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Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Måndagen den 26 april klockan 16.30-21.45, sammanträdesrum Märtasalen 
Storgatan 8 Ljungby, och via Teams. Mötet ajournerades kl.17.50-18.00, 
kl.18.40-19.00 och kl.20.35-20.45 

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) 

Jonna Nielsen (ALT), tjänstgörande 
ersättare åt 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) 

Daniel Svensson (M), tjänstgörande 

ersättare åt 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  
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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) 

 

 

distans) 

Carina Bengtsson (C) (deltog på distans) 

Doris Nickel (SD) (deltog på distans) 

Lennart Olsson (KD) (deltog på distans) 

Ann-Kristin Petersson (M) (deltog på  

distans) 

 

 

Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör 
Sofia Olsson, kommunsekreterare 
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande § 44 

Jennie Vidal, kommundirektör och VD Ljungby Holding AB § 45 

Magnus Johansson, ekonomichef § 45 

Bo Schönbeck, VD Ljungby Energi AB § 45 

Joakim Karlsson, VD Ljungby bostäder och Ljungby utveckling § 45  

 

Åhörare  

Justerare Doris Nickel och Thomas Jeppsson 

Justeringens  
tid och plats Måndagen den 3 maj kl. 16.00 på kansliavdelningen 

Paragrafer 43–62   

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-26 
 

3(36) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) 

  

Justerare Doris Nickel och Thomas Jeppsson 

  

  

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 26 april 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 4 maj 2021 

Överklagningstid 5 - 25 maj 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 26 maj 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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KF § 43      

 

Faställande av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till ärendet ”Valärende – ersättare i 
kommunfullmäktige (C)” till dagordningen. I övrigt fastställs dagordningen i 
enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade kallelse.  

Yrkanden 

Ann-Charlotte Wiesel yrkar att kommunfullmäktige beslutar att lägga till 
ärendet ”Valärende – ersättare i kommunfullmäktige (C)” till dagordningen. I 
övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i den 
utskickade kallelse. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Ann-
Charlotte Wiesels yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte 
Wiesels yrkande. 
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KF § 44      

 

Information om Ljungby lasarett av regionstyrelsens 
ordförande Mikael Johansson 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) informerar om Ljungby 
lasarett.  
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KF § 45      

 

Information om verksamheterna i Ljungby Holding AB, 
Ljungby Utveckling AB, Ljungby Energi AB och 
Ljungbybostäder AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

 
1. Information från Ljungby Holding AB. Jennie Vidal berättar om 

bolagets verksamhet. 
 

2. Information från Ljungby Energi AB. Bo Schönbeck berättar om 
bolagets verksamhet.  
 

3. Information från Ljungby Utveckling AB. Joakim Karlsson berättar om 
bolagets verksamhet. 

 

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

 
Sammanträdet ajourneras kl 17.50-18.00.
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KF § 46      

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Gunnarson kommunstyrelsens ordförande informerar. 
 
Styrelsen för Smålands sjörike har haft sammanträde. En 
marknadsföringskampanj ska genomföras samt underhåll och översyn av 
skyltning för Smålands sjörike ska ses över. Styrelsen har varit i kontakt med 
Sydvatten angående att kommuner i Hallands län vill se över möjligheten att 
hämta vatten från sjön Bolmen. Styrelsen kommer även att se över möjligheten 
att ha en gemensam resurs som kan arbeta med frågor rörande Smålands sjörike.     
 
Ljungby och Alvesta kommun har haft en första träff för att se över framtida 
samarbeten och samverkan mellan kommunerna. 
  
Det har ägt rum ett styrelsemöte med Europakorridoren. Finns förslag från 
regeringen om att avsätta pengar för nya stambanor.  
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KF § 47      

 

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund 

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har inte lämnat in någon fråga till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 april 2021. 
 

Ledamöternas frågestund 

1. Doris Nickel (SD) ställer två frågor till tekniska nämndens ordförande 
om Bredemads återvinningscentral. Varför har inte ursprungsplanen 
följts när ansökan om bygglov lämnades in? Varför har inte personal 
deltagit i planeringen? 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det är 
en säkerhetsfråga varför ursprungsplanen inte följts. Det råder delade 
meningar rörande varför personal inte tillfrågats. Till Johanssons (C) 
kännedom ska personal ha varit med i dialogerna, men när vederbörande 
sagt upp sig kan det ha resulterat i att berörda inte fått all information 
angående förändringarna.  
 

2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) ställer en fråga till tekniska nämndens 
ordförande om ansökan om lån för rivning av Aspebacken. Vilken är 
anledning till att nämnden beslutat att riva hela Aspebacken? 
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att frågan 
borde har ställts till övriga partier, då Centerpartiet blev nedröstade i 
frågan. Två rivningsförslag togs fram för att processen inte skulle halta 
och där röstades förslaget fram om rivning av samtliga byggnader.  

 

3. Liselotte Åhlander (S) ställer en fråga till personalutskottets ordförande 
om varför sjuksköterskorna i utbildningsförvaltningen inte var med i 
löneöversynen utan enbart sjuksköterskorna inom socialförvaltningen. 
Vad är skillnaden mellan sjuksköterskorna i de olika förvaltningarna och 
vad är likheterna?  
 
Ordförande i personalutskottet Carina Bengtsson (C) svarar att varje 
förvaltning får tilldelat en viss budget för löner och då görs prioriteringar 
inom respektive förvaltningsbudget. 
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4. Martina Ericsson (SD) ställer en fråga om den utökade sopsorteringen. 
Hur har tankarna gått när systemet har valts?  
 
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att 
beslutet togs för 7-8 år sedan när anläggningen för optisksortering 
byggdes. 

 

5. Jan Lorentzson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
om överföringsledningen. När frågan om överföringsledningen kommer 
på tal nämns det ofta att det är för exploatering/utveckling av Bolmens 
östra strand. Är det lämpligt att detta påverka VA-kollektivet om det är 
en exploaterings/utvecklings eller bör det vara exploatering som ska stå 
för kostnaden?  

 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det är 
rimligt att kostnaden tas som den gör och det hade säkert blivit än mer 
krångligt om kostnaden hade legat någon annanstans.    

 

6. Matija Rafaj (S) ställer en fråga till personalutskottets ordförande om var 
i hanteringen motionen om Röda Korsets kolloverksamhet ligger? 
 
Personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) svarar att hon inte 
vet något om hanteringen av motionen, men meddelar att hon ska kolla 
upp det och återkomma.   
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KF § 48      

 

Enkla frågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Emma Johansson Gauffin (S) har ställt en enkel fråga till barn och 
utbildningsnämndens ordförande om utredningen rörande satsning på de 
moderna språken. 
 
Barn och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén besvarar 
frågan under sammanträdet. Walldén (M) berättar att ingen utredning har 
gjorts men att åtgärder kommer att göras inom området.  

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige anser att frågorna är besvarade och 
finner att de gör så. 
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KF § 49      

 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 

Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

 
Interpellationer 

1. Margareta Andersson (S) har ställt en interpellation till ordförande i 
personalutskottet om personalförmån synfelsoperation. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att Margareta Andersson (S) 
interpellation får ställas och finner att fullmäktige beslutar så. 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 18.40-19.00
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KF § 50  Ks2021-0124 344   

 

Svar på interpellation om tilläggsanslag för investeringar 
gällande ledningsförnyelse 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Göransson (MP) ställde den 23 mars en interpellation om tilläggsanslag 
för investeringar gällande ledningsförnyelse. 
 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) lämnade den 21 april 
ett skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under dagens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

Svaret på interpellationen 2021-04-21 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 
finner att de gör så. 
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KF § 51  Ks2021-0109 100   

 

Svar på interpellation om befolkningsmålet i kommunens 
vision 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Krister Salomonsson (SD) ställde den 23 mars en interpellation om 
befolkningsmålet i kommunens vision. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) lämnade den 20 april 
ett skriftligt svar och besvarar den muntligt under dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellationen 

Svaret på interpellationen 2021-04-20 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad och 
finner att de gör så. 
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KF § 52  Ks2021-0112 107   

 

Fastställande av intruktion till ombud vid 2021 
årsordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom 
Ljungby Holding AB-koncernen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove 
Johansson att företräda samtliga aktier vid 2021 års årsstämmor i Ljungby 
Holding AB med dotter- och dotterbolag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om att, under förutsättning att fullmäktige beslutar 
om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i 
samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut 
om att: 

 fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen 
 besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens 

årsredovisningar 
 bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet 

för 2020 års förvaltning 
 fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i 

enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för 
Ljungby kommun” 

 fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå 
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal  

Jäv 

Lars-Ove Johansson (C) deltog inte i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 

I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att utse Lars-Ove Johansson till 
ombud och Anne Karlsson till ersättare för perioden 2020–2023.  
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utfärda fullmakt samt instruktion 
till valt ombud för de kommunala bolagens årsstämmor 2021.  

Instruktionen till ombudet grundar sig dels på de punkter som det enligt 
Aktiebolagslagen ska fattas beslut om på stämman och dels på 
Arvodereglementet för Ljungby kommun.  
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Den 13 april 2021 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att 
utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson att företräda samtliga 
aktier vid 2021 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och 
dotterbolag.  

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera 
stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid 
stämman fatta beslut om att: 

 fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen 
 besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens 

årsredovisningar 
 bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet 

för 2020 års förvaltning 
 fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i 

enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för 
Ljungby kommun” 

 fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå 
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-04-13 § 54 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-16 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och om någon är emot.  

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

 

Skickas till 

Lars-Ove Johansson (C) 
Ljungby Holding AB 
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KF § 53  Ks2021-0105 452   

 

Tilläggsäskande med anledning av nytt ansvar för 
insamling av returpapper och med anledning av 
investering i optisk sorteringsanläggning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska nämnden utökade 
investeringsmedel för optisk sorteringsanläggning med 15 000 000 kronor.  

Finansiering sker genom minskat rörelsekapital.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har beslutat att alla kommuner ska överta insamlingen av 
returpapper från och med den 1 januari 2022. Returpapper är dags- och 
veckotidningar, reklamblad, magasin, olika kataloger och liknande samt 
broschyrer och skriv/ritpapper. En statlig utredning pågår med troligt resultat att 
även insamling av förpackningar kommer att bli ett kommunalt ansvar från 1 
januari 2023. I och med det utökade ansvaret behöver kommunen investera i en 
optisk sorteringsanläggning för att kunna hantera insamlingen av returpapper. 
Kostnaden för investering av en ny optisk sorteringsanläggning beräknas till 15 
miljoner kronor. Med anledning av investeringen har tekniska nämnden 
överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för beslut om tilläggsanslag med 15 
miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2021.  

I en tjänsteskrivelse från den 22 mars 2021 skriver kommunledingsförvaltningen 
om ärendet. Det begärda investeringsbeloppet på 15 miljoner kronor är för högt 
för att det ska finnas någon möjlighet till omfördelning från andra 
investeringsprojekt.  

Tekniska nämnden föreslår den 9 mars 2021 att ärendet går vidare till 
kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för beslut om tilläggsanslag i 
investe1ingsbudgeten för 2021 om 15 miljoner för utbyggnad av optisk 
sorteringsanläggning för returpapper med mera. 

Kommunstyrelsen föreslår den 13 april 2021 att kommunfullmäktige beslutar att 
bevilja tekniska nämnden utökade investeringsmedel för optisk 
sorteringsanläggning med 15 000 000 kronor.  

Finansiering sker genom minskat rörelsekapital.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-04-13 § 68 
Tekniska nämndens beslut, 2021-03-09 § 35 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-22 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-03-11 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och om någon är emot.  

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

 

Skickas till 

Tekniska nämnden 
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KF § 54  Ks2021-0150 210   

 

Ljungbybostäders byggnation inom Harabergsprojektet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen i ny förskola, särskilt 
boende och trygghetslägenheter på Harabergsområdet.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 9 april 2021 begär styrelsen för Ljungbybostäder AB att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna nybyggnation av trygghetsboende, 
särskilt boende och förskola inom Harabergsprojektet.  

I en tjänsteskrivelse från den 9 april 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Enligt ägardirektiven för Ljungby kommuns aktiebolag ska 
kommunfullmäktige godkänna större investeringar överstigande 60 miljoner 
kronor. I kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget för 2021 
godkändes budget och investering för Harabergsprojektet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att investeringen i ny förskola, 
särskilt boende och trygghetslägenheter på Harabergsområdet godkänns.  
 
Kommunstyrelsen föreslår den 13 april 2021 att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna investeringen i ny förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter 
på Harabergsområdet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-04-13 § 69 
Styrelsen i Ljungbybostäders beslut, 2021-04-09 § 12 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-09 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och om någon är emot.  

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

Skickas till 

Ljungby bostäder AB 
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Sammanträdet ajourneras kl20.35-20.45
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KF § 55  Ks2020-0268 823   

 

Svar på motion om belysning vid Ljungsjön 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 10 augusti 2020 lämnar Kerstin Wiréhn (V) förslag om att 
sätta upp belysning i området omkring Ljungsjön. I motionen yrkar Kerstin 
Wiréhn att en utredning genomförs för hur belysningen kan ordnas och till 
vilken kostnad.  

I tjänsteskrivelsen från den 4 februari 2021 skriver kultur- och 
fritidsförvaltningen om ärendet. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en 
vidareutveckling av Ljungsjöområdet ligger i linje med kommunens vision om 
35 000 invånare år 2035.  Det finns ett avtal om nyttjanderätt för anläggandet av 
Mountainbike-bana (MTB-bana) i området. Arbetet med MTB-banan pågår men 
banan har inte ännu byggts upp.   

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att utredning gällande belysningens 
utformning och kostnad bör genomföras när arbetet med MTB-banan kommit 
längre fram. Kostnader är en färskvara och en utredning bör därför genomföras i 
nära anslutning till att MTB-banan är på plats.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 3 mars 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen.  
 

Kommunstyrelsen föreslår den 13 april 2021 att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-04-13 § 60 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-03-03 § 15 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-18 
Motion om belysning vid Ljungsjön, 2020-08-10 

Yrkande 

Kerstin Wiréhn (V), Matija Rafaj (S), Melena Jönsson (SD) och Kent 
Danielsson (C) yrkar bifall av motionen. 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag med bifall av Kerstin Wirhéns (V) med fleras 
yrkande och om någon är emot.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut med bifall av Kerstin Wirhéns (V) med 
fleras yrkande.  

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 56  Ks2020-0022 310   

 

Svar på motion om att namnge gator och torg efter stora 
Ljungbyprofiler 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 20 januari 2020 yrkar Krister Salomonsson (SD) att 
kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och byggnämnden att ta fram förslag på 
och namnge gator och torg som hedrar stora företagare.  

I en tjänsteskrivelse från den 18 mars 2021 skriver tekniska förvaltningen om 
ärendet. Vid namngivande av nya gator och torg går det rent praktiskt till så att 
tekniska förvaltningens ger förslag på gatunamn i nya områden vilka sedan lyfts 
för övervägande och beslut i miljö- och byggnämnden.  

Vid namngivning av nya gator, torg, rondeller, grönytor och liknande bedömer 
tekniska förvaltningen att dessa mycket väl kan ges namn efter avlidna personer 
med stor inverkan på Ljungby kommuns utveckling. Detta tankesätt 
förekommer redan i dag i namngivningsdiskussioner. Tekniska förvaltningen 
anser däremot att namn på levande personer inte ska användas i samband med 
namnbyte eller namngivande av allmänna platser. Tekniska förvaltningen 
förordar istället att ortnamnsrådets rekommendationer fortsatt ska följas som 
innebär att personen ska vara avliden och att det ska ha passerat en rimlig tid 
innan personen kan bli aktuell för namngivning eller namnbyte.  

Den 6 mars 2021 föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen när det gäller motionens intentioner att namnge gator och torg 
med syfte att hedra levande personer. När det gäller namngivande av gator och 
torg efter avlidna personer som haft stor inverkan på Ljungby kommuns 
utveckling förekommer det redan idag och föranleder därför ingen ytterligare 
åtgärd. 

Kommunstyrelsen föreslår den 13 april 2021 att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen när det gäller motionens intentioner att namnge gator och torg 
med syfte att hedra levande personer.  
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När det gäller namngivande av gator och torg efter avlidna personer som haft 
stor inverkan på Ljungby kommuns utveckling förekommer det redan idag och 
föranleder därför ingen ytterligare åtgärd.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-04-13 § 67 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-04-06 § 48 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-04-08 
Motion om att namnge gator/torg efter stora Ljungbyprofiler, 2020-01-20 

Yrkande 

Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall av motionen.  
 
Lars-Ove Johansson (C), Jonas Richthoff (Alt), Magnus Gunnarsson (M), 
Gunilla Åström (S), Gun Lindell (S) och Christian Johansson (V) yrkar avslag 
av motionen.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt 
Krister Salomonssons (SD) med fleras yrkande eller att avslå motionen enligt 
Lars-Ove Johanssons (C) med fleras yrkande. 
 
Omröstning genomförs med följande omröstningsordning: 

Ja-röst för att avslå motionen och 

Nej-röst för att bifalla motionen. 

Omröstningen resulterar i 40 ja-röster och 9 nej. Kommunfullmäktige har 
därmed beslutat att avslå motionen. 

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Anne Karlsson (S) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 

Kerstin Wiréhn (V) Ja 

Kent Danielsson (C) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 

Magnus Carlsson (S) Ja 
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Emma Johansson Gauffin (S) Ja 

Anneli Ahlqvist (C) Ja 

Tilda Ragnarsson (M) Ja 

Håkan Bengtsson (S) Ja 

Bo Ederström (M) Ja 

Liselotte Åhlander (S) Ja 

Saga Sunniva Bergh (V) Ja 

Rut Björkström (KD) Ja 

Thomas Ragnarsson (M) Ja 

Karl–Gustaf Sundgren (C) Ja 

Matija Rafaj (S) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Ja 

Jenny Anderberg (C) Ja 

Pia Johansson (S) Ja 

Christian Johansson (V) Ja 

Stefan Bramstedt (M) Ja 

Carina Bengtsson (C) Ja 

Bengt Carlsson (KD) Ja 

Thomas Jeppsson (M) Ja 

Lennart Olsson (KD) Ja 

Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

Tomas Nielsen (S) Ja 

Margareta Andersson (S) Ja 

Ulla-Britt Storck (S) Ja 

Daniel Svensson (M) Ja 

Gun Lindell (S) Ja 
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Jonna Nielsen (ALT) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Nej 

Jan Lorentzson (SD) Nej 

Melena Jönsson (SD) Nej 

Martina Ericsson (SD) Nej 

Tommy Göransson (MP) Nej 

Henrik Pettersson (SD) Nej 

Dick Andersson (SD) Nej 

Pär Augustsson (SD) Nej 

Doris Nickel (SD) Nej 

Lars Solling (L) Ja 

 Ulla Hansson (M)                Ja  

Jonas Richthoff (ALT)                Ja   
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KF § 57  Ks2019-0478 612   

 

Svar på motion om praktik inom Sunnerbogymnasiets 
högskoleförberedande program 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 6 december 2019 yrkar Petra Ruzsa-Pal (S) och Magnus 
Carlsson (S) att kommunen inför en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis en 
vecka) för eleverna på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program. 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att återremittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden med syfte att genomföra en större 
utredning utifrån ett strategiskt perspektiv och med tanke på kommunens vision 
om 35 000 invånare år 2035. Campus Ljungby, Ljungby Business Arena och 
kommunledningsförvaltningen ska delta i utredningen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har i den nya utredningen träffat och 
diskuterat motionen med företrädare för Campus Ljungby, Ljungby Business 
Arena, kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning, 
näringslivsavdelning, ungdomsrådet och elevrådet på Sunnerbogymnasiet. I 
utredningen har också Sunnerbogymnasiets studie- och yrkesvägledare bidragit 
med sina tankar kring motionen och praktik på skolan högskoleförberedande 
program. Sammanfattningsvis är alla överens om att en samverkan med 
Ljungbys näringsliv är viktig för att eleverna på Sunnerbogymnasiet ska få en 
verklighetsnära utbildning och få kunskap om olika företag och branscher för att 
kunna göra kloka utbildnings- och yrkesval. 

Många företag har svårigheter att ta emot elever då arbetsmiljökraven är högt 
ställda. I arbetet med praktik på grundskolan har företag också beskrivit att det 
kan vara svårt att ta emot en elev i en hel vecka på grund av tidspress och för att 
det är svårt att få till en meningsfull vecka för eleven. Detta är något man bör ta 
hänsyn till när praktikvecka diskuteras.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 24 mars 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Kommunstyrelsen föreslår den 13 april 2021 att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-04-13 § 61 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2021-03-24 § 55 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-16 
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss, 2020-09-28 § 116 
Motion om att införa praktik på Sunnerbogymnasiets studieförberedande 
program, 2019-12-06 

Yrkande 

Emma Johansson Gauffin (S), Magnus Carlsson (S), Christian Johansson (V), 
Liselotte Åhlander (S), Jonna Nielsen (Alt), Håkan Bengtsson (S), Pia 
Johansson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall av motionen. 
  
Marcus Walldén (M), Tilda Ragnarsson (M), Melena Jönsson (SD), Thomas 
Ragnarsson (M) och Bo Ederström (M) yrkar avslag av motionen.  
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt 
Emma Johansson Gauffin (S) med fleras yrkande eller att avslå motionen enligt 
Marcus Walldén (M) med fleras yrkande. 
 
Omröstning genomförs med följande omröstningsordning: 

Ja-röst för att avslå motionen och 

Nej-röst för att bifalla motionen. 

Omröstningen resulterar i 30 ja-röster och 19 nej. Kommunfullmäktige har 
därmed beslutat att avslå motionen. 

Magnus Gunnarsson (M) Ja 

Krister Salomonsson (SD) Ja 

Lars–Ove Johansson (C) Ja 

Ann–Charlotte Wiesel (M) Ja 

Jan Lorentzson (SD) Ja 

Marcus Walldén (M) Ja 

Kent Danielsson (C) Ja 

Gunilla Åström (M) Ja 

Melena Jönsson (SD) Ja 
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Ulla Hansson (M) Ja 

Anneli Ahlqvist (C) Ja 

Tilda Ragnarsson (M) Ja 

Martina Ericsson (SD) Ja 

Bo Ederström (M) Ja 

Henrik Pettersson (SD) Ja 

Rut Björkström (KD) Ja 

Thomas Ragnarsson (M) Ja 

Karl–Gustaf Sundgren (C) Ja 

Frederik Svärd (M) Ja 

Dick Andersson (SD) Ja 

Jenny Anderberg (C) Ja 

Pär Augustsson (SD) Ja 

Stefan Bramstedt (M) Ja 

Carina Bengtsson (C) Ja 

Doris Nickel (SD) Ja 

Thomas Jeppsson (M) Ja 

Lennart Olsson (KD) Ja 

Ann–Kristin Petersson (M) Ja 

Daniel Svensson (M) Ja 

Anne Karlsson (S) Nej 

Magnus Carlsson (S) Nej 

Emma Johansson Gauffin (S) Nej 

Håkan Bengtsson (S) Nej 

Tommy Göransson (MP) Nej 

Liselotte Åhlander (S) Nej 

Saga Sunniva Bergh (V) Nej 
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Matija Rafaj (S) Nej 

Caroline Holmqvist–Henrysson (S) Nej 

Pia Johansson (S) Nej 

Christian Johansson (V) Nej 

Bengt Carlsson (KD) Nej 

Tomas Nielsen (S) Nej 

Margareta Andersson (S) Nej 

Ulla-Britt Storck (S) Nej 

Gun Lindell (S) Nej 

Kerstin Wiréhn (V) Nej 

Lars Solling (L) Ja 

Jonna Nielsen (ALT) Nej 

Jonas Richthoff (ALT)                      Nej 
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KF § 58  Ks2021-0140 101   

 

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 sex motioner inte besvarats inom 
ett år: 
 

1. Motion om att införa fritt wifi i centrum samt vissa kommunala lokaler 
och anläggningar – Motionen lämnades in i augusti 2019. 
Kommunledningsförvaltningen utreder ärendet och förbereder politisk 
beredning i utskott i maj. 
 

2. Motion om att införa praktik på Sunnerbogymnasiets studieförberedande 
program - Motionen lämnades in i december 2019 och återremitterades 
av kommunfullmäktige i oktober 2020. Kommunstyrelsen bereder 
ärendet den 13 april, efter yttrande från barn och utbildningsnämnden 
daterat 2021-03-24. 
 

3. Motion om att namnge gator/torg efter stora Ljungbyprofiler – Motionen  
lämnades in i januari 2020. Kommunstyrelsen bereder ärendet den 13 
april, efter yttrande från tekniska nämnden daterat 2021-04-06. 
 

4. Motion om att förstärka styrelsen i Ljungbybostäder med boende och 
Hyresgästföreningen – Motionen lämnades in i februari 2020. 
Kommunledningsförvaltningen utreder ärendet. 
 

5. Motion om att alla arbetsplatser ska vara porrfria zoner – Motionen 
lämnades in i april 2020. Kommunledningsförvaltningen utreder ärendet. 
 

6. Motion om visselblåsarfunktion – Motionen lämnades in i april 2020. 
Kommunledningsförvaltningen utreder ärendet. Kommunstyrelsens 
ordförande har önskat att motionen går via kommunstyrelsens 
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arbetsutskott och kommer till kommunstyrelsen i maj. 
 
 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna redovisningen och 
finner att de gör så. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-26 
 

33(36) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

 

KF § 59      

 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar fem medborgarinitiativ som inkommit 
sedan kommunfullmäktiges förra sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Medborgarinitiativ  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna redovisningen och 
finner att de gör så. 
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KF § 60  Ks2021-0118 102   

 

Valärende – socialnämnden (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Göran Franssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot 

2. utse Tomas Sonesson (S) till ny ledamot i socialnämnden och  

 3. utse Göran Fransson (S) till ny ersättare i nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Fransson (S) avsäger sig den 17 mars 2021 uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 

 
Socialdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige godkänner ett byte av 
uppdrag och utser Tomas Sonesson (S) som varit ersättare, till ny ledamot i 
socialnämnden och Göran Fransson (S) till ny ersättare i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Göran Fransson avsägelse 2021-03-17 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner Göran Franssons (S) avsägelse 
och finner att de gör så. 

Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att utse Tomas Sonesson 
(S) till ny ledamot i socialnämnden och utse Göran Fransson (S) till ersättare i 
socialnämnden och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Göran Fransson (S) 
Tomas Sonesson (S) 
Socialnämnden 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-26 
 

35(36) 

   
Kommunfullmäktige 

 
 

Justerandes sign   

 

 

KF § 61      

 

Valärende - ersättare kommunfullmäktige (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Arne Johansson (C) avsägelse och ber 
Länsstyrelsen Kronoberg att utse ny ersättare för Centerpartiet.  

Sammanfattning av ärendet 

Arne Johansson (C) avsäger sig den 22 april 2021 uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Arne Johansson (C) avsägelse 2021-04-22 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner Arne Johansson (C) avsägelse 
och finner att de gör så.  

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 
Arne Johansson (C) 
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KF § 62      

 

Meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Länsstyrelsen har den 13 april 2021 utsett Joakim Holmquist (S) 

till ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. 

2. Länsstyrelsen har den 13 april 2021 utsett Arne Johansson (C) till 

ny ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige. 

 

 


