
 

  
Kallelse 
 

 

 
 Kommunfullmäktige 
  

 
Plats och tid Ledamöter deltar digitalt enligt information bifogad kallelsen, 

presidiet tjänstgör i Märtasalen, Storgatan, Ljungby 
måndagen den 25 januari 2021, kl. 17.30 –  
 
Vid förhinder kontakta Bruce Byrskog Rambelo som kallar ersättare, senast 
fredagen den 22 januari. Därefter kontaktar du din gruppledare. 
Telefon 0372-78 91 09, bruce.byrskog@ljungby.se 
 

Inledning Ordföranden hälsar välkommen. 
Förslag till justerare: Ann-Kristin Petersson, Ingela Rosen, ersättare: 
Stefan Bramstedt. 
Justeringen hålls torsdagen den 28 januari kl. 16.00.  
 

Ärenden               
 

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.   
 

2. Information från nämnder och förvaltningar.  
 

3. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund. 
 

4. Enkla frågor. 
 

5. Inlämnande av motioner och interpellationer. 
 

6. Valärende – ersättare i styrelsen för Ljungbybostäder AB (M) 
 

7. Valärende – ersättare i tekniska nämnden (M)  
 

8. Valärende – ledamot i barn- och utbildningsnämnden (SD)  
 

9. Valärende – ledamot i socialnämnden (M) 
 

10. Valärende – ersättare i socialnämnden (M) 
 

11. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ. 
 

12. Meddelanden. 
 

 
Ordförande 
Ann-Charlotte Wiesel (M) 
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Enkel fråga om socialtjänstens orosanmälningar rörande barn. Frågan ställs till 
socialnämndens ordförande Bo Ederström (m)

Socialstyrelsen har presenterat en rapport 2021-01-12 som säger att orosanmälningar till 
socialtjänsten i Sverige ökat med 5 % under pandemin. Intervjuer har gjorts med flera 
socialkontor runt i landet och insamling av data har varit mellan maj-september. Lokala 
variationer finns med ökat antal orosanmälningar men man kan inte urskilja att anmälningar 
ökat pga. pandemin, säger utredare på Socialstyrelsen, Terese Olmsäter. Den största 
ökningen beror på anmälningsbenägenheten ökat och att det finns upparbetade rutiner för 
hur och när en anmälan skall och bör göras. Vi ser att skadegörelsen ökar och att skolor har 
distansundervisning och vi politiker bör vara vaksamma på ungas hälsa.

Som en naturlig följd av rapporten blir jag nyfiken på hur det ser ut med orosanmälningar i 
Ljungby kommun.

1. Hur många orosanmälningar inkom till socialtjänsten 2020? Är det fler eller färre än 
andra år?

2. Kan nämnden se att anmälningarna kommit till följd av pandemin?
3. Behöver barn och unga samt deras familjer mer stöd i pandemins tid än tidigare?

Lagan 2021-01-12

Anne Karlsson

(s)
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Interpellation till Bo Ederström (m) socialnämndens 
ordförande angående socialnämndens stöd till personer 
som utsätts för våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som finns i alla samhällsklasser. I offentliga 

debatter i Sverige är uppmärksamheten riktad till olika utsatta grupper som lever i våld i 

nära relationer. Det kan bl.a vara äldre, personer med beroendeproblematik eller personer 

med funktionsnedsättning. I debatten fokuserar man även på barn som lever i familjer där 

våld i nära relationer förekommer. Vilket ansvar har samhället? Vilket ansvar tar 

socialnämnden i Ljungby?

Dessa ovanstående frågor föranleder mig att ställa följande frågor:

1. Har socialnämnden någon kunskap och uppfattning av omfattningen av våld i nära 

relationer problematik i Ljungby kommun?

2. Vilket ansvar anser du Socialtjänsten har för särskilt sårbara grupper?

3. Finns det någon handlingsplan och rutin för arbetet mot våld i nära relationer?

4. Vad erbjuder socialnämnden de personer/ barn/ familjer som lever i våld i nära 

relationer problematik?

Ljungby 2020-12-13

Anne Karlsson

(s)



B^rskogJ3ruce

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Gunnarsson Magnus
den 30 december 2020 09:50
Byrskog Bruce
Ersättare

Som ny ersättare i Ljungby bostäder så nominerar Moderaterna Daniel Svensson

Med vänlig hälsning 
Magnus Gunnarsson 
Gruppledare 
Moderaterna
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Byrskog Bruce

Från: Daniel Svensson <tuddilu@hotmail.com>
Skickat: den 29 december 2020 12:08
Till: Byrskog Bruce
Ämne: Ersättare tekniska

Hej
Jag avsäger härmed min plats som ersättare i Tekniska nämnden. 

Mvh
Daniel Svensson (M)

Hämta Outlook för Android

i LJUNGBY KOMMUN
| KOMMUNSTYRELSEN

IAnk 2020 -12- 2 9
: ItOMMUNLEDN^SGFORVALTNINGEN

n- 2o2\ Qnnl loz

1

mailto:tuddilu@hotmail.com


B^rskocjJSruce

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Gunnarsson Magnus 
den 4 januari 2021 14:09 
Byrskog Bruce 
Sv: Ersättare tekniska
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Thomas Hermansson,  

Ny ersättare i Tekniska för Moderaterna

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN
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Med vänlig hälsning 
Magnus

Från: Byrskog Bruce <bruce.byrskog@ljungby.se>
Skickat: den 4 januari 2021 09:21
Till: Gunnarsson Magnus <magnus.gunnarsson(5)|jungby.se> 
Ämne: VB: Ersättare tekniska

Hej!
För kännedom.

Med vänliga hälsningar 

Bruce Byrskog

Kommunsekreterare 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Ljungby kommun 
Olofsgatan 9, Ljungby 
341 83 LJUNGBY 
Tel. 0372-78 91 09 
Webbplats: www.liunqbv.se

§
 LJUNGBY 

KOMMUN

Från: Daniel Svensson <tuddiluPhotmail.com> 
Skickat: den 29 december 2020 12:08 
Till: Byrskog Bruce <bruce.byrskogPliungby.se> 
Ämne: Ersättare tekniska

Hej
Jag avsäger härmed min plats som ersättare i Tekniska nämnden. 

Mvh
Daniel Svensson (M)

Hämta Outlook för Android
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Byrskog Bruce

Från: Vuorio Helena LJUNGBY KOMMUN
Skickat: den 30 december 2020 15:27

KOMMUNSTYRELSEN

Till: Norén Holgersson Eva-Marie Ank 2020 -12- 3 0Ämne: Avsluta uppdrag
KOMMUNLEDNIiySGFORVALTNINGEN
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Jag vill härmed avsluta mitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun med 
omedelbar verkan. Sverigedemokraternas gruppledare Jan Lorentzon är informerad om mitt beslut och hänvisar till 
dig för att gå den formella vägen. Stämmer detta? Behöver jag fylla i någon blankett för att avsäga mig uppdraget?

Med vänlig hälsning

Helena Vuorio

Skickat från min iPad
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^rskoc^Bruce

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Nordqvist Lars
den 15 januari 2021 10:02
Byrskog Bruce
Avsägelse socialnämnd och brål
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Hej Bruce
Härmed ber jag att få entledigas från mitt uppdrag som ledamot i socialnämnden där jag representerat 
moderatena. Jag ber också att få entledigas som ledamot i brål där jag representerat socialnämnden.

med vänlig hälsning Lars Nordqvist.
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