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Tid och plats Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 25 maj 2020,  
kl. 17.30-19.00 

Beslutande 
 

Magnus Gunnarsson (M)  Martina Ericsson (SD) 

Krister Salomonsson (SD) Lars Solling (L) 

Lars-Ove Johansson (C)   Tommy Göransson (MP) 

Ann-Charlotte Wiesel (M) (ej § 92) Lars Nordqvist (M) (§§ 88-95) 

Jan Lorentzson (SD) Jonas Richthoff (ALT) (ej § 92) 

Daniel Svensson (M)  Caroline Holmqvist-Henrysson (S) 

Rut Björkström (KD) 

Kerstin Wiréhn (V) 

Pia Johansson (S) 

Ulla Hansson (M) 

Kent Danielsson (C) Carina Bengtsson (C) 

Gunilla Åström (M) Magnus Carlsson (S) 

Melena Jönsson (SD) 

Emma Johansson Gauffin (S) 

Matija Rafaj (S) 

Josefine Jernberg (M)  

Håkan Bengtsson (S)  

  

Övriga 
deltagande 

Lise-Lotte Bergström, tf kommundirektör 
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekretare 

Åhörare 2 

Justerare 
Caroline Holmqvist-Henrysson och Rut Björkström, ersättare: Magnus 
Gunnarsson 

Justeringens  
tid och plats Kansliavdelningen måndagen den 1 juni kl 16.00 

Paragrafer 81-95   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (ej § 92)     Pia Johansson § 92 
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Justerare            Caroline Holmqvist-Henrysson          Rut Björkström 
  

  
 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 25 maj 2020 
Tillkännagivandet 
publicerat 2 juni 2020 

Överklagningstid 3-24 juni 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 25 juni 2020 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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KF § 81      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet Svar på interpellation om lärarlöner 
utgår från dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har fått en interpellation som ska 
besvaras under dagens sammanträde. Då han inte tjänstgör idag, föreslår 
ordföranden att ärendet utgår från dagordningen och att interpellationen istället 
besvaras under sammanträdet i juni månad. 
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KF § 82      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande redovisar statistik över antal varsel och 
konkurser. Han informerar också om att Ljungby kommun har klättrat uppåt i 
rankingen av miljöbästa kommunen.  
Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som årligen rankar miljöarbetet i Sveriges 
kommuner och utser ”Sveriges miljöbästa kommun”. Ljungby kommun hamnar 
i år på plats 94 av 290 kommuner. Det är en förbättring jämfört med plats 158 i 
förra årets ranking. 
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KF § 83      

 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund 

 

Allmänhetens frågestund 
Inga frågor ställs. 
 

Ledamöternas frågestund 
Magnus Carlsson (S) frågar tekniska nämndens ordförande varför 
kostavdelningen inte längre låter personal på särskilda boenden köpa lunch i 
restaurangen på boendet. 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han tar med 
sig frågan och besvarar den under nästa sammanträde. 
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KF § 84      

 

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Inga enkla frågor har lämnats in. 
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KF § 85      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Sammanfattning av ärendet 
Inga motioner eller interpellationer har lämnats in. 
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KF § 86      

 

Inlämnande av medborgarförslag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
1. En medborgare föreslår att Ljungby kommun ska flagga med de fem 

nationella minoriteternas respektive flagga när aktuell minoritet firar sin 
"nationaldag". 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 
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KF § 87  Ks2020/0172 350 

 

Svar på interpellation om höga halter av farliga ämnen i 
avloppsslam 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till tekniska nämndens ordförande 
angående höga halter av farliga ämnen i avloppsslam. 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) har lämnat ett skriftligt 
svar och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 
Svar 
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KF § 88  Ks2020/0179 353 

 

Svar på interpellation om den nya VA-lagstiftningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om den nya VA-lagen. 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt 
svar och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 
Svar 
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KF § 89  KS2019/0333 023     

 

Svar på motion om lika villkor för timvikarier i Ljungby 
kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
I september 2019 lämnade Melena Jönsson (SD) in en motion angående 
timvikariers anställningsvillkor. Motionären föreslår att lika anställningsvillkor 
ska gälla för timvikarier inom förskola, äldreomsorg och omsorg i Ljungby 
kommun. Förslaget inkluderar att en timvikaries arbetspass inom förskolan med 
kort varsel inte ska kunna avbokas ifall det bokade arbetsstället har många 
frånvarande barn.  
Kommunledningsförvaltningen skriver den 7 april 2020 att det skiljer sig i tid 
när man kan avboka en timvikarie. Inom äldreomsorgen och omsorgen får 
avbokning av vikarie ske senast sju dagar innan bokningstillfället. Timavlönad 
personal som erbjuds vikariat i förskola och fritidshem kan avbokas fram till 
dagen innan arbetspasset. Vikarien kan erbjudas annat arbetspass på annat 
arbetsställe om det finns möjlighet. Om förskolan eller fritidshemmet vill 
avboka samma dag tillfrågas vikarien om bokningen, men får själv avgöra om 
denne vill jobba enligt bokning eller inte. Denna information får all timavlönad 
personal vid informationstillfället då arbetsgivaren träffar vikarien.  
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 7 april 2020 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen som besvarad 
med hänsyn till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 7 april 
år 2020.  
Kommunledningsförvaltningen lämnar i en tjänsteskrivelse den 7 maj 2020 ett 
förtydligande om varför kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen ska 
anses vara besvarad. Arbetsgivarens generella inriktning och övergripande 
ambition vad gäller organisationens personal- och lönepolitik är att den ska vara 
och tillämpas enhetlig för hela organisationen inom formella ramar och stödja 
strategiska verksamhetsbehov på kort och lång sikt. Eventuella avsteg som kan 
förekomma i enskilda fall ska ha en tydlig och befogad verksamhetsmotivering. 
Det tillvägagångssätt som för närvarande tillämpas inom barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen vad gäller så kallade tim-
anställningar och som beskrivs i motionssvaret har successivt växt fram över tid 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-25 
 

13(24) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

kopplade till de förutsättningar och verksamhetsbehov som funnits inom 
respektive förvaltning. 
Det har blivit en specifik praxis inom respektive nämnd och förvaltning som 
tillämpats utan erinran från fackliga organisationer. Eftersom den gällt över tid 
och är en etablerad tillämpning är den svår att framgångsrikt ändra med ett 
snabbt beslut. Samtidigt finns redan en etablerad inriktning och övergripande 
ambition om enhetlighet gällande personal- och lönepolitik vilken styrker att 
likvärdiga förutsättningar ska gälla över förvaltningsgränserna. Eftersom det 
redan finns en etablerad inriktning och ambition om detta så föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen kan anses som besvarad. Med 
utgångspunkt i arbetsgivarens generella inriktning och övergripande ambition är 
avsikten att i dialog främst med barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen ta fram ett likvärdigt förfarande som omfattar hela 
organisationen. 
Kommunstyrelsen föreslår den 12 maj 2020 att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-05-12 § 78 
Motion från Sverigedemokraterna, 2019-09-09 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-07 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-07 
 

Yrkanden 
Melena Jönsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt 
Melena Jönssons (SD) med flera yrkande eller att anse motionen besvarad enligt 
Magnus Gunnarssons (M) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad. 
Votering begärs. 
Omröstningen genomförs med följande beslutsordning: 
Ja-röst för att bifalla motionen och  
Nej-röst för att anse motionen besvarad. 

Omröstningsresultat 
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Omröstningen resulterar i 13 ja-röster och 11 nej-röster. En ledamot avstår från 
att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat att bifalla motionen. 

18:26:41 — Svar på motion om lika villkor för timvikarier i Ljungby kommun. 
Rösta Ja för att bifalla motionen, Nej för att anse motionen besvarad 
 
Resultat  

Ja 13 
 

Nej 10 
 

Avstår 1 
 

Frånvarande 25 
 

3 Krister Salomonsson (SD) Ja 

6 Jan Lorentzson (SD) Ja 

9 Kerstin Wiréhn (V) Ja 

13 Magnus Carlsson (S) Ja 

14 Melena Jönsson (SD) Ja 

16 Emma Johansson Gauffin (S) Ja 

19 Håkan Bengtsson (S) Ja 

20 Martina Ericsson (SD) Ja 

22 Tommy Göransson (MP) Ja 

31 Matija Rafaj (S) Ja 

33 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Ja 

38 Pia Johansson (S) Ja 

203 Josefine Jernberg (M) Ja 

1 Magnus Gunnarsson (M) Nej 

4 Lars–Ove Johansson (C) Nej 

5 Ann–Charlotte Wiesel (M) Nej 

11 Kent Danielsson (C) Nej 

12 Gunilla Åström (M) Nej 

15 Ulla Hansson (M) Nej 

21 Lars Solling (L) Nej 

27 Rut Björkström (KD) Nej 

35 Lars Nordqvist (M) Nej 

202 Daniel Svensson (M) Nej 

29 Jonas Richthoff (ALT) Avstår 

41 Carina Bengtsson (C) Nej 
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Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, HR-avdelningen 
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KF § 90  KS2020/0050 040      

 

Svar på motion om resultatbalansering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 11 februari 2020 föreslår Anne Karlsson (S) att nuvarande 
resultatbalanseringssystem ersätts med bokslutsförhandlingar mellan 
budgetberedningen och företrädare för respektive nämnd samt att 
kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om överföring av över- 
respektive underskott mellan åren.  
Dagens system för resultatbalansering fungerar i korthet som så att resultatet i 
bokslutet för en nämnd förs över budgetmässigt till nästkommande år. Innan 
resultatet i bokslutet förs över så genomförs en bokslutsgenomgång där 
förvaltningscheferna, kommundirektör och ekonomichef deltar. 
Kommundirektör och ekonomichef lämnar sedan förslag till resultatbalansering 
och beslut om resultatbalansering tas slutligen av kommunstyrelsen. Systemet 
med resultatbalansering har funnits sedan 2002 och har reviderats ett antal 
gånger sedan dess.  
I en tjänsteskrivelse från den 16 april redogör kommunledningsförvaltningen 
kring ärendet. Kommunledningsförvaltningen ser fördelaktigt på det nuvarande 
systemet eftersom det finns ett tydligt regelverk som gör att förvaltningar och 
chefer på förhand vet konsekvenser av att gå med underskott eller överskott. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att politiska överväganden i huvudsak 
bör ske i samband med budgetarbetet och inte i resultatbalanseringen.  
Kommunstyrelsen föreslår den 12 maj 2020 att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-05-12 § 88 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-16 
Motion från Anne Karlsson, 2020-02-11 

Yrkanden 
Emma Johansson Gauffin (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar bifall till 
motionen. 
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Magnus Gunnarsson (M) och Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt 
Emma Johansson Gauffins (S) med flera yrkande eller att avslå densamma enligt 
Magnus Gunnarssons (M) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige 
beslutar att avslå motionen. 
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att avslå motionen och 
Nej-röst för att bifalla motionen. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen resulterar i 17 ja-röster och 8 nej-röster. Fullmäktige har därmed 
beslutat att avslå motionen. 

18:46:46 — Svar på motion om resultatbalansering. 
Rösta Ja för att avslå motionen, Nej för att bifalla motionen 
 
Resultat  

Ja 17 
 

Nej 8 
 

Frånvarande 24 
 

1 Magnus Gunnarsson (M) Ja 

3 Krister Salomonsson (SD) Ja 

4 Lars–Ove Johansson (C) Ja 

5 Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

6 Jan Lorentzson (SD) Ja 

11 Kent Danielsson (C) Ja 

12 Gunilla Åström (M) Ja 

14 Melena Jönsson (SD) Ja 

15 Ulla Hansson (M) Ja 

20 Martina Ericsson (SD) Ja 

21 Lars Solling (L) Ja 

27 Rut Björkström (KD) Ja 

29 Jonas Richthoff (ALT) Ja 

35 Lars Nordqvist (M) Ja 
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41 Carina Bengtsson (C) Ja 

202 Daniel Svensson (M) Ja 

203 Josefine Jernberg (M) Ja 

9 Kerstin Wiréhn (V) Nej 

13 Magnus Carlsson (S) Nej 

16 Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

19 Håkan Bengtsson (S) Nej 

22 Tommy Göransson (MP) Nej 

31 Matija Rafaj (S) Nej 

33 Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

38 Pia Johansson (S) Nej 
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KF § 91  KS2018/0039 761     

 

Antagande av Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak 
och spel om pengar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till Policy för 
ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel och att kommunfullmäktige 
upphäver det alkohol och drogpolitiska programmet i samband med att förslaget 
till policy antas. 
 
Kommunfullmäktige ger barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, kultur och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram handlingsplaner med utgångspunkt i 
Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 2008 har kommunen haft ett alkohol- och drogpolitiskt program som 
heter Allas ansvar. Kommunledningsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag 
som innebär att det alkohol- och drogpolitiska programmet upphör och där en ny 
policy börjar att gälla. Kommunledningsförvaltningens förslag till policy utgör 
ett förslag över kommunens övergripande riktlinje inom området.  
Det specifika arbetet inom området bör formas inom respektive förvaltning 
eftersom den verksamhetsrelaterade kompetensen finns inom förvaltningarna.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ger 
respektive nämnd i uppdrag att ombe sina förvaltningar att utforma 
handlingsplaner inom området.   
Kommunstyrelsen beslutar den 12 maj 2020 att göra följande förändringar i 
förslaget till policy: 

1. Lägga till ”Ljungby kommun har en nolltolerans mot narkotika”  
2. Tar bort ”Ljungby kommun vill ha en nolltolerans mot narkotika”  

 
Kommunstyrelsen föreslår därefter att kommunfullmäktige antar 
kommunstyrelsens förslag till Policy för ANDTs - alkohol, narkotika, doping, 
tobak och spel och att kommunfullmäktige upphäver det alkohol och 
drogpolitiska programmet i samband med att förslaget till policy antas. 
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Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ger barn och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljö- och 
byggnämnden, kultur och fritidsnämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram handlingsplaner med utgångspunkt i Policy för ANDTs - alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel om pengar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-05-12 § 81 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-09 
Förslag till Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar 
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KF § 92  Ks2020/0195 046 

 

Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs 
Donationsfond för verksamhetsåret 2019. 
 
Jäv 
Ann-Charlotte Wiesel (M) och Jonas Richthoff (ALT) 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 2019 till kommunfull-
mäktige för beslut om ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Märta Ljungbergs Donations-
fond. 
 
Skickas till 
Märta Ljungbergs Donationsfond 
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KF § 93  Ks2020/0207 102 

 

Valärende – ledamot i kommunrevisionen (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Arne Johansson (C) till ny ledamot i 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet föreslår att Arne Johansson (C) utses till ny ledamot i 
kommunrevisionen, efter Marianne Eckerbom (C) som har avlidit.  

Skickas till 
Kommunrevisionen 
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KF § 94  Ks2020/0207 102 

 

Valärende - lekmannarevisor för Ljungby Holding AB (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Yngvesson (M) till ny ordinarie 
lekmannarevisor i Ljungby Holding AB och Arne Johansson (C) till ny 
ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny lekmannarevisor efter Marianne Eckerbom 
(C). 
Valberedningen föreslår att Christer Yngvesson (M), nuvarande ersättare för 
lekmannarevisorn i Ljungby Holding, utses till ny ordinarie lekmannarevisor 
och att Arne Johansson (C) utses till ny ersättare efter Yngvesson (M). 
 

Skickas till 
Ljungby Holding AB 
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Meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut inom 3 månader  

enligt SoL och LSS rapporteringsperiod 30 april 2020 
2. Stiftelsen Davidsonska Donationen lämnar årsredovisning för  

2019. 
3. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-03-12, 2020-04-08, 2020-04-

16, 2020-04-23, 2020-05-05.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från krisledningsnämnden 
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