö- och byggnämnden för varje kalenderår får indexuppräkna fasta 
avgifter och timavgifter som framgår i taxa för prövning, tillsyn och kontroll 
enligt miljöbalken. Indexuppräkning sker utifrån den procentsats för 
innevarande år som föreskrivs enligt Prisindex för kommunal verksamhet. 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad under 
kommunfullmäktiges beslutsår.  

 

Sammanfattning av ärendet 
För att finansiera miljöavdelningens myndighetsutövande arbetsuppgifter har 
kommunfullmäktige tidigare antagit taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att 
timavgiften skulle vara 822 kronor vid tillämpning inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområden för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken. Nu föreslår miljö- och byggnämnden att denna timavgift höjs.  
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört en kontrollräkning som visar att 
timavgiften avseende prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken inte tar 
hänsyn till kostnader kopplat till administration, ledning och politik. För att 
korrigera detta så föreslår miljö- och byggnämnden att kommunfullmäktige 
fastställer timavgiften till 1159 kronor vilket skulle innebära en höjning med 337 
kronor. Miljö- och byggnämnden föreslår även att miljö -och byggnämnden får i 
uppdrag att för varje år höja de i taxan angivna avgifterna i enlighet med 
Prisindex för kommunal verksamhet.  
Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att kommunfullmäktige: 
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1. fastställer timavgiften 1 159 kronor vid tillämpning inom miljö- och 
byggnämndens verksamhetsområden för prövning, tillsyn och kontroll av 
miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter, 
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl) samt 
sprängämnesprekusorer. Timavgiften gäller från och med den 1 januari 2020. 
 

2. beslutar att miljö- och byggnämnden för varje kalenderår får indexuppräkna 
fasta avgifter och timavgifter som framgår i taxa för prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken. Indexuppräkning sker utifrån den procentsats för 
innevarande år som föreskrivs enligt Prisindex för kommunal verksamhet. 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad under 
kommunfullmäktiges beslutsår.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 177 
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-02 § 141 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-09 
 

Yrkanden 
Kent Danielsson (C) och Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att de gör så. 
 

Skickas till 
Miljö- och byggnämnden
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KF § 170  KS2019/0381 406   

 

Höjning av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta 0,5 som N-faktor i plan- och 
bygglovstaxan från och med den 1 januari 2020 för planärenden. 

Sammanfattning av ärendet 
N-faktorn i plan- och bygglovstaxan ändrades senast den 14 december 2018. Då 
beslutade kommunfullmäktige att ändra N-faktorn från 0.2 till 0.3. Nu föreslår 
miljö- och byggnämnden att N-faktorn i plan- och bygglovstaxan höjs till 0.5.  
Den föreslagna höjningen av N-faktorn är en del av de höjningar som går att 
göra i förhållande till planavdelningens intäkter. I miljö- och byggnämndens 
beslut beskrivs hur höjningens betydelse för intäkterna inte går att förutse 
eftersom intäkterna från N-faktorn också beror på antalet bygglov som hanteras 
under ett år. Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram exempel på vilka 
konsekvenser en ökning av N-faktorn kan ge för bygglovsansökande. En 
höjning av N-faktorn till 0,5 medför att kostnaden för bygglov och planavgift 
vid byggnation av en ny villa på 200 kvadratmeter ökar från 43 548 kronor till 
54 708 kronor. För en ny industribyggnad på 10 000 kvadratmeter skulle denna 
kostnad öka från 607 647 kronor till 916 293 kronor.   
Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att kommunfullmäktige antar 
0,5 som N-faktor i plan- och bygglovstaxan från och med den 1 januari 2020 för 
planärenden. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 178 
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-02 § 143 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen,2019-09-10 
 

Yrkanden 
Henrik Petersson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kent Danielsson (C) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag eller 
avslår detsamma enligt Peterssons (SD) yrkande och finner att fullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag och 
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstningen resulterar i 38 ja-röster och 9 nej-röster. Två ledamöter avstår 
från att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

23:13:00 — Höjning av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan. 
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att avslå. 
 
Resultat  

Ja 38 
 

Nej 9 
 

Avstår 2 
 

  
 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

2 Anne Karlsson (S) Ja 

4 Lars–Ove Johansson (C) Ja 

5 Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

8 Marcus Walldén (M) Ja 

9 Petra Ruzsa–Pal (S) Ja 

10 Kerstin Wiréhn (V) 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 
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20 Håkan Bengtsson (S) Ja 

22 Lars Solling (L) Ja 

24 Bo Ederström (M) Ja 

25 Liselotte Åhlander (S) Ja 

26 Saga Sunniva Bergh (V) Ja 

28 Rut Björkström (KD) Ja 

29 Thomas Ragnarsson (M) 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 

48 Lennart Olsson (KD) Ja 

49 Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

208 Jan–Erik Andersson (C) Ja 

215 Tomas Nielsen (S) Ja 

218 Ulla-Britt Storck (S) Ja 

3 Krister Salomonsson (SD) Nej 

7 Jan Lorentzson (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) 
 
Melena Jönsson (SD) 

Nej 
 
Nej 

11 Roland Johansson (ALT) Avstår 

30 Jonas Richthoff (ALT) Avstår 
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KF § 171  KS2019/0412 406   

 

Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedels- och foderlagsstiftningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 om höjning av 
handläggningsavgiften i taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen. Timavgift sattes då till 1 050 kronor för handläggning per 
timme och 874 kronor för extra offentlig kontroll per timme. Miljö- och 
byggnämnden föreslår nu att kommunfullmäktige antar en ny taxa där 
handläggningsavgiften höjs.   
Från och med den 14 december 2019 ska EU:s nya kontrollförordning börja 
tillämpas. Den nya kontrollförordningen reglerar den europeiska 
livsmedelskontrollen och hur kontrollen ska finansieras. Den nya 
kontrollförordningen ändrar därför hur medlemsstaterna får ta ut avgifter av 
livsmedelsföretagare för att finansiera kontrollen. Sverige kommer behöva 
anpassa sin lagstiftning efter de nya bestämmelserna, däribland förordning om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, vilken 
utgör grunden för kommunens taxa för kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftning.  
Enligt livsmedelslagstiftningen ska handläggning av ärenden generellt 
finansieras via avgift, antingen genom timavgift, eller via årlig avgift som 
räknas fram av antal tillsynstimmar och gällande timavgift. Miljö- och 
byggförvaltningen har genomfört en kontrollräkning som visar att gällande taxa 
för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen inte tar hänsyn 
till kostnader kopplade till administration, ledning och politik. Miljö- och 
byggnämnden har därför tagit fram ett nytt förslag till taxa som 
kommunfullmäktige föreslås anta. I det nya förslaget till taxa så är 
handläggningskostnaden 1 270 kronor per timme vilket är en föreslagen ökning 
på 220 kronor.   
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar det nya förslaget 
till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.  
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Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att kommunfullmäktige 
fastställer förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 179 
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2019-10-30 § 165 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2019-10-31 
Förslag till taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen, 2019-10-31 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att de gör så. 
 

Skickas till 
Miljö- och byggnämnden
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KF § 172  KS2019/0370 140   

 

Avveckling av den ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget om att avveckla den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2003 om medlemskap i den 
ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen. Sedan kommunen blev medlem i 
föreningen så har teman, mötesformer och engagemanget i föreningen varierat. 
Samarbetet har präglats av entreprenörskap och har varit inriktat på 
utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyten.  
Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 beslutades om nya 
samarbetsformer och ett nytt samverkansavtal. Entreprenörsregionen kommer i 
fortsättningen att vara ett nätverk för inspiration, kunskap- och erfarenhetsutbyte 
som främjar medlemmarnas arbete för en god utveckling av näringslivet i 
regionen. Förslaget som föreningsstämman enades om var att den ekonomiska 
föreningen skulle avvecklas i förmån för denna nya nätverksform.  
Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att kommunfullmäktige 
ställer sig bakom förslaget om att avveckla den ekonomiska föreningen 
Entreprenörsregionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 190 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-23 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att de gör så. 
 

Skickas till 
Kommunerna i den ekonomiska föreningen
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KF § 173  KS2019/0356 046   

 

Bokslut stiftelser 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningarna för samtliga 
samförvaltade stiftelser år 2018 och att bevilja ansvarsfrihet till 
kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade 
stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2018. De stiftelser 
som ingår i ärendet är stiftelsen Social samfond för äldreomsorgen, stiftelsen 
Social samfond för allmänna hjälpändamål, stiftelsen Social samfond för 
allmänna hjälpändamål, stiftelsen C E Dahlins biblioteks- och kulturfond och 
stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond. Under år 2018 tillkom även 
stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond. Denna stiftelse har förlängt 
räkenskapsår till 31 december 2019 och redovisas därför först nästa år. 
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den 
samförvaltade depån för Ljungby kommuns samförvaltning.   
I tjänsteskrivelsen från den 11 oktober 2019 skriver 
kommunledningsförvaltningen att förvaltningen av fonderna bedöms som 
förenlig med god redovisningssed. Med vetskap om detta så föreslår 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019 att kommunstyrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och att årsredovisningarna 
godkänns.  
 
Kommunstyrelsen föreslår den 12 november 2019 att: 

1. kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga 
samförvaltade stiftelser år 2018. 
 

2. kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till kommunstyrelsen för 
verksamhetsåret 2018.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-11-12 § 182 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-11 
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2018 Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser 
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond  
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel 
Sammanställning av räkenskaperna 2018 Stiftelsen Social samfond för 
äldreomsorg 
 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att de gör så. 
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KF § 174  Ks2019/0367 102 

 

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Leif Salomonsson (S) till ny ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. 

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 

 
Kommunfullmäktige godkände avsägelsen den 28 oktober 2019 och 
konstaterade att ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses nästkommande 
sammanträde. 
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Socialdemokraterna att Leif 
Salomonsson (S) utses till ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 150 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag och 
finner att de gör så. 

 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Leif Salomonsson (S)  
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KF § 175  Ks2019/0369 102 

 

Val av ny ersättare i miljö- och byggnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Baskim Kamberi (S) till ny ersättare i miljö- och 
byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Piroska Ruzsa Pal (S) avsäger sig den 3 oktober 2019 uppdraget som ersättare i 
miljö- och byggnämnden. 
Kommunfullmäktige godkände avsägelsen den 28 oktober 2019 och 
konstaterade att ny ersättare i miljö- och byggnämnden utses nästkommande 
sammanträde. 
Valberedningen föreslår efter kommunikation med Socialdemokraterna att 
Baskim Kamberi (S) utses till ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 151 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag och 
finner att de gör så. 
 

Skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Baskim Kamberi (S) 
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KF § 176    

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Förvaltningsrätten i Växjö har i dom meddelad den 30 oktober 2019 

avslagit överklagande av kommunfullmäktiges samtliga beslut den 
30 april 2018. Den överklagande anförde att besluten skulle ses som 
ogiltiga då dörren till fullmäktigesalen hade gått i lås under del av 
sammanträdet. 
 

2. Socialnämnden redovisar att det finns beslut enligt SoL och LSS 
som inte har verkställts inom tre månader under tredje kvartalet 
2019. 
 

3. Länsstyrelsen har utsett Anita Wanderoy (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Rashad Alasaad (S). 
 

4. Förvaltningsrätten i Växjö meddelar i dom daterad 2019-11-20 att de 
avslår överklagandet av fullmäktiges beslut om budget i juni 2019. 
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