
Kallelse 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Ledamöter deltar digitalt enligt information bifogad kallelsen, 

presidiet tjänstgör i Märtasalen, Storgatan, Ljungby 

måndagen den 26 april 2021, kl. 16.30. OBS! Notera tiden 

Vid förhinder kontakta Sofia Olsson, senast den 23 april. Därefter kontaktar 

du din gruppledare. Telefon 0372-78 91 17, sofia.olsson@ljungby.se  

Inledning Ordföranden hälsar välkommen. 

Förslag till justerare: Doris Nickel och Thomas Jeppsson, ersättare: 

Fredrik Svärd 

Justeringen hålls måndagen den 3 maj kl.16.00. 

Ärenden 
1. Information om Ljungby lasarett av regionstyrelsens ordförande 

Mikael Johansson.

2. Information om verksamheten i Ljungby Holding AB, Ljungby 
Utveckling AB, Ljungby Energi AB och Ljungbybostäder AB.

3. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

4. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5. Enkla frågor.

6. Inlämnande av motioner och interpellationer.

7. Svar på interpellation om tilläggsanslag för investeringar gällande 
ledningsförnyelse.

8. Svar på interpellation om befolkningsmålet i kommunens vision.

9. Fastställande av instruktion till ombud vid 2021 års ordinarie 

bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-

koncernen.

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

11. Ljungbybostäders byggnation inom Harabergsprojektet.

12. Svar på motion om belysning vid Ljungsjön.

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

mailto:sofia.olsson@ljungby.se


15. Svar på motion om praktik inom Sunnerbogymnasiets

högskoleförberedande program.

16. Redovisning av obesvarade motioner.

17. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

18. Valärende – ersättare i socialnämnden (S).

19. Meddelanden.

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

Enkel fråga till Barn- och utbildningsnämndens 

ordförande Marcus Wallden (m) 

I april 2020 ställde jag en enkel fråga till Marcus Wallden om vad som hänt efter att 

socialdemokraternas motion om att utreda en satsning på de moderna språken i kommunens skolor 

blev bifallen. Svaret blev då att det inte hade hänt så mycket men att man skulle ta tag i det. Frågan 

är alltså: 

Vad har hänt med utredningen som kommunfullmäktige 2018 bestämde skulle göras i och med att 

motionen bifölls? 

Ljungby 2021-04-14 

Emma Johansson Gauffin 

(s)
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Interpellation till Carina Bengtsson {c) ordförande i 

personalutskottet angående personalförmån 

synfelsoperation 

Det har funnits en personalförmån "Synfelsoperation". Frågan har kommit från 

anställda som tydligen inte blivit informerade om att den tagits bort. Förmånen 

gick till på så sätt att arbetsgivaren betalade fakturan och den anställde har 

sedan kunnat dela upp kostnaden genom löneavdrag. Det gick att dela upp 

avdraget på upp till 24 månader- tidigare 10 månader. 

Detta gjorde att det fanns möjlighet för fler av våra anställda att göra en 

synfelsoperation. Många har inte råd att betala hela summan på en gång. 

Kostnaden kan ligga på ca 50 - 60 000:-. 

Jag undrar därför: 

1. Varför finns inte förmånen kvar?

2. Hur har personalen informerats?

2. Vem har beslutat att ta bort den?

Ljungby 2021-04-06 

Margareta Andersson 

(s)



MILJÖPARTIET DE GRÖNA I 

LJUNGBY KOMMUN 

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson angående tilläggsanslag 
för investeringar från 2020 till 2021 som behandlades i kommunstyrelsen 2021-02-16. 

Under punkten 13 Tilläggsanslag för investeringar från 2020 till 2021 finns: 

Projekt 52010 Ledningsförnyelse 

Nettoutgift: 12 473 tkr 

Budget: 6 000 tkr 

Avvikelse: -6 473 tkr 

Kommentar från förvaltningen: 

Budget finns på projekt 52009 enligt förvaltningen. (tillkommande VA-anslutningar) 

Hela 2021 års budget behövs enligt förvaltningen 

Mina frågor är: 

1. I vilka gator och delsträckor är ledningsförnyelse gjord under 2020?
2. Hur många meter har ledningsförnyats på respektive plats (spill-, dag- och

dricksvatten) räknat som schaktmeter?

2021-03-25 

För Miljöpartiet 

Tommy Göransson 
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Kommunfullmäktige

KF §35

Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 
för beredning.

Interpellationema besvaras nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Motioner

1. Anne Karlsson (S), Matija Rafaj (S), Emma Johansson Gauffin (S) och 
Ulla-Britt Storck (S) har lämnat in en motion om att uppföra en staty 
eller ett konstverk över Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga 
ingenjör som föddes i Ljungby.

2. Ingela Rosén (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat in en motion i 
vilken de föreslår att kommunen ska utreda möjligheten att starta en 
mobil fritidsgård samt att man efter utredningen möjliggör införandet av 
en sådan.

3. Kerstin Wiréhn (V) vill att Ljungby kommun skickar en hemställan till 
regeringen där vi ansöker om att kommunen far bli en försökskommun 
med egna läkare anställda i äldreomsorgen och har lämnat in en motion 
med ett sådant yrkande.

4. Krister Salomonsson (SD) yrkar i en motion att kommunen ska utreda 
om det går att hitta synergier och effektiviseringar med en 
sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden och 
skapa en ny så kallad samhäll sbyggnadsnämnd.

Interpellationer

1. Krister Salomonsson (SD) har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om befolkningsmålet i kommunens 
vision.

2. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en interpellation med två frågor 
om tilläggsanslag för investeringar gällande VA-ledningar.



Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande (M)agnus Gunnarsson 

om befolkningsmålet i kommunens vision. 

Att ha olika mål, fokusområden och visioner för sitt arbete är något vi i SD ser som viktigt 

och självklart. Ljungbys mål, fokusområden och vision tycker vi delvis är ganska bra och 

rimliga. 

Emellertid finns en skrivning i visionen som i vårt tycke inte hör hemma där och det är 

befolkningsmålet om 35000 personer år 2035. Vi anser att en vision ska vara rimlig och 

möjlig att nå. Då kommunens befolkning nu för andra året på raken backar ganska mycket 

istället för att växa så undrar vi: 

1: Tycker styret i Ljungby kommun fortfarande att 35000 personer år 2035 är ett rimligt 

visionsmål? 

2: Finns det tankar på att revidera visionsmålet? 

3: Ser kommunstyrelseordföranden några risker med att ha ett så högt mål och att vi mycket 

sannolikt missar det rejält? 

4: Har ni i era analyser inför att ni satte målet sett vilka företag och befolkning som kommer 

flytta till Ljungby? 

5: Hur mycket resurser kommer ni framöver lägga ner för att nå målet? 

För sverigedemokraterna Ljungby: Krister Salomonsson 2021-03-16 
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Kommunfullmäktige

KF §35

Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 
för beredning.

Interpellationema besvaras nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Motioner

1. Anne Karlsson (S), Matija Rafaj (S), Emma Johansson Gauffin (S) och 
Ulla-Britt Storck (S) har lämnat in en motion om att uppföra en staty 
eller ett konstverk över Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga 
ingenjör som föddes i Ljungby.

2. Ingela Rosén (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat in en motion i 
vilken de föreslår att kommunen ska utreda möjligheten att starta en 
mobil fritidsgård samt att man efter utredningen möjliggör införandet av 
en sådan.

3. Kerstin Wiréhn (V) vill att Ljungby kommun skickar en hemställan till 
regeringen där vi ansöker om att kommunen får bli en försökskommun 
med egna läkare anställda i äldreomsorgen och har lämnat in en motion 
med ett sådant yrkande.

4. Krister Salomonsson (SD) yrkar i en motion att kommunen ska utreda 
om det går att hitta synergier och effektiviseringar med en 
sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden och 
skapa en ny så kallad samhällsbyggnadsnämnd.

Interpellationer

1. Krister Salomonsson (SD) har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om befolkningsmålet i kommunens 
vision.

2. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en interpellation med två frågor 
om tilläggsanslag för investeringar gällande VA-ledningar.

Justerandes



• LJUNGBY
� KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 
2021-0.4-� 3 

5(44)-

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 54 KS2021-0l 12 107 

Instruktion till ombud vid 2021 års ordinarie 
bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding 
AB-koncernen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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 kommun.koncernen, 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. 

Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt 

�;it� 
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Kommunstyrelsen

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 kommunkoncemen, 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 arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 55 
Tjänsteskrivelse från kornmuniedningsförvaltningen, 2021-03-16

Beslutsordning

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

Ordföranden firmer att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Charlotte Scherling 

Ekonom 

Tel. 0372-78 91 52 

Charlotte.scherling@ljungby.se 

T J ÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-16 

KS2021-0l 12.107 

Kommunstyrelsen 

Instruktion till ombud vid 2021 års ordinarie årsstämmor för 
samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfä�da 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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utfärda fullmakt samt instruktion till valt 
ombud för de kommunala bolagens årsstämmor 2021. Val av ombud har gjorts i mars 
2020 och är utsedda för perioden 2020-2023. Valt ombud är Lars-Ove Johansson och 
ersättare är Anne Karlsson. 

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. 

Jennie Vida) 
Kornrnundirektör 

POSTADRESS 

34 I 83 Ljungby 
BESÖKSADRESS 

O/ofsgatan 9 

E-POST 

kommunstyrelsen@ljungby.se 

Charlotte Scherling 
Ekonom 

TELEFON 

0372-78 90 00 vx 

TELEFAX 

0372-78 9 I 44 

ORGNR 

2 I 2000-0670 

WEBBPLATS 

www.ljungby.se 

PLUSGIRO 

302 50-5 

BANKGIRO 

156-0879

mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se
http://www.ljungby.se
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KS § 68 KS2021-0105 452 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 
investeringsproj ekt. 

Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beviljar tekniska 
nämnden utökade investeringsmedel för optisk sorteringsanläggning med 15 
000 000 kr. Finansiering görs genom minskat rörelsekapital. 

Bes I utsu nderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 52 
Tekniska nämndens beslut, 2021-03-09 § 35 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-22 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-03-11 

att \)vt))
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Kommunstyrelsen

Beslutsordning

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

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

Justerandes sign
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Ny lagstiftning om kommunalt ansvar att samla in 
returpapper samt investering i optisk 
sorteringsanläggning 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ärendet går vidare till kommunfullmäktige, vin 
kommunstyrelsen, för beslut om tilläggsanslag i investe1ingsbudgeten för 2021 
om 15 miljoner för utbyggnad av optisk sorteringsanläggning för returpapper 
med mera. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att alla konum111er ska överta insamlingen av 
returpapper från och med den l januari 2022. Returpapper är dags- och 
veckotidningar. rcklamhla<l, magasin. olika kataloger och liknande samt 
broschyrer och skriv/ritpapper. 

I och med regeringens beslut om kommunalt ansvar för returpapper kommer 
avdelningen se över möjlighctcn all samla in även förpackningar fastighetsniira. 
En lag kommer 2023, all detta sa ska ske, antingen i kommunal regi, via 
producentansvar eller en blandning därav. Kommunen kan redan nu hölja samla 
in förpackningsmaterial åt producenterna även 0111 utredning pågår. Samtidigt 
införande av alla forµaåningar inklusive returpapper ger en ökad återvinning. 
minskar på frågetecken om vem som har ansvar för vad och var förpackningar 
ska lämnas. Kommunen får mindre kommunikationsinsatser och behöver ta 
fram mindre infonnationsmaterial om allt införs pi\ en gång istället för två år 
efter varandra. I arbeccl är även Alvesta kommun intresserade att delta da vi har 
samma system. Det linns synergieffekter med samarbetet vad som gäller 
infonnationsinsatser och informationsmatcrial samt pZ,s-upphan<lling. 

För att nå startdatum I · 1-22 med fastighdsnära insamling av förpackningar 
måste projektet liipa p.i par;:illellt. med de olika delarna som kriivs. dvs politiska 
beslul. påsförsök. erstittningsni\tkr för insambt rnakrial. upphandlingar och 
taxeberäkningar. dccta m,tSll.: ske så gott �om samtidigt med varandra. För 
kostnaden att byggJ ut den optisk.i förgsortcnng.sanliiggningcn har avdelningen 
efterfrågat ett kustnadsuppslag. samtidigt måste byggnaden förses med puri:ir 
(11.:h C(llltainers. l(L1stnadi.:11 l'i1r al IL d�tta upp,kattas till 15 milJoncr. 

I I 
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivclsc av 2021 -02-18

Skickas till

Tekniska förvaltningen 
Kommunfullmäktige

14(23}
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Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

Tel. 0372-78 91 53 

111agnus.gjoha11sson@ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-22 

KS2021-0105.450 

Kommunfullmäktige 

Tilläggsanslag optisk sorteringsanläggning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden utökade 
investeringsmedel för optisk sorteringsanläggning med 15 000 000 kr. 
Finansiering görs genom minskat rörelsekapital. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att alla kommuner ska överta insamlingen av returpapper från 
och med 1 januari 2022. En statlig utredning pågår med troligt resultat att även 
insamling av förpackningar kommer att bli ett kommunalt ansvar från 1 januari 2023. 
Ljungby kommun vill tillsammans med Alvesta kommun, införa båda förändringarna 
samtidigt, vilket alltså måste vara klart senast 1 januari 2022. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Investeringsbudgeten för hela kommunen ligger på 153 750 mkr för 2021. Därtill kommer 
överförda investeringsanslag från 2020 som ligger på 178 041 tkr. Sammantaget blir detta en 
investeringsbudget på 331 791 tkr. För att klara kommunfullmäktiges mål om 
självfinansiering av investeringar bör investeringsnivån ligga på ca 140 mkr. Den 
budgeterade nivån ligger alltså redan långt över vad målsättningen föreskriver. Ytterligare 
investeringsanslag kommer att finansieras genom upplåning eller försämrad likviditet. 

En investering i utökning av den optiska sorteringsanläggningen måste genomföras eftersom 
lagstiftningen har ändrats med kort varsel. Vi delar tekniska förvaltningens uppfattning att 
investeringen under året bör innefatta såväl möjlighet till mottagande av returpapper som 
förpackningar. Det begärda investeringsbeloppet på 15 mkr är för högt för att det ska finnas 
någon möjlighet till omfördelning från andra investeringsprojekt. 

Jennie Vidal 

Kommundirektör 

POSTADRESS 

341 83 Ljungby 
BESÖKSADRESS 

O/ofsgatan 9 

E-POST 

kommunstyrelsen@ljungby.se 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

TELEFON 

0372-78 90 00 vx 

TELEFAX 

0372-78 9/ 44 

ORGNR 

2 I 2000-0670 

WEBBPLATS 

www.ljungby.se 

PLUSGIRO 

302 50-5 

BANKGIRO 

156-0879

mailto:kommunstyrelsen@jjungby.se
http://www.ljungby.se


TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-18
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I KOMMUNLEDNINSGFORVAL TNINGEN 
lQnr 2o21-a(or.4 ro

Ny lagstiftning om kommunalt ansvar att samla in 

returpapper och investering i optisk sorteringsanläggning 

Förvaltningens förslag till beslut 

T�kniska niimnden hl'slutar att iirc11dct g..°lr \·idarc till ko111111unfullmiiktigc för bl':-lul um 
tilUggsanslag i im c. tcringo;budgctcn fiir 2021 0111 I 5 miljoner för uthyggnad a\· llptisk 
SL11·tcri ngsanliiggning l'i.ir returpapper 111cd 111cm. 

Sammanfattning av ärendet 

FROM l/1-22 har regeringen beslutat att alla kommuner ska överta insamlingen av 
returpapper. Returpapper är dags- och veckotidningar, reklamblad, magasin, olika kataloger 
så som postorderkataloger, resekataloger, telefonkataloger och liknande samt broschyrer och 
skriv/ritpapper. 

I och med regeringens beslut om kommunalt ansvar för returpapper kommer avdelningen se 
över möjligheten att samla in även förpackningar fastighetsnära. En lag kommer 2023, att 
detta så ska ske, antingen i kommunal regi, via producentansvar eller en blandning därav. 
Kommunen kan redan nu börja samla in förpackningsmaterial åt producenterna även om 
utredning pågår. Samtidigt införande av alla förpackningar inkl returpapper ger en ökad 
återvinning, minskar på frågetecken om vem som har ansvar för vad och var förpackningar 
ska lämnas. Kommunen får mindre kommunikationsinsatser och behöver ta fram mindre 
infonnationsmaterial om allt införs på en gång istället för två år efter varandra. 

I arbetet är även Alvesta kommun intresserade att delta då vi har samma system. Det finns 
synergieffekter med samarbetet vad som gäller infonnationsinsatser och 
informationsmaterial samt påsupphandling. 

För att nå startdatum 1/1-22 med fastighetsnära insamling av förpackningar måste projektet 
löpa på parallellt, med de olika delarna som krävs, dvs politiska beslut, påsförsök, 
ersättningsnivåer för insamlat material, upphandlingar och taxeberäkningar, detta måste ske 
så gott som samtidigt med varandra. 
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För kostnaden att bygga ut den optiska färgsorteringsanläggningen har avdelningen 
efterfrågat ett kostnadsuppslag, samtidigt måste byggnaden forses med portar och containers. 
Kostanden för allt detta uppskattas till 15 miljoner.

Förvaltningschef 
Tekniska förvaltningen

Pia Davidsson
VA-renhållningschef



Bilaga I Projekt faslighetsnära insamling a\ förpackningar samt returpapper

Projektet omfattar fastighetsnära insamling av föipackningar via optisk sortering i första 
hand. Annan lösning kan krävs för enstaka förpackningsslag, ex glasförpackning eftersom vi 
inte vet om den kan hanteras i sorteringsmaskinen.

Förpackningar som avses är: Pappförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, 
wellpappförpackningar, glasförpackningar samt skrymmande sällan förpackningar.

Följande är INTE med i projektet:
Idag samlas följande in fastighetsnära: Matavfall, restavfall och farligt avfall samt 5 ggr/år 
grovavfall.
Skrymmande sällanförpackningar samlas in via grovsopor eller ÅVC och därför är 
skrymmande sällanförpackningar inte heller med i detta projekt.

I projektet ingår även utredning av nedbrytbara påsar för mat och restavfall samt 
förpackningar som klarar hela hanteringen från lagerföring till soptunna, 
sorteringsanläggning, biogasanläggning. Påsarna måste klara alla krav inklusive lagkrav och 
andra kommande kända krav. Påsutredningen består av egna försök med hushållsavfall med 
avdelningens anställda i ett första skede för att kontrollera täthet och rivhållfasthet. Om detta 
utfaller väl kommer försök göras i fullskala i ett provområde i Ljungby kommun, på 
landsbygden, för att testa påsarnas hållfasthet i soptunna, sopbil, sorteringsanläggning och 
biogasanläggning. Detta måste vara klart och ny upphandling vara klar till den 31/10-21.

I projektet måste även följande undersökas:
Tillstånd
Entreprenör, hur är den upphandlingen och kan den utökas, samt kostnad.
Förfrågan till FTI och TMR angående ersättningsnivå för förpackningar.
Taxan och renhållningsordningen.

- Kärlstorlek och tömningsintervall, fråga andra kommuner som har detta idag.
Beslut om investeringsmedel behövs snarast för utbyggnad av 
sorteringsanläggningen.
Upphandling av kameror och band samt portar och lastväxlarflak, samt bygge av 
detta -klart senast 1/12-21.
Samarbete med HEM och Kretslopp sydost, samma system- vad kan vi lära av 
varandra och vad kan vi göra gemensamt?
Optibag - lösningar för olika förpackningsslag, speciellt glasförpackning.

Resultatet är att Ljungby och Alvesta kommuner den 1/1-2022 har fastighetsnära insamling 
av förpackningar till ett så lågt pris som möjligt för abonnenten.



M LJUNGBY tyj KOMMUN

Kommunstyrelsen 

KS § 69 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-13 

KS2021-0150 

37(44) 

210 

Ljungbybostäders byggnation inom Harabergsprojektet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 kornmunledningsförvaltningen 
om ärendet. Enligt ägardirektiven för Ljungby kommuns aktiebolag ska 
kommunfullmäktige godkänna stön-e investeringar överstigande 60 miljoner 
kronor. I kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget för 2021 
godkändes budget och investering för Harabergsprojektet. 
Kornmunledningsförvaltningen föreslår därför att investeringen i ny förskola, 
särskilt boende och trygghetslägenheter på Harabergsområdet godkänns. 

Besluts underlag 

Styrelsen i Ljungbybostäders beslut, 2021-04-09 § 12 
Tjänsteskrivelse från kornmunledningsförvaltningen, 2021-04-09 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 



Styrelsen för Ljungbybostäder AB sammanträde nr 2 

§9
Val av justerare 

Styrelsen beslutar 

att utse Ulf Carlsson till justerare. 

§ 10

Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dagordningen. 

§ 11
Föregående mötes protokoll

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-09 

Efter genomgång av föregående mötes protokoll beslutar styrelsen 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 12

Genomgång och beslut angående Harabergsprojektet 

Läget för Harabergsprojektet föredrogs av VD Joakim Karlsson. 

Styrelsen beslutar 

2(2) 

att begära kommunfullmäktiges godkännande av Harabergsprojektet gällande nybyggnation 

av trygghetsboende, särskilt boende och förskola. Kommunfullmäktiges godkännande gäller 

en total produktionskostnad om ca 343 mkr. Beslutet fattas vid KF:s sammanträde den 26/4 

2021. 

att begära att kommunfullmäktige utökar Ljungbybostäders borgensram så att 

Harabergsproj ektet inryms. 

att ge VD i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut till en entreprenör med förbehåll att KF 

godkänner projektet. Tilldelningsbeslutet kan därmed ges både före och efter KF:s beslut. 

§ 13
Övriga ärenden

• VD informerade status i servitutstvisten.

• Genomgång av ersättningsblankett. De som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst

mejlar det till Annika.

Justcrandcs sign



• LJUNGBY� KOMMUN 
Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

Tel. 0372-78 91 53 

magnus.gjohansson@ljungby.se 

TJÄNSTE SKRIVEL SE 
2021-04-09 

KS2021-0105.450 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges godkännande av Harabergsprojektet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner investeringen i ny 
förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter på Harabergsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för 2021 att "Ljungbybostäder får i 
uppdrag att bygga ny förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter på 
Harabergsområdet". 

Enligt ägardirektiven för Ljungby kommuns aktiebolag ska kommunfullmäktige 
godkänna större investeringar, överstigande 60 miljoner kr. 

Styrelsen för Ljungbybostäder AB har 2021-04-09 beslutat att begära 
kommunfullmäktiges godkännande av Harabergsprojektet gällande nybyggnation av 
trygghetsboende, särskilt boende och förskola. Den totala investeringsutgiften är 
beräknad till 343 miljoner kr. 

Genom kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget för 2021, 
KS2020-0376.041, beslutat att godkänna budget och investering inom 
Harabergsproj ektet. 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 60 KS2020-0268 823 

Motion om belysning vid Ljungsjön 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 10 augusti 2020 lämnar Kerstin Wirehn (V) förslag om att 
sätta upp belysning i området omkring Ljungsjön. I motionen yrkar Kerstin 
Wirehn 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 fiitidsförvaltningen 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 
Moutainbike-bana (MTB-bana) i onu·ådet. 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. 

Beslutsunderlag 

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 

Yrkanden 

Kerstin Wirehn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur
och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wirehns yrkande och om någon är emot. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wirehns yrkande. 



Motion om belysning vid Ljungsjön 

Området vid Ljungsjön är ett mycket uppskattat friluftsområde som är 

trevligt och lätt att nå. På kommunens webb hänvisas till möjligheten till 

längdskidåkning vid Ljungsjön. Som kommun ska vi underlätta för 

ljungbyborna att kunna träna och vistas i naturen. För att kunna utöka 

antalet timmar som området kan nyttjas föreslår vi att området får 

belysning. 

Vi yrkar därför att 

- En utredning görs för hur belysningen kan ordnas och till vilken

kostnad, för att därmed få ett beslutsunderlag.

Ljungby den 28 juli 2020 

Kerstin Wirehn 

Vänsterpartiet 

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ank 2020 -08- 1 0 

KOMMUNLEONINSGFÖRVALTNINGEN 

Dnr sitJJ() 0.1C8, 8.2 
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Sammanträdesprotokoll 5(16) 
2021-03-03 

Kultur- och fritidsnämnden 

KFN § 15 2020/KOF0092 

Motion - Belysning vid Ljungsjön 

Beslut 

L-JUf ;cu�·.
1 

r(OMMUN
KOMMU,<J fYRELSEf J

Ank 2021 -03- 8 

KOMMUNLEDNIN[C!-ORVAL l NINGEN 

onr2o2o-d26 S?.22s 

810 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet yrkar i en motion att en utredning görs för hur belysning kan 
ordnas och till vilken kostnad, för att få ett beslutsunderlag. l motionen skriver 
de att området runt Ljungsjön är ett mycket uppskattat friluftsområde som är 
trevligt och lätt att nå. På kommunens webb hänvisas till möjligheten till 
längdskidåkning vid Ljungsjön. Som konunun ska vi underlätta för 
Ljungbyboma att ku1rna träna och vistas i naturen. För att kunna utöka antalet 
timmar som området kan nyttjas föreslår vi att området får belysning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Kultur- och fritidsförvaltnjngen har samverkat med exploatering- och 
parkavdelningen med att möta föreningen 338 Småland önskan om ett 
anläggande av MTB-bana i området runt Ljungsjön och Myrebobacken. Under 
arbetet har FK Finn och Friluftsfrämjandet deltagit för att ge sin syn på området 
och som en del i att föreningarna skulle få en tidig kunskap om planerna så att 
en samverkan kan ske. Det finns nu ett nytt avtal om nyttjanderätt för 
anläggandet av MTB-bana och själva MTB-banan har ännu inte tagit fast fonn i 
området. En utredning för hur belysningen kan utformas och till vilken kostnad 
bör genomföras när MTB-banan i så stor utsträckning som möjligt är 
färdigställd. Så att nyttan av belysningen blir en tillgång för de olika möjliga 
aktiviteterna i 01mådet i så stor utsträckning som möjligt. Vidare så är kostnader 
en färskvara och en utredning bör genomföras i så nära anslutning till ett 
verkställande som det bara är möjligt samt att ub·edningen sker i samverkan med 
parkavdelningen. 
En vidareutveckling av Ljungsjöområdet ligger i linje med kommunens vision 
att Ljungby 2035 når 35 000 invånare. Detta genom att öka tryggheten och då 
även tillgängligheten i ett attraktivt naturområde som är enkelt att nå för många 
av kommunens och Ljungby tätorts invånare. 

Besluts underlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-04. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-17 § 15. 



LJUNGBY
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

2021-03-03

Yrkanden

Saga Sunniva Bergh (V) yrkar bifall till motionen.

Skickas till

Kommunfullmäktige.

Justerandos sign -

6(16)



• LJUNGBY@KOMMUN TJÄNSTES KRIVELSE 

2021-02-04 

2020/K.OF0092/8 J 0 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christer Karlsson 

Fritidsstrateg 

Kultur- och fritidsnämnden 

'1·•�.•·,r.,,KOI\AM L, Ul·,,,;!b, \. l\'1 UN 
0372-78 92 33 

christer.h.karlsson@ljungby.se 
l<OMMUl�S

T

YRELSEN 

2021 -03- 1 8 

Motion - Belysning vid Ljungsjön 
KDWvlUNLEIJNINS!3FORVALTNINGEN 

�r]_ Ol-_q_- C;[26i ?21 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet yrkar i en motion, inkommen 2020-08-10, att en utredning görs för hur 
belysning kan ordnas och till vilken kostnad, för att få ett beslutsunderlag. I motionen skriver 
Kerstin Wirehn att området runt Ljungsjön är ett mycket uppskattat friluftsområde som är 
trevligt och lätt att nå. På kommunens webb hänvisas till möjligheten till längdskidåkning 
vid Ljungsjön. Som kommun ska vi underlätta för Ljungbyborna att kunna träna och vistas i 
naturen. För att kunna utöka antalet timmar som området kan nyttjas föreslår vi att området 
får belysning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Kultur- och fritidsförvaltningen har samverkat med exploatering- och parkavdelningen med 
att möta föreningen 338 Småland önskan om ett anläggande av MTB-bana i området runt 
Ljungsjön och M yrebobacken. Under arbetet har FK Finn och Friluftsfrämjandet deltagit för 
att ge sin syn på området och som en del i att föreningarna skulle få en tidig kunskap om 
planerna så att en samverkan kan ske. Det finns nu ett nytt avtal om nyttjanderätt för 
anläggandet av MTB-bana och själva MTB-banan har ännu inte tagit fast form i området. En 
utredning för hur belysningen kan utformas och till vilken kostnad bör genomföras när 
MTB-banan i så stor utsträckning som möjligt är färdigställd. Så att nyttan av belysningen 
blir en tillgång för de olika möjliga aktiviteterna i området i så stor utsträckning som möjligt. 
Vidare så är kostnader en färskvara och en utredning bör genomföras i så nära anslutning till 
ett verkställande som det bara är möjligt samt att utredningen sker i samverkan med 
parkavdelningen. 

En vidareutveckling av Ljungsjöområdet ligger i linje med kommunens vision att Ljungby 
2035 når 35 000 invånare. Detta genom att öka tryggheten och då även tillgängligheten i ett 
attraktivt naturområde som är enkelt att nå för många av kommunens och Ljungby tätorts 
invånare. 
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Förvaltningens beredning

1. Motion om belysning vid Ljungsjön.

2. Dialog med parkavdelningen genom Mathias Thuen.

Ing-Marie Byström Christer Karlsson

Kultur och fritidschef Fritidsstrateg
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Kommunstyrelsen 

KS § 67

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-13 

KS2020-0022 310

Motion om att namnge gator och torg efter stora 
Ljungbyprofiler 

Förslag till beslut 

33(44) 

Kommunstyrelsen föreslår 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.

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.
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

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

Yrkanden

Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.

O m röstn i n gs res u I tat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med tekniska nämndens förslag till beslut och om att rösta NEJ för beslut i 
enlighet med Jan Lorentzsons yrkande.

Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M x

Walldén Marcus, Ledamot M x

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C X

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD x

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Tommy Göransson, tjänstgörande ersättare x 

MP

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S X

Bengtsson Håkan, Ledamot S x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD x

Henrik Pettersson, tjänstgörande ersättare 

SD X

Jonna Nielsen, tjänstgörande ersättare ALT x

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster.
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med tekniska
nämndens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Motion om att namnge gator/torg efter stora Ljungbyprofiler 

När man i olika sammanhang är ute på resande fot i Sverige och samtalar med andra 
människor får man ofta höra att Ljungby är vida känd som en industristad. 

Vi i Sverigedemokraterna tycker att man på något sätt ska hylla människor som sätter 
Ljungby på kartan. 

Vi anser att en sådan hedersbetygelse kan vara att man får gator/torg uppkallade efter sig 
och det har vi redan några exempel på som Märta Ljungbergsvägen, Rune B Johanssons gata, 
Kristina Nilsson gatan bland andra. 

SD Ljungby tycker att fler personer som ska få gator och torg uppkallade efter sig är ex.v. 
bröderna Andersson dvs Rune, Holger och Sture som under en längre tid (inne på sitt sjunde 
decenium som företagare) har byggt upp och drivit företag med stor framgång i vår kommun 
och satt Ljungby på kartan såväl nationellt som internationellt och som faktiskt är still going 
strong än idag! 

Patriarken i syskonskaran Rune fyller inom en kort framtid 80 år och denna hedersbetygelse 
kan vara en fin present från Ljungby kommun! 

Ljungby kan ju exempelvis få en egen Stureplan, en Runes alle', en br.Anderssons gata eller 
varför inte Holgers gränd? 

För visst är det såhär, att sällan har så få människor haft så stor betydelse för Ljungby och 
dess utveckling som truckbröderna Andersson! 

Sverigedemokraterna i Ljungby yrkar därför att: 

Kommunfullmäktige uppdrar till miljö och byggnämnden att ta fram förslag på och namnge 
gator och torg som hedrar stora företagare. 

För sverigedemokraterna Ljungby Krister Salomonsson 2020-01-18 
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Namnge gator och torg efter stora Ljungbyprofiler 
Svar på motion 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen 
när det gäller motionens intention 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 detta redan idag och 
föranleder därför ingen ytterligare åtgärd. 

Sammanfattning av ärendet 
Krister Salomonsson (SO) har lämnat in en motion daterad 2020-01-18 i vilken 
han föreslår att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på och 
namnge gator och torg som hedrar Ljungby kommuns stora företagare. 

Vid namngivande av nya gator och torg går det rent praktiskt till så att 
tekniska förvaltningens exploateringsavdelning ger förslag på gatunamn i 
nya områden vilka sedan lyfts för öve1vägande och beslut i miljö- och 
byggnämnden. Tekniska förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse daterad 
2021-03-18 för både lagen om kultunninnen (KML) och Ortnamnsrådet, 
som ligger till grund för förvaltningens förslag till beslut. 

Vid namngivning av nya gator, torg, rondeller, grönytor och liknande är det 
förvaltningens bedömning 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. Det vill säga: dels ska personen vara 
avliden, dels bör en rimlig tid (tre till fem år) ha gått innan personen kan bli 
aktuell för namngivning eller namnbyte. 

Även FN :s resolution om att minska brnket av memorialnamn bör iakttas 
för att förhindra politiskt och kommersiellt utnyttjande av kända personer -
eller det omvända - samt att motverka alltför känslostyrda eller allmänt 
förhastade beslut om namn. 
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Yrkanden

Gunilla Åström (M), Gun Lindell (S) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar arbetsutskottet om beslut kan fattas i enlighet med Jan 
Lorentzsons (SD) yrkande eller i enlighet med Gunilla Åström med fleras 
yrkande. Ordföranden finner att beslut fattas i enlighet med Gunilla 
Åströms (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs enligt följande:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till motionen.

Ledamot Röst
Lars-Ove Johansson Ja
Gunilla Åström Ja
Lars Nordqvist Ja
Benny Johansson Ja
Lennart Olsson Ja
Gun Lindell Ja
Ann-Charlott Henrysson Ja
Anita Wanderoy Ja
Lars-Åke Långh Ja
Anton Gera Nej
Jan Lorentzson Nej

Tekniska nämnden föreslår dänned att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen när det gäller motionens intention 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 detta redan idag och föranleder därför ingen ytterligare åtgärd.

Beslutsunderlag

Motion
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-18

Skickas till

Kommunstyrelsen
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Namnge gator och torg efter stora Ljungbyprofiler - svar på 
motion 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen när det gäller motionens intention 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 detta redan idag och föranleder därför ingen ytterligare åtgärd. 

Sammanfattning av ärendet 

Krister Salomonsson (SD) har lämnat in en motion daterad 2020-01-18 i vilken han föreslår 
att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på och namnge gator och torg 
som hedrar Ljungby kommuns stora företagare. 

Generella förutsättningar 

Val av namn på gator och torg vid nybyggnation 

Vid namngi vande av nya gator och torg går det rent praktiskt till så att tekniska förvaltning
ens exploateringsavdelning ger förslag på gatunamn i nya områden vilka sedan lyfts för 
övervägande och beslut i miljö- och byggnämnden. 

I lagen om kultunni1men (K.ML), finns sedan I juli 2000 en hänsynsparagraf som stadgar att 
man vid statlig och kommunal verksamhet ska iaktta god ortnamnssed vid namngivning av 
såväl nya gator och torg som byte av namn på redan befintliga. God ortnamnssed innebär 
bland annat att kommunen i 1111: -.,ka fiir(indra clkr b:-, ta ut existerande g:11un.111111 ut.111 star!-..,1 
sldil, :111 1u111111 sk.1 , 1r:1 lii11.;1,1, atk lH.:11 :lll n� n m111111 inlt.: -;ka, nra alltfiir lika ,111drn 11a11111 i 
staden. I 11i1t1rngi, 11i11�-.,-..1rn111,111'1.111g iir Urt11am11:..nidl.'t t.:11, iktig aktör. Ur111;11111i-;radd ifr L'll 
rådgivande organ till Lantmäteriet som är den nationella ortnamnsmyndigheten i Sverige. 
Rådets huvudsakliga uppgift är att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och for
mulera mål för en god ortnamnspolitik samt sprida information som bidrar till att god ort
namnssed tillämpas i landet. Ortnamnsrådet ger rekommendationer till kommunerna vad gäl-
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ler memorialnamngivning (den typ av ortnamn som används för att hedra, ”memorera”, en 
person). I sina rekommendationer har Ortnamnsrådet följt Förenta Nationernas (FN) resolut
ion om memorialnamngivning och meddelat att Sveriges kommuner:

• inte ska skapa nya memorialnamn som är baserade på ämiu levande personers namn.
• ska praktisera memorialnamngivning inom kommunen på så sätt att en rimlig, 
av kommunen själv fastlagd tid måste ha gått innan en avliden persons namn 
far användas i ortnamn. Som rimlig tid rekommenderas tre-fem år.

Värt att nämna i detta sammanhang är att grundtanken med FN:s resolutionen är att bruket av 
memorialnamn ska minska generellt, och man riktar särskilt in sig på några aspekter av detta 
namnbruk: att förhindra politiskt och kommersiellt utnyttjande av kända personer - eller det 
omvända - samt att motverka alltför känslostyrda, opportunistiska eller allmänt förhastade 
namnbeslut.

Byte av befintliga namn på gator och torg

Gällande byte av redan befintliga namn på gator och torg är det ofta en större fråga än namn 
på nya kvarter då ett byte medför en hel del konsekvenser. Rent praktiskt går ett byte till li
kadant som namngivande av nya gator och torg, det vill säga namnbytet beslutas av Miljö- 
och byggnämnden på förslag av tekniska förvaltningens exploateringsavdelning. Ett namn
byte på redan befintliga gator och torg berör dock både eventuella bosatta och företag på den 
plats där namnbytet sker. Detta innebär att åtgärder vid namnbyte som skulle behövas utföras 
för Ljungby kommuns räkning är omkostnad för utbyte av gatu-/hänvisningsskyltar, revide
ring av kartmaterial samt registerförändringar som till exempel. NVDB (nationella vägdata- 
basen) som nyttjas av räddningstjänst med flera. För de bosatta på aktuella adresser skulle 
det innebära adressändring samt information till bekanta om adressändringen. För före
tag/föreningar/ hyresvärdar skulle likaså adressändring behöva utföras och information ges 
ut till kunder och myndigheter om förändringen. Det kan även tillkomma åtgärder såsom re
videring av diverse trycksaker och kontorsmaterial, register, hänvisningsskyltar och företags- 
information i stort. Det kan i sammanhanget nämnas att då kommunen ändrat gatunamn tidi
gare har man fått framställan från enskilda om för dem uppkomna omkostnader.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Inledningsvis är det värt att påpeka att stora företagsledare i allmänhet och bröderna Anders
son i synnerhet är personer som har gjort stora insatser för Ljungbx kommun under längre 
tid. Stora företagare (och andra framträdande personligheter inom exempelvis kultur och id
rott) gör och har gjort nytta när det gäller kommunens utveckling.

När det gäller de förslag och intentioner som lyfts i motionen anser tekniska förvaltningen 
dock att namn på befintliga gator och torg i möjligaste mån inte ska ändras, då åtgärder för 
att verkställa ett sådant förslag är relativt omfattande och kan också medföra oväntade mer
kostnader.
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Vid namngivning av nya gator, torg, rondeller, grönytor och liknande är det förvaltningens 
bedömning att dessa mycket väl kan ges namn efter avlidna personer med stor inverkan på 
Ljungby kommuns utveckling. Detta tankesätt förekommer redan i dag i namngivningsdis- 
kussioner.

Tekniska förvaltningen anser däremot att namn på levande personer inte ska användas i sam
band med namnbyte eller namngivande av allmänna platser. Tekniska förvaltningen förordar 
istället att ortnamnsrådets rekommendationer fortsatt ska följas. Det vill säga: dels ska perso
nen vara avliden, dels bör en rimlig tid (tre till fem år) ha gått innan personen kan bli aktuell 
för namngivning eller namnbyte. Även FN:s resolution om att minska bruket av memorial
namn bör iakttas för att förhindra politiskt och kommersiellt utnyttjande av kända personer - 
eller det omvända - samt att motverka alltför känslostyrda eller allmänt förhastade-beslut om 
namn.

Förvaltningens beredning

Exploateringsavdelningen har bidragit med synpunkter under utredningen av motionen.

Sonja Edén

Teknisk chef Administrativ chef
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Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

KS § 61 KS2019-0478 612 

Svar på motion om praktik inom Sunnerbogymnasiets 
högskoleförberedande program 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 utbildningsnärnnden 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 Sunnerbogyrnnasiets 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 Sunnerbogyrnnasiet 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. 

Beslutsunderlag 

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 
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Motion om att infora praktik på Sunnerbogymnasiets studieförberedande 
program, 2019-12-06

Yrkanden

Emma Johansson Gauffin (S), Kerstin Wiréhn (V), Jonna Nielsen (ALT) och 
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Marcus Walldén (M) och Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsordning

Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Marcus 
Walldéns och Matilda Peterssons yrkande.

OmröstningsresuStat

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om. att rösta JA för beslut i enlighet 
med Marcus Walldéns med fleras yrkande och om att röta NEJ för beslut i 
enlighet med Emma Johansson Gauffms med fleras yrkande.

fcAMOT JA NEJ
Gunnarsson Magnus, Ordförande M X

VViesel Ann-Charlotte, Ledamot M X

Sahlin Jan, Ledamot M X

Walldén Marcus, Ledamot M X

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x

Petersson Matilda, Ledamot C X

Björkström Rut, Ledamot KD X

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x

Tommy Göransson, tjänstgörande

ersättare MP x

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x

Bengtsson Håkan, Ledamots x

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x

Lorentzson Jan, Ledamot SD X

Henrik Petterson, tjänstgörande ersättare x 

SD

Jonna Nielsen, tjänstgörande ersättare
ALT ' X

Omröstningen har utfallit med 9 JA-röster och sex NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Marcus 
Walldéns och Matilda Peterssons yrkande.

Justerandes sign
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Till Kommunfullmäktige i Ljungby 

kommun 

införa praktik på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program 

Yrkesförberedande program innehåller en stor del APL (arbetsplatsförlagt lärande), ibland slarvigt 

kallad "praktik". Det är naturligt att det förhåller sig på det viset eftersom man ska få en god skolning 

i det yrke som utbildningen leder till och även få en inblick i olika arbetsplatser och yrkesuppgifter 

inom den valda inriktningen. På studieförberedande program finns ingen APL alls. Programmen har 

en större bredd och ska förbereda till vidare studier snarare än ett specifikt yrke. Betyder det per 

automatik att dessa elever inte har något behov av "praktik"? 

Det fanns tidigare en praktikvecka även för studieförberedande program men denna försvann till 

många elevers besvikelse. Fram tills nyligen fanns inte heller prao i grundskolan. Hur ska 

gymnasielever på goda grunder välja ett framtida yrke när de aldrig får möjlighet att testa och se hur 

det är att arbeta på t ex en ekonomiavdelning eller som ingenjör? Det är även nyttigt för elever att 

uppleva hur det är på en vanlig arbetsplats och att förhålla sig till de omständigheter som råder där 

så som klädsel, säkerhet, mobilanvändning, passa tider osv. Studiebesök och samarbete med 

näringslivet i all ära, men att följa arbetet på en arbetsplats några dagar ger en helt annan erfarenhet 

och inblick i en arbetsplats. En praktikvecka för gymnasiet skulle även kunna vara ett ypperligt sätt 

för kommunen, regionen och lokala företag att visa upp vilka möjligheter som finns i det lokala 

arbetslivet och skulle kunna vara en pusselbit i arbetet med unga vuxna i visionen med 35 000 

invånare år 2035. 

Därför föreslås: 

Att Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis en vecka) för eleverna på 

Sunnerbogymnasiets studieförberedande program. 

Ljungby 20191111 

Petra Ruzsa-Pal (S) 

Magnus Carlsson (S) 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Bu§ 55 2020/0119 612 

Svar på återremiss motionen införa praktik på 
Sunnerbogymnasiets studieförberedande program 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Ruzsa-Pal och Magnus Carlsson (S) föreslår i en motion den 11 november 
2019 att Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis en 
vecka) för eleverna på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 116 att återremittera 
motionen för 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, kommunledningsförvaltningens 
utvecklingsavdelning och näringslivsavdelning ska delta i denna utredning. 
Genom återremissen ska även Sunnerbogymnasiets elevråd och ungdomsrådet 
få möjlighet att yttra sig. 

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. 

De olika verksamheterna har olika infallsvinklar på frågan om praktik på 
högskoleförberedande program vilket framgår i de yttrande respektive 
verksamhet skrivit och som bifogas denna utredning. 

Sammanfattningsvis är alla överens om att en samverkan med Ljungbys 
näringsliv är viktig för att eleverna på Sunnerbogyrnnasiet ska få en 
verklighetsnära utbildning och få kunskap om olika företag och branscher för att 
kunna göra kloka utbildnings- och yrkesval. 

I samtal med Campus Ljungby, Ljungby Business Arena, 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och 
näringslivsavdelningen beslutades att starta upp den fokusgrupp för skola
näringslivsfrågor som var aktiv för några år sedan och som sammankallas av 
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Barn- och utbildningsnämnden

Ljungby Business Arena. Detta för att aktivt arbeta för ett närmare samarbete 
mellan skola och näringsliv i Ljungby kommun.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Enligt skollagen ska eleverna i alla skolformer ha tillgång till studie- och 
yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse innebär till exempel praktisk 
arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök med mera. Delar 
av det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner kan kopplas till framtida 
studie- och yrkesval.

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera 
studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla 
om:

• hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet
• att utmana
• problematisera
• visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och 

social bakgrund

Att eleverna ska kunna göra rätt utbildnings- och yrkesval är viktigt vilket 
skolledningen, studie- och yrkesvägledama och lärarna på Sunnerbogymnasiet 
arbetar kontinuerligt med. Detta sker inom ramen för de kurser eleverna läser 
och specifika insatser i form av till exempel studiebesök görs när det tidsmässigt 
är lämpligt enligt lärarens planering.

Att företag får möjlighet att visa upp sig och skapa goda relationer med 
Sunnerbogymnasiets elever är ur ett kommunperspektiv positivt då det kan öka 
chanserna att eleverna efter avslutad eftergymnasial utbildning vill bosätta sig i 
Ljungby. Skollagen och det centrala innehållet i kurser på gymnasiet har inte 
som syfte att elever ska ”stanna kvar på hemorten”. Ska Sunnerbogymnasiet ha 
möjlighet till mer omfattande arbete med denna fråga behöver detta ligga 
utanför kurserna rent tidsmässigt vilket troligen innebär att skoldagarna behöver 
förlängas. Det är redan i dagsläget många lärare som tidsmässigt har svårigheter 
att hinna med allt som ingår i kurserna.

En praktikvecka skulle innebära en stor administrativ insats då bland annat 
arbetsmiljö och försäkringsvillkor behöver säkerställas. På grundskolan har 0,5 
tjänst avsatts till detta arbete under läsåret 2019/2020. Skulle en praktikvecka bli 
aktuell trots att skolledningen, studie- och yrkesvägledama och läramas 
fackförbund vill arbeta med frågan om ett annat sätt behöver resurser avsättas 
till det administrativa arbetet.

Justerandes sign
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Många foretag har svårigheter att ta emot elever då arbetsmiljökraven är högt 
ställda. 1 arbetet med praktik på grundskolan har foretag 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.

Sammanfattningsvis är förvaltningen positiv till att Sunnerbogymnasiets elever 
får goda förutsättningar att göra kloka framtida utbildnings- och yrkesval genom 
en välplanerad samverkan med Ljungby näringsliv. Att starta upp fokusgruppen 
som arbetar med skola-näringslivsfrågor ser vi som positivt för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Det är viktigt att skolans olika professioner får besluta om 
det interna arbetet och hur elevernas utbildning blir så bra som möjligt. Skulle 
beslut om att införa en praktikvecka fattas behöver resurser tillföras skolans 
budget motsvarande 0,5 tjänst.

Förvaltningens beredning

Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet. De fackliga 
organisationerna är överens med arbetsgivaren om det svar som skrivits gällande 
motionen om att inför en praktikvecka på Sunnerbogymnasiets 
högskoleförberedande program.

Yrkanden

• Melena Jönsson (SD), Emil Torstensson (KD) och Jan-Erik Andersson 
(C) yrkar avslag till motionen.

• Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S) och Christian Johansson 
(V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med Melena Jönssons (SD) med flera yrkanden och finner att de gör så.

Omröstning begärs.

Omröstningsresultat

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för förvaltningens förslag om avslag på motionen enligt Melena Jönssons 
(SD) med flera yrkande och Nej-röst för Magnus Carlssons (S) med flera 
yrkande om bifall till motionen.
Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster.

Justerandes sign

Bam-och utbildningsnämnden har därmed beslutat att avslå motionen enligt 
förvaltningens förslag.
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Ledamot Ja Nej Avstår

Marcus Walldén (M) X
Jan-Erik Andersson (C) X
Magnus Johansson (M) 
ersättare för Tilda 
Ragnarsson (M)

X

Emil Torstensson (KD) X
Lars Soiling (L) X
Magnus Carlsson (S) X
Liselotte Åhlander (S) X
Eva Stridsberg (S) X
Christian Johansson (V) X
Melena Jönsson (SD) X
Daniel Gaal (SD) X

Summa 7 4

Beslutsunderlag

• Motion, 2019-11-11.
• Återremiss, Kommunfullmäktige, 2020-09-28, § 116.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-16.
• Bilaga 1 -Yttranden från de verksamheter som skulle delta i utredningen 

enligt återremissen, 2021-03-16.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

KF § 116 KS2019/04 78 612 

Svar på motion om att införa praktik på 
Sunnerbogymnasiets studieförberedande program 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för 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, 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och näringslivsavdelning 
ska delta i denna utredning. Genom återremissen ska även Sunnerbogyrnnasiets 
elevråd och ungdomsrådet få möjlighet att yttra sig. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 6 december 2019 föreslår Petra Ruzsa-Pal (S) och Magnus 
Carlsson (S) att Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod för 
eleverna inom Sunnerbogyrnnasiets studieförberedande program. 

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse som 
inkom till kommunstyrelsen den 8 maj 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen 
ser att det finns andra alternativ som bör vägas mot alternativet att ha en 
sammanhållen praktikperiod. Barn- och utbildningsförvaltningen nämner även 
att det tidigare har funnits en praktikvecka inkluderat i de studieförberedande 
programmen. Denna praktikvecka togs bort på grund av att genomförandet 
krävde mycket administration samtidigt som barn- och utbildningsförvaltningen 
ville att elevernas kontakt med de relevanta branscherna skulle ske inom ramen 
för de respektive kurserna och ämnena. Genom att lärare och studie- och 
yrkesvägledare tillsammans planerar undervisningen ser barn- och 
utbildningsförvaltningen hur elevernas kontakt med relevanta branscher kan ske 
inom ramen för respektive kurs och ämne. 

Barn- och utbildningsnärnnden föreslår den 29 april 2020 att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2020 att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2020-09-15 
Barn- och utbildningsnärnndens beslut, 2020-04-29 § 64 

.j;_ rJ!/.w pr,'
I 
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Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-08 
Motionen

Yrkanden

Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för 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, kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och 
näringslivsavdelning ska delta i denna utredning. Genom återremissen ska även 
Sunnerbogymnasiets elevråd och ungdomsrådet få möjlighet att yttra sig.

Tomas Ragnarsson (M), Lise-Lotte Åhlander (S), Carina Bengtsson (C),
Tommy Göransson (MP), Lars Soiling (L), Melena Jönsson (SD), Kerstin 
Wiréhn (V) och Margaretha Andersson (S) yrkar bifall till förslaget om 
återremiss.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Emma 
Johansson Gauffins (S) med flera förslag om återremiss och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Jimmie Nilsson 

Gymnasiechef 

Tel. 0372-78 40 OJ 

j immie. ni!sson@s kola. ljungby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-16 

Dr.nr. 2021-0028.612 

Barn- och utbildningsnämnden 

Svar på återremiss - motion om att införa praktik på 

Sunnerbogymnasiets högskoleförberedande program 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna i Ljungby lämnade, 2019-11-11, in en motion om att införa praktik på 
Sunnerbogymnasiets högskoleförberedande program och föreslog i motionen att: 
"Ljungby kommun inför en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis en vecka) för eleverna 
på Sunnerbogyrnnasiets studieförberedande program." 

Kommunfullmäktige beslutade, 2020-09-28, att återremittera motionen för 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, 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och näringslivsavdelning ska delta i 
denna utredning. Genom återremissen ska även Sunnerbogymnasiets elevråd och 
ungdomsrådet få möjlighet att yttra sig. 

Sammanfattning av ärendet 
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. 

De olika verksamheterna har olika infallsvinklar på frågan om praktik på 
högskoleförberedande program vilket framgår i de yttrande respektive verksamhet 
skrivit och som bifogas denna utredning. 
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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.

I samtal med Campus Ljungby, Ljungby Business Arena, 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning och näringslivsavdelningen 
beslutades att starta upp den fokusgrupp för skola-näringslivsfrågor som var aktiv för 
några år sedan och som sammankallas av Ljungby Business Arena. Detta för att aktivt 
arbeta för ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv i Ljungby kommun.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Enligt skollagen ska eleverna i alla skolformer ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. 
Studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse innebär till exempel praktisk 
arbetslivserfarenhet, undervisning om arbetslivet, studiebesök med mera. Delar av det 
centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner kan kopplas till framtida studie- och yrkesval.

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera studie- och 
yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla om:

• hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet
• att utmana
• problematisera
• visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social 

bakgrund

Att eleverna ska kunna göra rätt utbildnings- och yrkesval är viktigt vilket skolledningen, 
studie- och yrkesvägledama och lärarna på Sunnerbogymnasiets arbetar kontinuerligt med. 
Detta sker inom ramen för de kurser eleverna läser och specifika insatser i form av till 
exempel studiebesök görs när det tidsmässigt är lämpligt enligt lärarens planering.

Att företag får möjlighet att visa upp sig och skapa goda relationer med Sunnerbogymnasiets 
elever är ur ett kommunperspektiv positivt då det kan öka chanserna att eleverna efter 
avslutad eftergymnasial utbildning vill bosätta sig i Ljungby. Skollagen och det centrala 
innehållet i kurser på gymnasiet har inte som syfte att elever ska ”stanna kvar på hemorten”. 
Ska Sunnerbogymnasiet ha möjlighet till mer omfattande arbete med denna fråga behöver 
detta ligga utanför kurserna rent tidsmässigt vilket troligen innebär att skoldagarna behöver 
förlängas. Det är redan i dagsläget många lärare som tidsmässigt har svårigheter att hinna 
med allt som ingår i kurserna.

En praktikvecka skulle innebära en stor administrativ insats då bland annat arbetsmiljö och 
försäkringsvillkor behöver säkerställas. På grundskolan har 0,5 tjänst avsatts till detta arbete 
under läsåret 2019/2020. Skulle en praktikvecka bli aktuell trots att skolledningen, studie-
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och yrkesvägledama och läramas fackförbund vill arbeta med frågan om ett annat sätt 
behöver resurser avsättas till det administrativa arbetet.

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.

Sammanfattningsvis är förvaltningen positiv till att Sunnerbogymnasiets elever får goda 
förutsättningar att göra kloka framtida utbildnings- och yrkesval genom en välplanerad 
samverkan med Ljungby näringsliv. Att starta upp fokusgruppen som arbetar med skola- 
näringslivsffågor ser vi som positivt för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är viktigt att 
skolans olika professioner får besluta om det interna arbetet och hur elevernas utbildning blir 
så bra som möjligt. Skulle beslut om att införa en praktikvecka fattas behöver resurser 
tillföras skolans budget motsvarande 0,5 tjänst.

Förvaltningens beredning

Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet. De fackliga 
organisationerna är överens med arbetsgivaren om det svar som skrivits gällande 
motionen om att inför en praktikvecka på Sunnerbogymnasiets högskoleförberedande 
program.

Nils-Göran Jonasson Jimmie Nilsson
Bam- och utbildningschef Gymnasiechef

Bilaga 1 Yttranden från de verksamheter som skulle delta i utredningen enligt 
återremissen



Svar på återremiss - motion om att införa praktik på 

Sunnerbogymnasiets högskoleförberedande program 

Bilaga 1 

Utvecklingsavdelningen 
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Utvecklingsavdelningen anser att förslaget, att införa en sammanhållen praktikperiod 
(förslagsvis en vecka) för eleverna på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program, 
ligger i linje med kommunens vision och fokusområde "öka attraktiviteten mot gruppen unga 
vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer". 
De föreslagna åtgärderna från skolledningen på Sunnerbogymnasiet kan inte ersätta praktik 
utan bör ses som ett komplement till praktik. Eleverna som studerar på 
högskoleförberedande program behöver liksom andra elever få uppleva arbetslivets 
förutsättningar och villkor så att de kan göra bra utbildnings- och yrkesval. En praktikvecka 
ger företag, kommun och landsting möjlighet att visa upp sig och skapa goda relationer med 
elever. Förhoppningsvis kommer dessa elever efter avslutad eftergymnasial utbildning vilja 
bosätta sig i Ljungby kommun. 
Eleverna som studerar på högskoleförberedande program är en viktig grupp då andelen 
invånare med eftergymnasial utbildning bör öka i Ljungby kommun. (2019 var andelen 
invånare med eftergymnasial utbildning 31,9% varav männen stod för 24,4%). En hög 
utbildningsnivå i kommunen ger god förutsättning för att åstadkomma långsiktig förbättring 
på de sociala, ekologiska och ekonomiska områdena. Högre utbildningsnivå generellt ger 
bättre möjlighet till innovativt tänkande och ett långsiktigt hållbart och rikt näringsliv. I 
Ljungby kommun behöver vi lägga fokus på att uppnå en inkluderande och breddad 
arbetsmarknad. 
En satsning på en praktikvecka innebär att resurser måste tillföras för samordning av arbetet 
med praktikplatser. 
Det är viktigt med "en röd tråd" kring arbetet med insatser gällande skola-näringsliv i 
kommunen. 

Näringslivsavdelningen 

Näringslivsavdelningen ser positivt på att elever på de studieförberedande programmen på 
gymnasiet ska få möjlighet att få kontakt och komma ut till företag i olika branscher i 
Ljungby Kommun. 
Det finns dock utmaningar för företagen, då bl. a strängare arbetsmiljökrav sätter stopp för 
att ta emot elever på bl. a praktik, vilket säkerligen minskar antal praktikplatser att erbjuda 
till eleverna. 

För att eleverna och näringslivet ska få så bra upplägg som möjligt, som t ex kan innefatta 
praktik, studiebesök, jobbcirkus eller projektarbete, ser vi att man behöver tillsätta en resurs 
för att samordna kontakter och administrativt arbete det medför, samt arbeta med långsiktigt 
relationsbyggande både i näringslivet och i skolan. 
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Ljungby Business Arena
Styrelsen i Ljungby Business Arena anser det självklart att elever i alla klasser ska få 
möjlighet att lära om näringsliv och företagande och vilka kompetenser som finns på olika 
företag och i olika branscher.

För att få en koppling till en hållbar studievägledning är vi dock tveksamma till att praktiken 
hanteras med en enskild vecka. Praktiken bör istället vara del av en sammanhängande plan 
med ett fadderförhållande mellan företag & elev där praktiken kan få ett relevant innehåll. 
Detta förutsätter att det finns resurs/resurser som hanterar kontakterna mellan skolan och 
näringslivet.

Ljungby Business Arena fokuserar sitt arbete inom fem fokusområden. Tillväxt,
Attraktivitet, Samverkan, Kompetensutveckling och Ambassadörskap. Inom dessa 
fokusområden finns specifika fokusgrupper för olika frågor. En av dessa är 
Fokusgruppen Skola/näringsliv, som arbetar med olika projekt för att öka kontakterna mellan 
näringslivet och skolan.

Ett av dessa projekt är Jobbcirkus - en utställning för att stötta och inspirera elevers val till 
gymnasiet. Utställningen har kompletterats med ett näringslivsfokus där produkter, 
företagsinformation och filmer visar kopplingen mellan gymnasieprogrammen och 
kompetenser på olika företag.

Ljungby Business Arena jobbar just nu med att försöka permanenta utställningen i sin helhet 
och vidareutveckla den till ett ”science center”. En plats där alla från förskola - 
gymnasie/högskola ska kunna utveckla sina intressen på olika sätt. Här ska också finnas ett 
starkt engagemang och en stark koppling till näringslivet, med t ex utmaningar, experiment 
och föreläsningar.

Studie- och yrkesvägledarna på Sunnerbogymnasiet
På Sunnerbogymnasiet arbetar lärarna på de högskoleförberedande programmen med studie- 
och yrkesvägledning i vid bemärkelse genom att bjuda in yrkesverksamma personer att tala 
inför klassen samt genomför löpande studiebesök. Detta sker utefter vad eleverna önskar och 
finner intressant yrkesmässigt. Studie- och yrkesvägledarna arrangerar en yrkesdag en gång 
om året där en mängd olika representanter för den lokala och regionala arbetsmarknaden 
bjuds in. Dagen riktar sig både till årskurs 2 och 3 och ger elever på både yrkes- och 
högskoleförberedande program möjligheten att få information och inspireras av olika yrken 
och branscher. Under föregående år var regionen på plats såväl som lokala företag. Som ett 
komplement till detta sker information i helklass såväl som enskilda samtal där studie- och 
yrkesvägledarna anpassar information utifrån elevens och gruppens önskemål.

Skolverket (2011, gymnasieskolan 2011, Stockholm) beskriver skillnaderna mellan 
yrkesförberedande- och högskoleförberedande program.
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Yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna väl för yrkesverksamhet så att de kan börja 
jobba direkt efter gymnasieskolan. Eleverna ska komma långt i sina studier mot ett specifikt 
yrke. Tiden för karaktärsämnen ska vara omfattande. De högskoleförberedande 
utbildningarna ska göra eleverna väl förberedda för högskolestudier. En del i denna goda 
förberedelse är de höga kraven som ställs för grundläggande högskolebehörighet.

Elever på yrkesprogram har arbetsplatsförlagt lärande (APL) som administreras av 
mentorema och är en form av praktik där moment av elevernas kurser lärs ut på en 
arbetsplats. Detta sker under minst 20 veckor vilket möjliggör för eleverna att gradvis bygga 
upp en förståelse for sitt yrke och färdigheter för att kunna utföra det. De far dessutom 
förberedelse inför APL genom sina karaktärsämnen som Skolverket beskriver ska vara 
omfattande. De högskoleförberedande programmen syftar inte i första hand till att förbereda 
eleverna för ett nära inträde i arbetslivet utan för vidare studier. Detta är en avgörande 
skillnad då praktikplatser som räknas som relevanta för högskoleförberedande program 
främst innefattar yrkesgrupper som förvärvat sin yrkeskunskap via högskolestudier, vilket 
därav hindrar elever på gymnasiet att utföra relevanta arbetsuppgifter. En praktikvecka på 
högskoleförberedande program riskerar att snarare bli en veckas studiebesök som främst 
präglas av observationer till skillnad från de yrkesförberedande programmens mer kvalitativa 
APL. Detta grundar sig främst i att elever inom yrkesprogrammen har ett ständigt fokus på 
att bli yrkesförberedda inom sin bransch och tillskansar sig därigenom yrkesspecifik kunskap 
som gör dem väl förberedda för ett nära inträde i arbetslivet.
Det finns en tydlig koppling mellan de kurser som de yrkesförberedande programmen läser 
och det yrke som de förväntas träda in i efter avslutade gymnasiestudier, därav är det av 
största vikt att de har en väl utformad APL som ger god förberedelse inför arbetslivet. På 
samma sätt är det av största vikt att elever som studerar vid högskoleförberedande program 
blir väl förberedda för vidare studier vilket beskrivs i skolverkets skrivelse. Att undanta en 
veckas undervisning för att eleverna ska delta i en praktikvecka riskerar att missgynna 
eleverna då de går miste om värdefull lektionstid utan att få tillräckligt kvalitativa 
yrkeskunskaper i gengäld. Ett mer fördelaktigt angreppsätt för att säkerställa att eleverna får 
en inblick i arbetslivet och olika yrkesgrupper skulle vara ett fortsatt arbete med den form av 
studiebesök och samtal med yrkesverksamma som redan idag förkommer på programmen. 
Därtill bistår studie- och yrkesvägledare eleverna med individuell information och 
vägledning inför framtida val av studier eller yrke.
Införande av en praktikvecka för högskoleförberedande program för vidare med sig en ökad 
kostnad för skolan, och en ökad arbetsbelastning för den personal som ska sköta och 
administrera praktikveckan. Anskaffning av platser är ett omfattande arbete då eleverna ska 
fa komma ut till bra arbetsplatser där god kvalité kan säkerställas i såväl handledning som 
arbetsmiljö och säkerhet. Vidare krävs ett gediget för- och efterarbete för att eleverna både 
ska förberedas väl och få möjlighet att reflektera över praktiken när den är genomförd. Dessa 
kostnader behöver vägas mot den potentiella nyttan med införande av praktikvecka för 
högskoleförberedande program.

Vänligen
Studie- och yrkesvägledama på Sunnerbogymnasiet
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Ungdomsrådet
Vi från ungdomsrådet anser att praktik kan vara något väldigt positivt. Genom praktiken kan 
man testa på olika yrken och se om man tycker det verkar vara kul och intressant (bra inför 
en ev. högskoleval). Vi tycker också att föreläsningar och liknande inte är samma sak och 
inte ger samma erfarenhet som en praktik. Det kan också vara motiverande att få en “paus” 
från skolan för att få kunskap om vad en bra utbildning kan ge för möjligheter och vad det är 
man kämpar för.
Dock anser vi också att det måste finnas bra praktikplatser till alla elever och att valet av 
praktikplats inte ska vara ett problem. Vi tycker också att de som borde ha störst inflytande i 
frågan är elevrådet och eleverna som går på Sunnerboskolan.
Mvh Ljungby Ungdomsråd.

Elevrådet på Sunnerbogymnasiet
Det finns ett stort intresse för praktik bland eleverna på Sunnerbogymnasiet. Vi i elevrådet 
anser att det finns många fördelar med att införa praktik, till exempel att knyta kontakter, få 
erfarenhet och att inspireras. Det kan även vara en stor fördel för företagen i Ljungby att visa 
upp sig och för att få fler ungdomar att stanna i kommunen.
Vi anser dock att praktikplatsema måste vara bra och givande. Det finns ingen nytta med att 
genomföra en praktik där eleven inte får några uppgifter. Om detta blir fallet anser vi att 
praktiken inte uppfyller sitt syfte. Då är det bättre att satsa på andra alternativ.
Oavsett om praktik införs eller ej, önskas mer information och förberedelser inför arbetslivet 
i undervisningen. Till exempel förbättrade yrkesdagar, studiebesök och föreläsningar. Detta 
ger dock inte samma erfarenhet som en bra praktik.

Elevrådet vill elevernas bästa. Vi vill ha praktik, men bra och trygg praktik.
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Redovisning av obesvarade motioner, april 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunledningsförvaltningen rapporterar att tre motioner inte har besvarats inom ett år: 

POSTADRESS 

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 inom kommunen ska vara porrfria zoner
Motionen lämnades in i april 2020. Kommunledningsförvaltningen utreder
ärendet.
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6. Motion om visselblåsarfimktion - Motionen lämnades in i april 2020.
Kommunledningsförvaltningen utreder ärendet. KSO har önskat att motionen 
går via KS AU så den kommer till KS i maj.

Eva-Marie Norén Holgersson 

Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Ämne: VB: uppsägning av ledamot. 

Från: Göran Fransson <goran.fransson@gmail.com> 

Skickat: den 17 mars 202117:34 

Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@ljungby.se> 

Ämne: uppsägning av ledamot. 

Undertecknad vill bli entledigad från uppdraget som ledamot i socialnämnden å Ljungby kommun med omedelbar 

verkan. 

Med vänliga hälsningar 

Göran Fransson 

XX 

34141 Ljungby 
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Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-04-26 

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.
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