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Plats och tid Sammanträdesrum Konferensrummet, Ljungby Arena, måndagen den 25 april 
2022 kl 17:30-21:45. Mötet ajournerat kl. 18:10-18:15 och kl. 19:10-19:30  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M) 
Anne Karlsson (S) 
Krister Salomonsson (SD) 
Lars-Ove Johansson (C) 
Peter Berg (M) 
Magnus Carlsson (S) 
Jan Lorentzson (SD) 
Marcus Walldén (M) 
Emma Johansson Gauffin (S) 
Kerstin Wiréhn (V) 
Rut Björkström (KD) 
Roland Johansson (ALT) 
Kent Danielsson (C) 
Gunilla Åström (M) 
Håkan Bengtsson (S) 
Melena Jönsson (SD) 
Ulla Hansson (M) 
Liselotte Åhlander (S) 
Anneli Ahlqvist (C) 
Tilda Ragnarsson (M) 
Gun Lindell (S) ersättare för Matija Rafaj 
(S) 
Martina Ericsson (SD) 
Lars Solling (L) 
Tommy Göransson (MP) 
Bo Ederström (M) 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) 
Vinko Stifanic (V) ersättare för Saga 
Sunniva Bergh (V) 
Henrik Pettersson (SD) 
Bert-Ove Orvnäs (M) ersättare för 
Thomas Ragnarsson (M) 
Lotta Ericsson (KD) 
Jonna Nielsen (ALT) ersättare för Jonas 
Richthoff (ALT) 
Jan-Erik Andersson (C) 
Frederik Svärd (M), Ordförande 
Pia Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Ingela Rosén (S) 
Dick Andersson (SD) 
Josefine Jernberg (M) 
Lars-Åke Långh (S) ersättare för Tomas 
Nielsen (S) 
Anders Jannesson (C) ersättare för Jenny 
Anderberg (C) 
Daniel Svensson (M) 
Pär Augustsson (SD) 
Margaretha Andersson (S) 
Christian Johansson (V) 
Johan Ederström (M) ersättare för 
Thomas Jeppsson (M) 
Ulla-Britt Storck (S) 
Carina Bengtsson (C) 
Rolf Kimnäs (SD) ersättare för Doris 
Nickel (SD) 
Lennart Olsson (KD), 1:e vice 
ordförande 
Ann-Kristin Petersson (M) 
 
 

Övriga deltagare 

 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 
Joakim Karlsson, VD Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB § 58 
Magnus Johansson, ekonomichef § 63 
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Åhörare 3 

Justerare Liselotte Åhlander och Dick Andersson, ersättare Rut Björkström 

Justeringens 

tid och plats 

Kansliavdelningen kl. 16:00 den 2 maj 2022 

Paragrafer §§ 57-87 

 
 

Sekreterare Sofia Olsson  

 
 

Ordförande Frederik Svärd  

 
 

Justerare Liselotte Åhlander och Dick Andersson  

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Protokollet anslås 2022-05-03 
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Anslaget nedtages 2022-05-25 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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§ 57  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till valärende ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden (S) till dagordningen. 

I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i den 
utskickade kallelse. 

Yrkanden 

Magnus Carlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att lägga till valärende 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S) till dagordningen. I övrigt fastställa 
dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade kallelse 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Magnus 
Carlssons yrkande och finner att de gör så. 
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§ 58   

Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB 

informerar om sina verksamheter 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 

1. Information från Ljungbybostäder AB. Joakim Karlsson berättar om bolagets 
verksamhet. 

 

2. Information från Ljungby Utveckling AB. Joakim Karlsson berättar om bolagets 
verksamhet. 
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§ 59   

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har inget att informera om under sammanträdet 
den 25 april 2022. 
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§ 60   

Kommunrevisionen informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har inget nytt att informera om under sammanträdet den 25 
april 2022. 
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§ 61   

Allmänhetens frågestund och ledamöternas 

frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har inte lämnat in någon fråga till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 april 2022. 

 

Ledamöternas frågestund 

 

Liselotte Åhlander (S) frågar tekniska nämndens ordförande om fotbollsmål på 
klöverängen: 

Kommunen har lovat att ställa fotbollsmål på den nya ängen efter att den gamla 
förskolan revs. När kommer fotbollsmålen sättas upp? 

Lars-Ove Johansson (C) kan inte svara på frågan men han ska återkomma. 

 

Vinko Stifanic (V) frågar tekniska nämndens ordförande om Hammarrondellen. 

När är kommunen klar med arbetet vid Hammarrondellen? Hur har kommunen 
tänkt med de högra trottoarkanterna vid gång- och cykelvägen? 

Lars-Ove Johansson (C) rondellen ska vara färdigställd. Det finns en bit av 
cykelvägen som ännu inte är helt färdigställd. Lars-Ove tar frågan med sig. 

 

Magnus Carlsson (S) frågar socialnämndens ordförande och kommunstyrelsens 
personalutskotts ordförande om vikarier inom socialförvaltningen: 

Enligt artikel i Smålänningen har socialförvaltningen problem med att tillsätta 
vikarier inom socialförvaltningen till sommaren. Hur arbetar kommunen med att 
tillsätta vikarier inför sommaren? 

Personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) informerar om att HR-
avdelningen tagit fram förslag på hur kommunen lättare ska kunna rekrytera.  
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Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) informerar om att det är oerhört 
svårt att få in sommarvikarier till socialförvaltningen. Det finns ett samarbete med 
personalutskottet för att få in semestervikarier.  

 

Kerstin Wiréhn (V) frågar socialnämndens ordförande om brister inom 
äldreomsorgen: 

Kerstin undrar om socialnämnden har agerat på insändaren i Smålänningen och 
om han känner igen de brister inom äldreomsorgen som anges i insändaren? 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att de tidigare haft 
konversation med skribenten och han anser att beskrivningen som görs inte är 
rättvis för hur Ljungby kommun arbetar, men att han inte vill gå in på detaljer då 
det berör enskilt fall.  

 

Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande om 
överenskommelse med Röda Korset angående utbetalning: 

Motion rörande bidrag till Röda Korsets kolloverksamhet bifölls av 
kommunfullmäktige där belopp om 200 000 kronor skulle betalas ut till Röda 
Korset. Kommunstyrelsens ordförande har tidigare sagt att enligt överenskommelse 
ska beloppet betalas ut på två år. Enligt Roland har ingen kontakt tagits med Röda 
Korsetangående denna överenskommelse. 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) uppger att det 
beslutsunderlag de har fått till sig är att beloppen ska fördelas över två år och att 
kontakt har tagits med Röda Korset angående detta. Om något inte stämmer ser 
tjänstepersoner över detta.  

 

Jonna Nielsen (ALT) frågar överförmyndarnämndens ordförande om försenade 
och sänkt arvoden till gode män: 

Godemän har kontaktat Jonna och bett henne ta vidare frågan om varför 
betalningarna är försenade och sänkta. 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han inte hade 
kännedom om detta, men att han tar med sig frågan och att den tillträdande 
ordförande i gemensamma överförmyndarnämnden kommer besvara frågan under 
nästa sammanträde. 

 

Henrik Pettersson (SD) frågar ordförande i kommunstyrelsens personalutskotts 
ordförande om löneöversynen för undersköterskor: 
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Tusenlappen till undersköterskor har Henrik förstått det att det ska betalas ut till 
de som är anställda som undersköterskor. 

Kommunstyrelsens personalutskotts ordförande Carina Bengtsson (C) svarar att det 
enbart berör de undersköterskor som arbetar som undersköterskor. Om en person 
inte har titeln undersköterska är denne inte inkluderade i löneöversynenen. 
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§ 62  

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga enkla frågor har lämnats till kommunfullmäktige. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mötet ajournerat kl. 18:10-18:15 
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§ 63 Dnr KS2022-0042 041 

Årsredovisning för Ljungby kommun 2021  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun 
2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för 2021. 
Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger 
information om det ekonomiska utfallet för 2021 års verksamhet och redovisar den 
ekonomiska ställningen per den siste december 2021. Årsredovisningen innehåller 
även en kommunövergripande förvaltningsberättelse med uppföljning av 
visionsstyrningen och väsentliga personalförhållanden samt nämndernas och de 
kommunala bolagens verksamhetsredovisningar. 

Resultatet för kommunkoncernen som helhet slutade på +202 miljoner kronor. 
Kommunens resultat slutade på +186 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår den 14 april att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 84 

Årsredovisning 2021 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunrevisionen 
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§ 64 Dnr KS2022-0151 007 

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 2021 deltar inte Magnus 
Gunnarsson (M), Anne Karlsson (S), Krister Salomonsson (SD), Lars-Ove 
Johansson (C), Magnus Carlsson (S), Jan Lorentzson (SD), Marcus Walldén (M), 
Emma Johansson Gauffin (S), Kerstin Wiréhn (V), Rut Björkström (KD), Roland 
Johansson (ALT), Gunilla Åström (M), Håkan Bengtsson (S), Tilda Ragnarsson 
(M), Lars Solling (L), Tommy Göransson (MP), Henrik Pettersson (SD), Dick 
Andersson (SD), Margaretha Andersson (S), Christian Johansson (V), Carina 
Bengtsson (C) och Jonna Nielsen (ALT). 

I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden 2021 deltar inte Bo Ederström (M), 
Anneli Ahlqvist (C), Håkan Bengtsson (S), Margaretha Andersson (S), Martina 
Ericsson (SD), Ingela Rosén (S), Daniel Svensson (M) och Ulla-Britt Storck (S) 

I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2021 deltar inte 
Marcus Walldén (M), Tilda Ragnarsson (M), Melena Jönsson (SD), Lars Solling (L), 
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Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S) Christian Johansson (V) och Jan 
Lorentzson (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 2021 deltar inte Kent 
Danielsson (C), Benny Johansson (M), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Peter 
Berg (M), Henrik Petersson (SD) och Pär Augustsson (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden 2021 deltar inte Ulla 
Hansson (M), Ann-Kristin Petersson (M), Johan Ederström (M), Rut Björkström 
(KD), Pia Johansson (S), Ulla-Britt Storck (S), Dick Andersson (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för tekniska nämnden 2021 deltar inte Lars-Ove 
Johansson (C), Gunilla Åström (M), Gun Lindell (S), Lars-Åke Långh (S), Krister 
Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Tommy Göransson (MP), Lennart Olsson 
(KD), Josefine Jernberg (M) och Rolf Kimnäs (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden 2021 deltar inte Lars-Åke Långh (S), 
Lars Solling (L), Margaretha Andersson (S) och Doris Nickel (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 2021 deltar 
inte Ulla-Britt Storck (S). 

I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
deltar inte Bo Ederström (M), Håkan Bengtsson (S), Anneli Ahlqvist (C) och 
Margaretha Andersson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga 
nämndernas verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2021. 

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 2021 framgår att de finansiella målen är 
uppnådda och vi bedömer att resultatet är förenligt med fullmäktiges mål. Vi 
bedömer att verksamhetsmålen får anses delvis uppnådda. 

Ansvarsfrihet 

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder (inklusive 
de mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult gemensamma nämnderna) samt de 
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enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Kommunrevision tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
om kommunal bokföring och redovisning 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse, 2022-04-19 

Ljungby kommun – Rapport årsbokslut 2021 

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. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

Valnämnden 
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Gemensamma överförmyndarnämnden 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Markaryds kommun 

Älmhults kommun 
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§ 65 Dnr KS2022-0144 103 

Inlämnande av motioner och interpellationer 25 

april 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motioner till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationer besvaras vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Motioner 

1. Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Tomas Nielsen (S) har ställt en motion 
om lokalt Parisavtal där de yrkar att Ljungby kommun upprättar ett lokalt Parisavtal 
med näringslivet. 

2. Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S) och Liselotte Åhlander (S) 
har ställt en motion om återbruk av byggmaterial där de yrkar att Ljungby kommun 
utökar återvinningen till att även omfatta återbruk av byggmaterial samt att plats 
för försäljning ska om möjligt göras i anslutning till Åter i bruk.  

3. Pia Johansson (S) och Ulla-Britt Storck (S) har ställt en motion om likvärdig 
skola där de yrkar att ta bort kostnader för kommunala skolor som vill besöka bad 
och ishall inom den kommunala verksamheten samt att stryka det underskott som 
skolorna får släpa på. 

4. Pia Johansson (S) har ställt en motion om cykel- och vandringsleder där hon 
yrkar att se över behovet och göra en tidsplan för att skyndsamt få cykel- och 
vandringsleder i gott skick och väl skyltade, att tekniska förvaltningen får i uppdrag 
att utföra en rejäl uppsnyggning av kommunens leder och sätta upp soptunnor 
utmed lederna, grillplatser och vindskydd och att berörda program på gymnasiet får 
i uppdrag att utföra de uppdrag som behövs och kan utföras av eleverna vad gäller 
markberedning, byggande av vindskydd samt grillplatser. 

 

Interpellationer 

1. Emma Johansson Guaffin (S) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om säkerhetsrutiner inom Ljungby kommuns 
skolor. Hon undrar varför finns inga uppdaterade säkerhetsrutiner för kommunens 
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gymnasium och högstadieskolor med tanke på pågående dödligt våld? Kommer 
barn- och utbildningsnämnden säkerställa att gemensamma säkerhetsrutiner 
utformas? Kommer barn- och utbildningsnämnden att prioritera säkerhetsinsatser i 
budgeten?  

2. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kultur- och fritidsnämnden 
ordförande om huruvida kommunen gör inköp från lokala professionella 
konstnärer. Hon undrar gör kommunen inköp av konst av lokala professionella 
konstnärer? Beställa och köps böcker av lokala författare in till kommunens 
bibliotek? Finns det någon strategi för inköp av lokala professionella konstnärers 
skapande i olika genrer? 

3. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående ny VA-lagstiftning. Han undrar om kommunstyrelsens 
ordförande anser det motiverat att göra investeringar i utvalda 
verksamhetsområden? Har kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter 
tillräcklig kunskap rörande den nya lagstiftningen som enligt förslag ska börja gälla 
den 1 januari 2023? 

4. Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande angående budget och framtida VA-taxor. Han undrar hur kommer de 
planerade investeringarna som finns i långtidsplanen inom VA att påverka VA-
taxan under planperioden och ett antal år framåt? Varför redovisas inte hela 
kostnaden för projektet ”Överföringsledningen Bollstad-Ljungby” för 
beslutsfattande politiker så att vi vet vilket totalt belopp projektet verkligen 
omfattar? Finns det någon aktuell kostnads- och intäktsanalys för projektet 
”Överföringsledningen Bollstad-Ljungby”? 

 

Beslutsunderlag 

Motion om lokalt Parisavtal, 2022-04-14 

Motion om byggmaterial Bredemad, 2022-04-14 

Motion likvärdig skola, 2022-04-14 

Motion om cykel- och vandringsleder, 2022-04-14 

Interpellation om säkerhetsrutiner i skola, 2022-03-25 

Interpellation inköp lokala professionella konstnärer, 2022-04-14 

Interpellation angående ny VA-lagstiftning, 2022-04-21 

Interpellation angående budget och framtida VA-taxor, 2022-04-21 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna ska 
besvaras under nästa kommunfullmäktigesammanträde och finner att de gör så. 
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§ 66 Dnr KS2022-0095 266 

Svar på interpellation om kommunens skogar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Wiréhn (V) ställde den 28 mars 2022 en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) om kommunens skogar.  Kerstin 
undrar var kommunens skog finns, varför kommunen har skog, vilka kommunens 
avkastningskrav är, vilken organisation som förvaltar skogen samt att ordföranden 
redogör för de avtal som finns inom området. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) lämnade den 20 april 
2022 in ett skriftligt svar på interpellation och besvarar den muntligt under 
sammanträdet den 25 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om kommunens skogar, 2022-03-08 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad och 
finner att de gör så.  
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§ 67 Dnr KS2022-0127 356 

Svar på interpellation om renhållningsavgifter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Göransson (MP) ställde den 28 mars 2022 en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) om kommunens 
renhållningsavgifter. Tommy undrar vad orsaken till taxehöjningen är, om 
renhållningstaxan kommer följa konsumentprisindex och vad tekniska nämnden 
gör för att minimera framtida höjningar. 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) lämnade den 20 april 
2022 in ett skriftligt svar på interpellation och besvarar den muntligt under 
sammanträdet den 25 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om renhållningsavgifter, 2022-03-24 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad och 
finner att de gör så.  

 

 
 
 
Mötet ajournerat kl. 19:10-19:30 
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§ 68 Dnr KS2022-0128 214 

Detaljplan Eka 3:3 med flera, Ekalunds 

verksamhetsområde i Ljungby  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Eka 3:3 med flera 
Ekalunds verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har sålt större delen av industrimarken inom Eka 
industriområde och har fåtalet ytor kvar till försäljning. Miljö- och byggnämnden 
överlämnar den 23 mars 2022 förslag till detaljplan för Ekalunds 
verksamhetsområde.  

Miljö- och byggförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 21 
februari 2022. Syftet är att skapa ett nytt område för olika typer av verksamheter. 
Området är cirka 80 hektar och består till stora delar av blandskog med barrträd 
och lövträd. Området är beläget väster om E4 och norr om Eka industriområde vid 
trafikplats Ljungby Norra. Avsikten är att industri samt annan typ av tillverkning 
tillsammans med lättare verksamheter och lager ska kunna bedrivas i området.  

Ett större område i den södra delen av området består av fornlämningar och stora 
ekar. I förslaget till detaljplan föreslår detta område bevaras som en oas. Inom 
området är också avsikten att planlägga för en drivmedelsstation, restaurang och 
annan service. 

Miljö- och byggnämnden föreslår den 23 mars 2022 att kommunfullmäktige 
beslutar att anta detaljplanen för del av Eka 3:3 med flera, Ekalunds 
verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen föreslår den 12 april 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
anta detaljplanen för del av Eka 3:3 med flera Ekalunds verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 66 

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2022-03-23 § 56  

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2022-02-21  

Planbeskrivning, 2022-02-21  
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Plankarta, 2022-02-21  

Granskningsutlåtande, 2022-02-21 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2022-02-21 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Länsstyrelsen Kronoberg 
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§ 69 Dnr KS2022-0090 400 

Inriktning för detaljplanarbete gällande kvarteret 

Aspebacken  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i fråga om bevarande av byggnader inom området 
för ny detaljplan för Aspebacken och Hembygdsparken ge följande inriktning till 
det fortsatta arbetet med ny detaljplan: 

-den äldsta delen av skepp ett, byggnad a i bilaga 1, i den stora byggnaden förses 
med bestämmelse om förbud mot exteriör förvanskning men inte med 
bestämmelse om förbud mot rivning.  

-övriga delar av den stora byggnaden, byggnad b i bilaga 1, förses med bestämmelse 
om förbud mot exteriör förvanskning. 

-den gula längan och den lilla kontorsbyggnaden, byggnader c och d i bilaga 1, 
lämnas utan varsamhetskrav eller rivningsförbud. 

-de två ryggåsstugorna, byggnader e i bilaga 1, förses med bestämmelse om förbud 
mot exteriör och interiör förvanskning. 

-utomhusscenen, byggnad f i bilaga 1, förses med bestämmelse om förbud mot 
förvanskning. 

-den före detta orgelfabriken och dansbanan, byggnad g och h i bilaga 1, lämnas 
utan varsamhetskrav eller rivningsförbud. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen reserverar sig. 

Den centerpartistiska kommunfullmäktigegruppen reserveras sig mot beslutet. 

Den vänsterpartistiska kommunfullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 december 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag till en ny detaljplan för Aspebacken och hembygdsparken. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med presidierna i tekniska nämnden, 
miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden är politisk styrgrupp för 
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arbetet. Det är kommunfullmäktige som avslutningsvis fastställer den nya 
detaljplanen.  

Miljö- och byggförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 11 
mars 2022. Arbetet med kvarteret Aspebacken har pågått under en längre tid med 
syfte att göra området mer tilltalande och öppet för allmänheten.  Förvaltningen 
har utarbetat ett förslag till detaljerad anvisning om hur detaljplanen ska utformas. 
Förslaget redovisas i tjänsteskrivelsen men även i bilaga 1 - Illustration bevarande av 
byggnader daterad 11 mars 2022.  

Den 12 april 2022 förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att i 
fråga om bevarande av byggnader inom området för ny detaljplan för Aspebacken 
och Hembygdsparken ge följande inriktning till det fortsatta arbetet med ny 
detaljplan: 

-den äldsta delen av skepp ett, byggnad a i bilaga 1, i den stora byggnaden förses 
med bestämmelse om förbud mot exteriör förvanskning men inte med 
bestämmelse om förbud mot rivning. 

-övriga delar av den stora byggnaden, byggnad b i bilaga 1, förses med bestämmelse 
om förbud mot exteriör förvanskning. 

-den gula längan och den lilla kontorsbyggnaden, byggnader c och d i bilaga 1, 
lämnas utan varsamhetskrav eller rivningsförbud. 

-de två ryggåsstugorna, byggnader e i bilaga 1, förses med bestämmelse om förbud 
mot exteriör och interiör förvanskning. 

-utomhusscenen, byggnad f i bilaga 1, förses med bestämmelse om förbud mot 
förvanskning. 

-den före detta orgelfabriken och dansbanan, byggnad g och h i bilaga 1, lämnas 
utan varsamhetskrav eller rivningsförbud. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 67 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-11 

Bilaga 1 - Illustrationer bevara de av byggnader 2022-03-11 

Kulturhistorisk utredning av Ljungby stålgjuteri (2017)  

Kulturhistoriskt utlåtande rörande hembygdsparken i Ljungby (2017) 
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Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut. Med instämmande från Håkan 
Bengtsson (S), Kent Danielsson (C), Pia Johansson (S), Christian Johansson (V), 
Anne Karlsson (S), Emma Johansson Gauffin (S) och Carina Bengtsson (C). 

Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Med 
instämmande från Magnus Gunnarsson (M), Roland Johansson (ALT), Marcus 
Walldén (M), Rut Björkström (KD), Lars Solling (L) och Henrik Pettersson (SD). 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Caroline 
Holmqvist Henryssons med fleras yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut och att rösta NEJ för att besluta i enlighet 
med Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras yrkande. 

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Ja 

Peter Berg (M) Ja 

Jan Lorentzson (SD) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 

Roland Johansson (ALT) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 

Melena Jönsson (SD) Ja 

Ulla Hansson (M) Ja 

Tilda Ragnarsson (M) Ja 

Martina Ericsson (SD) Ja 

Lars Solling (L) Ja 
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Tommy Göransson (MP) Ja 

Bo Ederström (M) Ja 

Henrik Pettersson (SD) Ja 

Rut Björkström (KD) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Dick Andersson (SD) Ja 

Josefine Jernberg (M) Ja 

Pär Augustsson (SD) Ja 

Daniel Svensson (M) Ja 

Lotta Ericsson (KD) Ja 

Lennart Olsson (KD) Ja 

Ann-Kristin Petersson (M) Ja 

Bert-Ove Orvnäs (M) Ja 

Johan Ederström (M) Ja 

Rolf Kimnäs (SD) Ja 

Jonna Nielsen (ALT) Ja 

Anne Karlsson (S) Nej 

Lars–Ove Johansson (C) Nej 

Kerstin Wiréhn (V) Nej 

Kent Danielsson (C) Nej 

Magnus Carlsson (S) Nej 

Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

Anneli Ahlqvist (C) Nej 

Håkan Bengtsson (S) Nej 

Liselotte Åhlander (S) Nej 

Jan–Erik Andersson (C) Nej 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

Pia Johansson (S) Nej 

Christian Johansson (V) Nej 

Carina Bengtsson (C) Nej 

Ingela Rosén (S) Nej 

Margareta Andersson (S) Nej 

Ulla-Britt Storck (S) Nej 

Anders Jannesson (C) Nej 
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Gun Lindell (S) Nej 

Vinko Stifanic (V) Nej 

Lars-Åke Långh (S) Nej 
Omröstningen har utfallit med 28 JA röster och 21 NEJ röster.  

Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden 
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§ 70 Dnr KS2021-0380 103 

Motion om Lex Maja  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
följande motivering:  

Informationen om Lex Maja finns under rubriken "Sekretess och sekretessbrytande 
bestämmelser” i e-learningen som all personal har tillgång till. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 oktober 2021 lämnade Jan Lorentzson (SD) och Martina Ericsson (SD) in en 
motion där de yrkar att all personal inom socialtjänsten ska få utbildning i Lex 
Maja för att förhindra djurs lidande.  

Socialförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 16 februari 
2022. Om den som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänst påträffar 
misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att 
bryta sekretessen. Detta är innebörden av Lex Maja-bestämmelsen i offentlighets- 
och sekretesslagen. Den sekretessbrytande bestämmelsen omfattar bara situationer 
då personalen påträffar ett djur i sin tjänsteutövning.  

Utbildning om Lex Maja tillgodoses via socialförvaltningens digitala plattform för 
kompetensutveckling. Socialnämnden föreslår den 23 februari 2022 att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
följande motivering: Informationen om Lex Maja finns under rubriken "Sekretess 
och sekretessbrytande bestämmelser” i e-learningen som all personal har tillgång 
till. 

Kommunstyrelsen föreslår den 12 april 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
anse motionen besvarad med hänvisning till följande motivering:  

Informationen om Lex Maja finns under rubriken "Sekretess och sekretessbrytande 
bestämmelser” i e-learningen som all personal har tillgång till. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 69 

Socialnämndens förslag till beslut, 2022-02-23 § 2 

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2022-02-16 
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Motion angående Lex Maja, 2021-10-04 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 71 Dnr KS2022-0032  

Motion om Hammarhallen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 18 januari 2022 föreslår Anne Karlsson (S), Pia Johansson (S) 
och Ulla-Britt Stork (S) att Hammarhallen ska vara kvar och ingå i bokningsbara 
lokaler till dess att en ny hall byggts på plats. Ledamöterna föreslår även att den 
faktiska kostnaden, exklusive internhyressystemets regler, redovisas och delges till 
kommunfullmäktiges ledamöter.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 4 
mars 2022. Beslut om rivning av Hammarhallen fattades för flera år sedan. 
Föreningar som påverkats har blivit inbokade till andra lokaler. Sedan 
Hammarhallen stängdes i december 2021 så har kultur- och fritidsförvaltningen 
inte fått någon förfrågan från föreningslivet angående tider i Hammarhallen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 16 mars 2022 att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå Socialdemokraternas förslag att Hammarhallen ska vara kvar och 
ingå i bokningsbara lokaler till dess att en ny hall byggts på plats. Kultur- och 
fritidsnämnden redovisar även att fastighetsavdelningen beräknat att kostnaden för 
Hammarhallen är 350 000 kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår den 12 april 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen förslag till beslut, 2022-04-12 § 73 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-03-16 § 17 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-03-04 

Motion om Hammarhallen, 2022-01-18 

Yrkanden 

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 72 Dnr KS2022-0064  

Policy för konkurrensutsättning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Policy för konkurrensutsättning. 
Policyn gäller från och med den 1 juni 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
verksamhetsplan för kommunens arbete med konkurrensutsättning. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge respektive nämnd och kommunstyrelse i 
uppdrag att upprätta planer för konkurrensutsättning under 2022.   

Reservationer 

Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet. 

Den vänsterpartistiska kommunfullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2022 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
konkurrensutsättningspolicy.  

Konkurrensutsättning innebär att olika aktörer, såväl kommunen som privata, 
tillåts att konkurrera om att leverera en nyttighet. Genom en 
konkurrensutsättningspolicy inrättas ett verktyg för att systematiskt pröva om andra 
än kommunen skall driva en helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för 
konkurrensutsättning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till 
policy antas samt att ett uppdrag tilldelas om att utarbeta en verksamhetsplan. 
Därtill föreslås att kommunens nämnder och kommunstyrelse sedan under 2022 
ska utarbeta nämnds- och styrelsespecifika planer för konkurrensutsättning, för att 
på så sätt inleda arbetet redan under 2022.  

Kommunstyrelsen föreslår den 12 april 2022 att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna Policy för konkurrensutsättning. Policyn gäller från och med den 1 juni 
2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
verksamhetsplan för kommunens arbete med konkurrensutsättning. 
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Kommunfullmäktige beslutar att ge respektive nämnd och kommunstyrelse i 
uppdrag att upprätta planer för konkurrensutsättning under 2022.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 75 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse policy för konkurrensutsättning 

Policy för konkurrensutsättning 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. Med 
instämmande från Bo Ederström (M) och Carina Bengtsson (C). 

Anne Karlsson (S) yrkar på att återremittera ärendet för att sända policy och 
utvecklingen på remiss till nämnder och förvaltningar för att inhämta deras 
inställning och yttrande. Med instämmande från Pia Johansson (S). 

Beslutsordning 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i ärendet idag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att återremittera ärendet i 
enlighet med Anne Karlssons yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att fatta beslut i ärendet idag. 

Votering begärs 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i ärendet 
idag och att rösta NEJ för att besluta i enlighet med Anne Karlssons (S) med fleras 
yrkande. 

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Peter Berg (M) Ja 

Jan Lorentzson (SD) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 

Roland Johansson (ALT) Ja 

Kent Danielsson (C) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 
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Melena Jönsson (SD) Ja 

Ulla Hansson (M) Ja 

Anneli Ahlqvist (C) Ja 

Tilda Ragnarsson (M) Ja 

Martina Ericsson (SD) Ja 

Lars Solling (L) Ja 

Bo Ederström (M) Ja 

Henrik Pettersson (SD) Ja 

Rut Björkström (KD) Ja 

Jan–Erik Andersson (C) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Dick Andersson (SD) Ja 

Josefine Jernberg (M) Ja 

Pär Augustsson (SD) Ja 

Daniel Svensson (M) Ja 

Carina Bengtsson (C) Ja 

Lotta Ericsson (KD) Ja 

Lennart Olsson (KD) Ja 

Ann-Kristin Petersson (M) Ja 

Bert-Ove Orvnäs (M) Ja 

Johan Ederström (M) Ja 

Anders Jannesson (C) Ja 

Rolf Kimnäs (SD) Ja 

Jonna Nielsen (ALT) Ja 

Anne Karlsson (S) Nej 

Kerstin Wiréhn (V) Nej 

Magnus Carlsson (S) Nej 

Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

Håkan Bengtsson (S) Nej 

Tommy Göransson (MP) Nej 

Liselotte Åhlander (S) Nej 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

Pia Johansson (S) Nej 

Christian Johansson (V) Nej 
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Ingela Rosén (S) Nej 

Margareta Andersson (S) Nej 

Ulla-Britt Storck (S) Nej 

Gun Lindell (S) Nej 

Vinko Stifanic (V) Nej 

Lars-Åke Långh (S) Nej 
Omröstningen har utfallit med 33 JA röster och 16 NEJ röster. 
Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat att fatta beslut i ärendet idag. 

Beslutsordning 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut och att rösta NEJ för att besluta i enlighet 
med Kerstin Wiréhns (V). 

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Peter Berg (M) Ja 

Jan Lorentzson (SD) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 

Roland Johansson (ALT) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 

Melena Jönsson (SD) Ja 

Ulla Hansson (M) Ja 

Anneli Ahlqvist (C) Ja 

Tilda Ragnarsson (M) Ja 

Martina Ericsson (SD) Ja 

Lars Solling (L) Ja 
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Bo Ederström (M) Ja 

Henrik Pettersson (SD) Ja 

Rut Björkström (KD) Ja 

Jan–Erik Andersson (C) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Dick Andersson (SD) Ja 

Josefine Jernberg (M) Ja 

Pär Augustsson (SD) Ja 

Daniel Svensson (M) Ja 

Carina Bengtsson (C) Ja 

Lotta Ericsson (KD) Ja 

Lennart Olsson (KD) Ja 

Ann-Kristin Petersson (M) Ja 

Bert-Ove Orvnäs (M) Ja 

Johan Ederström (M) Ja 

Anders Jannesson (C) Ja 

Rolf Kimnäs (SD) Ja 

Jonna Nielsen (ALT) Ja 

Anne Karlsson (S) Nej 

Kerstin Wiréhn (V) Nej 

Magnus Carlsson (S) Nej 

Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

Håkan Bengtsson (S) Nej 

Liselotte Åhlander (S) Nej 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

Pia Johansson (S) Nej 

Christian Johansson (V) Nej 

Ingela Rosén (S) Nej 

Margareta Andersson (S) Nej 

Ulla-Britt Storck (S) Nej 

Gun Lindell (S) Nej 

Vinko Stifanic (V) Nej 

Lars-Åke Långh (S) Nej 

Kent Danielsson (C) Avstår 
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Tommy Göransson (MP) Avstår 
Omröstningen har utfallit med 32 JA röster, 15 NEJ röster medan två ledamöter 
valt att avstå från att rösta. Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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§ 73 Dnr KS2021-0473 510 

Motion om bussförbindelse mellan Lidhult och 

väg 25 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anne Karlsson, Ingela Rosén och Liselotte Åhlander (S) föreslår i motion 
inkommen 17 november 2021 att kommunledningen får i uppdrag att utan 
dröjsmål utreda om olika förslag på lösningar för matartrafik mellan Lidhult och 
hållplatsen vid Boasjö (Petersburg), samt att kostnader för dessa utreds tillsammans 
med Region Kronoberg. Förslagen grundar sig i önskemål från boende i och 
omkring Lidhult om att förbättra kollektivtrafikförbindelserna till den tilltänkta 
serviceorten, bland annat för att förbättra möjligheterna till arbetspendling till 
Halmstad och Ljungby stad. Den svårighet som framhålls i motionen är att ta sig 
från Lidhult med buss för att ansluta till den linje som förbinder Halmstad och 
Ljungby via väg 25. Kommunfullmäktige överlämnade 29 november 2021 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 23 november 2021, § 178 i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att tillsammans med Region Kronoberg utreda 
möjligheten för matartrafik mellan Lidhult och Petersburg. Uppdraget har i 
praktiken samma innebörd som motionens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår den 12 april 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 76 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 3 mars 2022 

Motion inkommen 17 november 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 29 november 2021, §150 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 23 november 2021, § 178 
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Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall. Med instämmande från Carina Bengtsson 
(C). 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 74 Dnr KS2021-0133 103 

Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att behålla formuleringen i § 3 och § 34 enligt 
gällande arbetsordning. I övrigt anta förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Förvaltningen anser att arbetsordningen är genomarbetad och stämmer väl överens 
med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag till arbetsordning. Endast 
några mindre tillägg och justeringar föreslås, nämligen följande: 

* Arbetsordningen uppdateras enligt den nya grafiska profilen. 

* Ljungby kommun tillämpar hälftenkvot när det gäller antalet ersättare i 
fullmäktige, vilket bör tydliggöras i arbetsordningen. Kompletterande regler om 
antalet ersättare finns i vallagen. 

* För det fall två eller flera ledamöter på grund av sin tjänstgöringstid är aktuella att 
tjänstgöra som interimspresident anser förvaltningen att det utslagsgivande bör vara 
åldern och inte, som nu, tjänstgöringstid som ersättare. Detta ligger i linje med 
SKR:s förslag. 

* Skrivningen i § 34 tredje stycket ändras för att tydliggöra att interpellationer 
endast får ställas till förtroendevalda, vilket framgår av 5 kap. 59 § kommunallagen 
(KL). En styrelseledamot i ett kommunalt bolag är inte förtroendevald utan att 
samtidigt ingå i den krets som anges i 4 kap. 1 och 2 §§ KL (exempelvis ledamot 
eller ersättare i fullmäktige eller nämnd). Det innebär att styrelseledamöter inte 
alltid anses som förtroendevalda och därmed möjliga att interpellera. Den 
ordförande som får en interpellation har däremot vissa möjligheter att överlåta 
besvarandet av densamma till en styrelseledamot i ett kommunalt bolag, oavsett om 
denne är förtroendevald eller inte. Detta finns redan inskrivet i arbetsordningen (§ 
34 åttonde stycket). 
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* I stycket om tidpunkten för besvarande av interpellation ändras ”ska” till ”bör” (§ 
34 fjärde stycket). Dels överensstämmer detta med SKR:s förslag, dels finns det inte 
någon skyldighet enligt kommunallagen att besvara en interpellation. 

* Mindre omskrivningar och redaktionella ändringar. 

Kommunstyrelsen föreslår den 12 april 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Arbetsordningen gäller från 
och med den 1 juni 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 78 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-09 

Förslag till arbetsordning med revideringar 

Yrkanden 

Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att formuleringen av § 3 i arbetsordningen 
behålls enligt gällande arbetsordning.  

Anne Karlsson (S) yrkar att formuleringen av § 34 i arbetsordningen behålls enligt 
gällande arbetsordning.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enligt med Emma 
Johansson Gauffins yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut och att rösta NEJ för att besluta i enlighet 
med Emma Johanssons Gauffins (S) yrkande. 

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Peter Berg (M) Ja 
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Marcus Walldén (M) Ja 

Roland Johansson (ALT) Ja 

Kent Danielsson (C) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 

Ulla Hansson (M) Ja 

Tilda Ragnarsson (M) Ja 

Bo Ederström (M) Ja 

Jan–Erik Andersson (C) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Josefine Jernberg (M) Ja 

Daniel Svensson (M) Ja 

Carina Bengtsson (C) Ja 

Lennart Olsson (KD) Ja 

Ann-Kristin Petersson (M) Ja 

Bert-Ove Orvnäs (M) Ja 

Johan Ederström (M) Ja 

Anders Jannesson (C) Ja 

Jonna Nielsen (ALT) Ja 

Anne Karlsson (S) Nej 

Jan Lorentzson (SD) Nej 

Kerstin Wiréhn (V) Nej 

Magnus Carlsson (S) Nej 

Melena Jönsson (SD) Nej 

Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

Anneli Ahlqvist (C) Nej 

Håkan Bengtsson (S) Nej 

Martina Ericsson (SD) Nej 

Lars Solling (L) Nej 

Tommy Göransson (MP) Nej 

Liselotte Åhlander (S) Nej 

Henrik Pettersson (SD) Nej 

Rut Björkström (KD) Nej 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

Dick Andersson (SD) Nej 
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Pär Augustsson (SD) Nej 

Pia Johansson (S) Nej 

Christian Johansson (V) Nej 

Lotta Ericsson (KD) Nej 

Ingela Rosén (S) Nej 

Margareta Andersson (S) Nej 

Ulla-Britt Storck (S) Nej 

Gun Lindell (S) Nej 

Vinko Stifanic (V) Nej 

Rolf Kimnäs (SD) Nej 

Lars-Åke Långh (S) Nej 
Omröstningen har utfallit med 22 JA röster och 27 NEJ röster. 

Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat i enlighet med Emma 
Johansson Gauffins (S) yrkande. 

Beslutsordning 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enligt med Anne 
Karlssons yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige besluta i enlighet med Annes Karlssons 
yrkande.  

 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-04-25 

47(62) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 75 Dnr KS2022-0106 107 

Revidering av bolagsordning för 

Kommunassurans Syd Försäkring AB  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans 
Syd Försäkring AB (orgnr. 516406-0294). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Ljungby kommun är en av 
de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar 
inom ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för 
ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk 
managementarbete och sammanhängande utökning av ägarkommunernas 
möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande 
inom Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut 
vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.  

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman 
den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 
justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om 
utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som 
har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med 
justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den 
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering 
av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd 
hos Finansinspektionen.  

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.  

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).  

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans.  

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av 
mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans 
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Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska 
tillåtas framöver.  

Ljungby kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Gabriella 
Olofsson, försäkringsansvarig. 

Kommunstyrelsen föreslår den 12 april 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkring AB (orgnr. 
516406-0294).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 80 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering 
av ändringar samt med kommentarer 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunassurans Syd Försäkring AB 
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§ 76 Dnr KS2022-0088 390 

Utökad budget till barn- och utbildningsnämnden 

för kostverksamheten  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilldela barn- och utbildningsnämnden utökad 
driftbudget med 6 200 tkr för kostverksamheten 2022. Finansiering sker genom 
minskning av eget kapital. Finansiering för 2023 och framåt hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kostverksamheten finns sedan 2008 inom tekniska förvaltningen som en 
kostavdelning som ger service åt barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. När kostavdelningen bildades överfördes befintliga 
ersättningsmodeller från barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Från 2020 gjordes en ändring till en ny debiteringsmodell som 
innebär att kostavdelningen i sin helhet finansieras genom interna intäkter från 
köpande verksamheter inom exempelvis skola och äldreomsorg. Förändringen 
sammanföll med coronapandemin vilket gjorde att kostavdelningen fick betydligt 
lägre interna intäkter från barn- och utbildningsförvaltningen än budgeterat. 
Kostavdelningen har därför gått med underskott under 2020 och 2021. Det finns 
en differens mellan den faktiska kostnaden för kostavdelningen och vad barn- och 
utbildningsnämnden har budgeterat under 2022. Skillnaden uppgår till 6,2 
miljoner kronor.  

Kommunstyrelsens föreslår den 12 april 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
tilldela barn- och utbildningsnämnden utökad driftbudget med 6 200 tkr för 
kostverksamheten 2022. Finansiering sker genom minskning av eget kapital. 
Finansiering för 2023 och framåt hänskjuts till budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 81 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-08 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 77 Dnr KS2022-0089 041 

Datum för delårsbokslut och budgetuppföljning 

samt instruktion för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporter från och med 2022 ska göras efter 
april och augusti månad och rapporteras till kommunfullmäktige. Om en nämnd 
vid årets första eller andra delårsrapport redovisar underskott utifrån budgetram 
överstigande 1 procent ska nämnden redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.   

Nämnderna ska därutöver göra budgetuppföljningar efter mars, maj, september, 
oktober och november månad. Nämndernas budgetuppföljningar delges 
kommunens ekonomiavdelning. Om nämnderna vid budgetuppföljningen 
prognostiserar underskott för driftbudgeten ska detta tillsammans med nämndens 
åtgärdsplan lämnas som information till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av datum och regelverk 
för delårsrapporter och budgetuppföljningar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporter från och med 2022 ska 
göras efter april och augusti månad och rapporteras till kommunfullmäktige. Om 
en nämnd vid årets första eller andra delårsrapport redovisar underskott utifrån 
budgetram överstigande 1 procent ska nämnden redovisa en åtgärdsplan till 
kommunstyrelsen.   

Nämnderna ska därutöver göra budgetuppföljningar efter mars, maj, september, 
oktober och november månad. Nämndernas budgetuppföljningar delges 
kommunens ekonomiavdelning. Om nämnderna vid budgetuppföljningen 
prognostiserar underskott för driftbudgeten ska detta tillsammans med nämndens 
åtgärdsplan lämnas som information till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut från kommunstyrelsen den 14 maj 
2019 § 94, om att delårsbokslut ska göras efter juli månad, upphör att gälla under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ändra arbetssättet för 
kommunens budgetuppföljning. 

Kommunstyrelsen föreslår den 12 april 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
delårsrapporter från och med 2022 ska göras efter april och augusti månad och 
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rapporteras till kommunfullmäktige. Om en nämnd vid årets första eller andra 
delårsrapport redovisar underskott utifrån budgetram överstigande 1 procent ska 
nämnden redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.   

Nämnderna ska därutöver göra budgetuppföljningar efter mars, maj, september, 
oktober och november månad. Nämndernas budgetuppföljningar delges 
kommunens ekonomiavdelning. Om nämnderna vid budgetuppföljningen 
prognostiserar underskott för driftbudgeten ska detta tillsammans med nämndens 
åtgärdsplan lämnas som information till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut från kommunstyrelsen den 14 maj 
2019 § 94, om att delårsbokslut ska göras efter juli månad, upphör att gälla under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ändra arbetssättet för 
kommunens budgetuppföljning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-04-12 § 82 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2022-03-08 

Kommunstyrelsens beslut, 2019-05-14 § 94 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 78 Dnr KS2022-0026 103 

Redovisning av obesvarade motioner  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen 
vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de 
motioner som inte har besvarats inom ett år. 

Kommunledningsförvaltningen rapporterar att det inte finns några motioner som 
inte har besvarats inom ett år.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-20 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner redovisningen av 
obesvarade motioner. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade 
motioner. 
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§ 79 Dnr KS2022-0117 102 

Valärende ledamot i kommunfullmäktige (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Matija Rafajs avsägelse och ber 
Länsstyrelsen Kronoberg att utse en ny ledamot för Socialdemokraterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Matija Rafaj (S) har den 17 mars 2022 avsagt sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-04 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna Matija Rafajs 
avsägelse och att ombe Länsstyrelsen Kronoberg att utse ny ledamot för 
Socialdemokraterna. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att godkänna avsägelsen och att 
ombe Länsstyrelsen Kronoberg att utse ny ledamot för Socialdemokraterna. 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 
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§ 80 

Valärende ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

(S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Leif Salomonsson (S) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Urban Cederqvist (S) till ny ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Matija Rafajs (S) avsägelse behöver en ny ledamot för 
Socialdemokraterna utses till kultur- och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-26 

Yrkanden 

Magnus Carlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige utser Leif Salomonsson (S) till 
ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden och att Urban Cederqvist (S) utses till ny 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Leif Salomonsson till 
ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Urban Cederqvist till 
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Leif Salomonsson 

Urban Cederqvist 
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§ 81 Dnr KS2022-0118 103 

Valärende 2:e vice ordförande i kultur- 

fritidsnämnden (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Matija Rafajs avsägelse samt att 

2. utse Pia Johansson (S) till ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Matija Rafaj (S) har den 17 mars 2022 avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande 
i kultur- och fritidsnämnden. Socialdemokraterna föreslår att Pia Johansson (S) ska 
utses till ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-07 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Matija Rafajs 
avsägelse och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Pia Johansson till 
ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 82 Dnr KS2022-0119 102 

Valärende nämndeman (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Matija Rafajs avsägelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Matija Rafaj (S) har den 17 mars 2022 avsagt sig uppdraget som nämndeman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-26 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Matija Rafajs avsägelse och 
finner att de gör så. 

Skickas till 

Växjö Tingsrätt 
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§ 83 Dnr KS2022-0135 102 

Valärende ledamot i kommunfullmäktige (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Saga Sunniva Berghs avsägelse samt ber 
Länsstyrelsen Kronoberg utse ny ledamot för Vänsterpartiet.  

Sammanfattning av ärendet 

Saga Sunniva Bergh (V) har den 1 april 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-12 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna Saga Sunniva 
Berghs avsägelse och att ombe Länsstyrelsen Kronoberg utse ny ledamot för 
Vänsterpartiet.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige godkänt avsägelsen och att ombe 
Länsstyrelsen Kronoberg utse ny ledamot för Vänsterpartiet.  

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 
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§ 84 Dnr KS2022-0136 102 

Valärende ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

(V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Saga Sunniva Berghs avsägelse samt att 

2. utse Ingegerd Malmqvist-Alfrid till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Saga Sunniva Bergh (V) har den 1 april 2022 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. Vänsterpartiet föreslår att Ingegerd Malmqvist-Alfrid 
ska utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-13 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Saga Sunniva 
Berghs avsägelse och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Ingegerd 
Malmqvist-Alfrid till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden och finner att de gör 
så. 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ingegerd Malmqvist-Alfrid 
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§ 85 Dnr KS2022-0143 102 

Valärende ersättare kommunfullmäktige (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att be Länsstyrelsen Kronoberg utse en ny ersättare 
för Moderaterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Löf (M) har meddelat att hon på grund av flytt inte längre är valbar som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-11 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att be Länsstyrelsen Kronoberg 
utse ny ersättare för Moderaterna och finner att de gör så. 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 
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§ 86 Dnr KS2022-0142 103 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av inkomna medborgarinitiativ. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar tio inkomna medborgarinitiativ sedan 
föregående kommunfullmäktigesammanträde.  
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§ 87 Dnr KS2022-0141 103 

Meddelande  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande tre meddelande har redovisats till kommunfullmäktige 25 april 2022: 

1. Beslut kommunfullmäktige Älmhult § 69 revidering av reglemente för 
gemensamma överförmyndarnämnden, 2022-03-28  

2. Länsstyrelsen har utsett Lotta Ericsson (KD) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Bengt Carlsson (KD), KS2022-0101.102  

3. Utredning alternativa driftsformer av Ringbadet, KS2022-0072.800 

 

 

 


