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Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Måndagen den 24 maj klockan 17.30-20.05, sammanträdesrum Märtasalen 

Storgatan 8 Ljungby, och via Teams. Mötet ajournerades kl.18.40-19.00 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M) (deltog på 

distans) 

Anne Karlsson (S) (deltog på 

distans) 

Krister Salomonsson (SD) (deltog 

på distans) 

Lars-Ove Johansson (C) (deltog på 

distans) 

Ann-Charlotte Wiesel (M), 

ordförande 

Ulla-Britt Storck (S) (deltog på 

distans) 

Jan Lorentzson (SD) (deltog på 

distans) 

Marcus Walldén (M) (deltog på 

distans) 

Magnus Carlsson (S) (deltog på 

distans) 

Kerstin Wiréhn (V) (deltog på 

distans) 

Rut Björkström (KD) (deltog på 

distans) 

Roland Johansson (ALT) 

Kent Danielsson (C) (deltog på 

distans) 

Gunilla Åström (M) (deltog på 

distans) 

Emma Johansson Gauffin (S) 

(deltog på distans) 

Melena Jönsson (SD) (deltog på 

distans) 

Ulla Hansson (M) (deltog på 

distans) 

Bo Ederström (M) (deltog på distans) 

Matija Rafaj (S), (deltog på distans) 

Saga Sunniva Bergh (V) (deltog på distans) 

Henrik Pettersson (SD) (deltog på  

distans) 

Bengt Carlsson (KD), vice ordförande 

Thomas Ragnarsson (M) (deltog på  

distans) 

Jonas Richthoff (ALT) (deltog på  

distans) 

Karl-Gustav Sundgren (C) (deltog på 

distans) 

Caroline Holmqvist Henrysson (S)  

(deltog på distans) 

Frederik Svärd (M) (deltog på distans) 

Pia Johansson (S), andre vice ordförande  

Dick Andersson (SD) (deltog på distans) 

Lars Nordqvist (M) (deltog på distans) 

Ingela Rosén (S) (deltog på distans),  

Jenny Anderberg (C) (deltog på distans) 

Stefan Bramstedt (M) (deltog på distans) 

Pär Augustsson (SD) (deltog på distans) 

Tomas Nielsen (S), (deltog på distans) 

Christian Johansson (V) (deltog på  

distans) 

Thomas Jeppsson (M) (deltog på distans) 

Margaretha Andersson (S) (deltog på  

distans) 

Carina Bengtsson (C) (deltog på distans) 

Doris Nickel (SD) (deltog på distans) 
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Håkan Bengtsson (S) (deltog på 

distans) 

Anneli Ahlqvist (C) (deltog på 

distans) 

Tilda Ragnarsson (M) (deltog på 

distans) 

Liselotte Åhlander (S) (deltog på 

distans) 

Martina Ericsson (SD) (deltog på 

distans) 

Lars Solling (L)  

Tommy Göransson (MP) (deltog på 

distans) 

 

 

Lennart Olsson (KD) (deltog på distans) 

Ann-Kristin Petersson (M) (deltog på  

distans) 

 

 

Övriga 
deltagande 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Bruce Byrskog, kommunsekreterare 

Magnus Johansson, ekonomichef § 68 

Kaj Kanstrup, kommunrevisionen § 69 

Ingemar Karlsson, kommunrevisionen § 69 

Åhörare  

Justerare Fredrik Svärd och Karl-Gustaf Sundgren, ersättare: Marcus Walldén. 

Justeringens  
tid och plats Måndagen den 31 maj kl. 16.00 på kansliavdelningen 

Paragrafer 63-78   

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 

https://www.tromanwebb.se/troman/#!/persons/68b4d1c5-8020-41ad-9e6e-78a803071210/missions
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Justerare Fredrik Svärd och Karl-Gustaf Sundgren 

  

  

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 24 maj 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 1 juni 2021 

Överklagningstid 1 – 22 juni 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 23 juni 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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KF § 63      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att Ljungby kommun har en 

bilaga i Dagens Industri. Förutom information om spännande arbete så syns 

även det lokala näringslivet tillsammans med Ljungby kommun i bilagan. 
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KF § 64      

 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund 

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har inte lämnat in någon fråga till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 24 maj 2021. 

 

 

Ledamöternas frågestund 

Håkan Bengtsson (S) frågar tekniska nämndens ordförande om det finns en 

ersättningsplan för träd som tas ner.   

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det finns en 

ersättningsplan på parkavdelningen.  

 

Liselotte Åhlander (S) frågar tekniska nämndens ordförande om det kommer 

göras en utredning av miljöstation i Lidhult. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att utredningen 

ska skjutas framåt i tiden då kommunen nu ska ta över hanteringen av 

återvinningsstationer.  

 

Tommy Göransson (MP) frågar tekniska nämndens ordförande om hur han 

definiera ordet ledningsförnyelse av VA-ledningar i Ljungby.  

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det han 

tänker på när han hör ordet ledningsförnyelse är att byta ut gamla ledningar till 

nya. 

 

Liselotte Åhlander (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande om vad det 

är för skillnad mellan ett föreningsavtal och ett idéburet offentligt partnerskap 

(IOP).  

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) svarar att ett 

föreningsavtal kan skrivas mellan en förening och kommunen medan ett IOP är 

ett mer komplicerat dokument att ta fram.  
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Kerstin Wiréhn (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om kommunikatörerna 

har någon jour för att lägga ut information på hemsidan för att informera om 

rådande situationer vid exempelvis strömavbrott. Detta med anledning av det 

strömavbrott som ägde rum för någon vecka sedan. 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att 

kommunikationschef var i kontakt med räddningstjänsten och la upp 

information om pågående situation.  

 

Melena Jönsson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande om förvärvstillstånd 

vid köp av fastighet på landsbygden. Kan Ljungby kommun agera mot 

Länsstyrelsen för att bli av med avgiften?   

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han inte har 

något svar på frågan men att han tar med sig frågan och återkopplar vid ett 

senare kommunfullmäktige sammanträde. 

 

Saga Sunniva Bergh (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om det var 

Moderaterna eller kommunstyrelsen som delade ut överfallslarm, som nämns i 

artikeln om vad respektive parti gjort för att motverka våld mot kvinnor.   

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det var 

Moderaterna som tog fram överfallslarm inför förra valet som de delade ut till 

kvinnor som ville ha. 

 

Margareta Andersson (S) frågar socialnämndens ordförande om det har hänt 

något i frågan med Kvinnojouren Märta och ett IOP avtal. 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar gällande IOP är det 

föreningen som ska ta initiativet för att teckna avtal. Inväntar att Kvinnojouren 

Märta ska ta initiativet. De har även ställt fråga om ett föreningsavtal ska 

tecknas.  
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KF § 65      

 

Enkla frågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till miljö- och byggnämndens 

ordförande om oljeutsläppet i Lagan. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kent Danielsson (C) besvarar 

frågan under sammanträdet.  

 

2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en fråga till miljö- och 

byggnämndens ordförande om oljeutsläppet vid Aspudden i Lagan. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kent Danielsson (C) besvarar 

frågan under sammanträdet.  

 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige anser att frågorna är besvarade och 

finner att de gör så. 
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KF § 66      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Motioner 

1. Anne Karlsson (S) och Caroline Holmqvist Henrysson (S) har lämnat in 

en motion daterad 2021-05-07 i vilken de yrkar att frågan om bildandet 

av ett samhällsbyggnadskontor utreds. 

 

Interpellationer 

1. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande angående vindkraft i Skäckarp. 

 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Interpellationen 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredningen och finner att de gör så. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Tommy Göranssons (MP) 

interpellation får ställas och finner att de beslutar så. 
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KF § 67      

 

Svar på interpellation om personalförmån 
synfelsoperation 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Andersson (S) har ställt en interpellation till ordföranden i 

personalutskottet om personalförmån synfelsoperation. 

Ordföranden i kommunstyrelsens personalutskott, Carina Bengtsson (C), har 

lämnat in ett skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt under dagens 

sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

C Bengtssons (C) svar på interpellationen 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är 

besvarad och finner att de gör så. 
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KF § 68  KS2021-0090 041    

 

Godkännande av Ljungby kommuns årsredovisning år 
2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Ljungby 

kommun 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat bokslut och årsredovisning för 

Ljungby kommun 2020. Årsredovisningen ger information om det ekonomiska 

utfallet för 2020 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen per 

den 31 december 2020. Årsredovisningen innehåller även en 

kommunövergripande förvaltningsberättelse med måluppföljning samt 

förvaltningarnas och de kommunala bolagens verksamhetsredovisningar. 

Resultatet för kommunkoncernen som helhet slutar på +117 miljoner kronor år 

2020. Kommunens resultat slutar på + 99 miljoner kronor år 2020.  

Kommunstyrelsen föreslår den 11 maj 2021 att kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-05-11 § 81 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-20 

Årsredovisning 2020, 2021-04-20 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och om någon är däremot.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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KF § 69  KS2021-0090 041    

 

Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om 
ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för  

ledamöterna i kommunstyrelsen, 

ledamöterna i socialnämnden, 

ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, 

ledamöterna i miljö- och byggnämnden, 

ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden, 

ledamöterna i tekniska nämnden, 

ledamöterna i valnämnden, 

ledamöterna i gemensamma överförmyndarnämnden, 

ledamöterna i gemensamma familjerättsnämnden. 

 

Jäv 

Ledamot i respektive nämnd eller styrelse deltar inte i överläggning eller beslut 

avseende frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket berörd ledamot har 

tjänstgjort. 

I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020 deltar inte Magnus 

Gunnarsson (M), Lars-Ove Johansson (C), Anne Karlsson (S), Ann-Charlotte 

Wiesel (M), Marcus Walldén (M), Rut Björkström (KD), Lars Solling (L), 

Emma Johansson Gauffin (S), Kerstin Wiréhn (V), Håkan Bengtsson (S), 

Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD). 

 

I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden 2020 deltar inte Bo Ederström 

(M), Anneli Ahlqvist (C), Håkan Bengtsson (S), Margaretha Andersson (S), 

Martina Ericsson (SD), Ingela Rosén (S) och Doris Nickel (SD). 

 

I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2020 deltar inte 

Marcus Walldén (M), Tilda Ragnarsson (M), Melena Jönsson (SD), Lars Solling 

(L), Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S) och Christian Johansson (V). 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-24 
 

13(27) 

   
Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes sign   

 

I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 2020 deltar inte Kent 

Danielsson (C), Frederik Svärd (M), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Jenny 

Anderberg (C), Bengt Carlsson (KD), Tomas Nielsen (S), Henrik Petersson 

(SD) och Pär Augustsson (SD).  

 

I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden 2020 deltar inte Ulla 

Hansson (M), Ann-Kristin Petersson (M), Rut Björkström (KD), Matija Rafaj 

(M), Pia Johansson (S), Ulla-Britt Storck (S), Saga Sunniva Berg (V), Dick 

Andersson (SD). 

 

I beslutet om ansvarsfrihet för tekniska nämnden 2020 deltar inte Lars-Ove 

Johansson (C), Gunilla Åström (M), Lars Nordqvist (M), Gun Lindell (S), 

Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Tommy Göransson (MP), 

Lennart Olsson (KD).  

 

I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte Lars Solling (L), 

Margaretha Andersson (S) och Doris Nickel (SD). 

 

I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden deltar inte 

Ulla-Britt Storck (S). 

 

I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

deltar inte Bo Ederström (M) och Håkan Bengtsson (S).  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga 

nämnders verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2020.  Genom de 

utsedda lekmannarevisorerna har granskning även skett av Ljungby Holding 

AB, Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB, 

Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB. Granskningen har utförts 

enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. 

Revisorerna vill särskilt uppmärksamma följande: 

Av kommunens årsredovisning för 2020 framgår att de finansiella målen till hög 

grad är uppnådda och revisorerna bedömer att resultatet i huvudsak är förenligt 

med fullmäktiges mål. De bedömer att verksamhetsmålen får anses uppnådda till 

låg grad.  
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Ansvarsfrihet  

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder 

(inklusive de mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult gemensamma nämnderna) 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Kommunrevisionen tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lag om kommunal bokföring och redovisning 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021-04-21 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för  

ledamöterna i kommunstyrelsen, 

ledamöterna i socialnämnden, 

ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, 

ledamöterna i miljö- och byggnämnden, 

ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden, 

ledamöterna i tekniska nämnden, 

ledamöterna i valnämnden, 

ledamöterna i gemensamma överförmyndarnämnden, 

ledamöterna i gemensamma familjerättsnämnden. 

På varje fråga finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 

ansvarsfrihet till ledamöterna. 
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KF § 70  KS2019-0460 210    

 

Yta och budget för skyddsrum i nya Hjortsbergskolan åk 
7–9 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att bevilja tekniska nämnden utökade investeringsmedel 2022 för skyddsrum i 

nya Hjortsbergsskolan med 3 500 000 kronor. Finansiering görs genom minskat 

rörelsekapital.   

2. att bevilja en yta om cirka 270 kvm BTA som läggs utanför den redan 

beslutade ytan 13 kvm BTA/elev.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med programfasen gällande den nya Hjortsbergskolan för årskurs 7–9 

beslutades att befintlig tegelbyggnad på fastigheten Hjorten 1 skulle rivas. I 

tegelbyggnaden finns två skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap har beslutat att Ljungby kommun inte får riva skyddsrummen. 

Beslutet innebär att skyddsrummen måste ersättas med nya skyddsrum. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 6 april 2021 och föreslår att 

kommunfullmäktige beviljar de 3 500 000 kronor som behövs för att bygga ett 

skyddsrum i nya Hjortsbergskolan 7–9, samt besluta att bevilja en yta om ca 270 

kvm BTA som läggs utanför den redan beslutade ytan 13 kvm BTA/elev. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

19 april 2021. Behovet av att bygga skyddsrum gör att befintlig budget för 

byggnationen av nya Hjortsbergskolan är otillräcklig. Utgifterna för 

skyddsrummet uppkommer i huvudsak under 2022. Därför bör 

investeringsmedel för projekt Hjortsbergskolan utökas under 2022 med 

beräknad ökad utgift på 3 500 000 kronor. Finansiering föreslås ske genom 

minskat rörelsekapital.    

Kommunstyrelsen föreslår den 11 maj 2021 att kommunfullmäktige beslutar: 

1. att bevilja tekniska nämnden utökade investeringsmedel 2022 för skyddsrum i 

nya Hjortsbergsskolan med 3 500 000 kronor. Finansiering görs genom minskat 

rörelsekapital.   

2. att bevilja en yta om cirka 270 kvm BTA som läggs utanför den redan 

beslutade ytan 13 kvm BTA/elev.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-05-11 § 78 

Tekniska nämndens beslut, 2021-04-27 § 45 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-03-19 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-19 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och om någon är däremot.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Tekniska nämnden 
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KF § 71  KS2021-0158 045    

 

Borgensram för de kommunala bolagen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader, 

2. att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader, 

3. att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 000 000 kr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader, 

4. att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader, 

5. att upphäva tidigare beslut om kommunal borgen KF §10/2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en generell borgensram för de 

kommunala bolagen. Detta innebär att de kommunala bolagen inte behöver ett 

fullmäktigebeslut inför varje upplåning. Borgensramen beslutades senast den 27 

januari 2020 av kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensramen för Ljungbybostäder 

höjs från 600 mkr till 900 mkr. Anledningen är byggnation av särskilt boende, 

trygghetsboende och förskola i Harabergsområdet men även andra större 

projekt. Ljungbybostäder har idag en upplåning på 402 mkr. 

Den 11 maj 2021 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att: 

- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader,  

- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader,   
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- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 000 000 kr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader,  

- såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader och att,  

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att upphäva 

tidigare beslut om kommunal borgen Kf §10/2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-05-11 § 82 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-19 

Styrelsebeslut från Ljungbybostäder, 2021-04-09 § 12 

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-01-27 § 10 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och om någon är däremot.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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KF § 72  KS2020-0171   020 

 

Svar på motion om visselblåsarfunktion 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Finansiering sker genom nämndernas driftbudgetar. Kostnader fördelas utifrån 

hur frekvent visselblåsarfunktionen används och utifrån vilken nämnd ärendet 

berör.   

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 21 april 2021 föreslår Doris Nickel (SD) att 

kommunfullmäktige beslutar att anlita en utomstående part som kan ta emot 

anmälningar. Efter att funktionen inrättats ska samtliga medarbetare få 

information om att funktionen finns.  

Den 1 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsens personalutskott för att utreda om och hur kommunen kan 

samarbeta med Region Kronoberg som tagit beslut om att anlita en extern resurs 

för visselblåsare.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

29 januari 2021. Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Region 

Kronoberg som meddelat att deras externa visselblåsarfunktion inte ännu är på 

plats. Kommunledningsförvaltningen har även varit i kontakt med Växjö 

kommun om hur deras modell för extern visselblåsarfunktion är upplagd. Växjö 

kommun har meddelat att deras tjänst är upphandlad men inte ännu 

implementerad.  

Den 9 februari 2021 behandlade kommunstyrelsens personalutskott 

återremissen. Personalutskottet svarar på återremissen genom att föreslå att 

kommunledningsförvaltningen ska få i uppdrag att fortsätta undersöka 

möjligheten att samarbeta i Region Kronoberg och bland länets kommuner för 

att få en gemensam extern lösning på en visselblåsarfunktion.  

Kommunstyrelsen föreslår den 11 maj 2021 att kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla motionen.  

Finansiering sker genom nämndernas driftbudgetar. Kostnader fördelas utifrån 

hur frekvent visselblåsarfunktionen används och utifrån vilken nämnd ärendet 

berör.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-05-11 § 87 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-29 

Kommunstyrelsens beslut om återremiss, 2020-12-01 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-23 

Motion om visselblåsarfunktion, 2020-04-21 

Yrkanden 

Doris Nickel (SD) yrkar bifall av motionen.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och om någon är däremot.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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KF § 73  Ks2021-0177 046 

 

Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond år 
2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs 

Donationsfond för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Ann-Charlotte Wiesel (M), Martina Ericsson (SD), Jonas Richthoff (ALT) Dick 

Andersson (SD), Christian Johansson (V) och Ann-Kristin Petersson (M) 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 2020 till kommunfull-

mäktige för beslut om ansvarsfrihet. 

Donationens revisorer har lämnat en revisionsberättelse och skriver att utöver 

deras revision av årsredovisningen har de även utfört en revision av direktionens 

förvaltning för Stiftelsen Märta Ljungbergs Donationsfond för år 2020. Enligt 

deras uppfattning har ledamöterna i direktionen inte handlat i strid med 

stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Märta Ljungbergs Donations-

fond. 

Beslutsordning 

Vice ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisningen för Märta Ljungbergs Donationsfond och om någon är 

däremot. Vice ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisningen. 

Skickas till 

Märta Ljungbergs Donationsfond 
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KF § 74  Ks2021-0174 046 

 

Årsredovisning för stiftelsen Davidsonska Donationen för 
jordbrukets främjande i Västbo Härad år 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i 

Västbo Härad har avgett årsredovisning för räkenskapsåret 2020.  

Stiftelsen Davidsonska Donationen förjordbrukets främjande i Västbo härad, 

bildades efter att Högsta domstolen den 27/1 1934 godkänt det testamente som J 

P Davidsson upprättat före sin död 1930 och där han beslutat att bilda 

”Davidsonska Donationen förjordbrukets främjande i Västbo härad” och att 

kapitalets avkastning varje år skall utdelas till jordbrukare i Västbo härad. 

Donationens kapital hade då ett värde på 1 mkr. 

Under år 2020 har Stiftelsen Davidsonska Donationen godkänt 281 

bidragsansökningar och totalt delat ut 8 973 tkr till jordbruksfrämjande åtgärder 

i Västbo härad, i vilken en del av Ljungby kommuns norra område ingår.  

Ljungby kommun utser varje mandatperiod en representant till stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Davidsonska Donationen 

2020 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att notera informationen 

och finner att de gör så. 

Skickas till 

Stiftelsen Davidsonska Donationen 
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KF § 75  Ks2021-0179 102 

 

Godkännande av avsägelse – ersättare i 
kommunfullmäktige (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Joakim Holmqvists (S) avsägelse 

och att be länsstyrelsen att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för 

Socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Holmqvists (S) avsäger sig i skrivelse den 23 april 2021 uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelsen 2021-04-23 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna Joakim 

Holmqvists (S) avsägelse och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 
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KF § 76  Ks2021-0194 102 

 

Godkännande av avsägelse – ersättare i 
kommunfullmäktige (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sabina Dzonlic (L) avsägelse och att 

be länsstyrelsen att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Liberalerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sabina Dzonlic (L) avsäger sig i skrivelse den 5 maj 2021 uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelsen 2021-05-05 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sabina 

Dzonlic (L) avsägelse och finner att de gör så. 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 
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KF § 77  Ks2021-0011 103 

 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar fyra medborgarinitiativ som inkommit 

sedan kommunfullmäktiges förra sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Medborgarinitiativ 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

redovisningen och finner att de gör så. 
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KF § 78      

 

Meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut inom 3 månader enligt SoL 

och LSS rapporteringsperiod 1 april – 30 april. 

2. Länsstyrelsen har den 12 maj 2021 utsett Judit Svensson (C) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Arne Johansson (C) 

3. Kommunrevisionen har inlämnat en granskning av miljö- och 

byggnadsnämnden daterad 2021-04-21 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

redovisningen och finner att de gör så. 

 

 


