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Plats och tid Sammanträdesrum Strålforssalen, Campus Ljungby, måndagen den 28 
februari 2022 kl 17:45-20.45 

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

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

 

Övriga deltagare Sofia Olsson, kommunsekreterare 
 

Åhörare 0 

Justerare 

Henrik Pettersson och Thomas Ragnarsson, ersättare Caroline Holmqvist-
Henrysson 

Justeringens 

tid och plats 

Kommunhuset kl.16.00, 2022-03-07 

Paragrafer §§ 20-38 
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Sekreterare Sofia Olsson  

 
 

Ordförande Frederik Svärd  

 
 

Justerare Henrik Pettersson och Caroline Holmqvist 
Henrysson 

 

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-02-28 

Protokollet anslås 2022-03-08  

Överklagningstid 2022-03-08 - – 2022-03-29 

Anslaget nedtages 2022-03-30 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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§ 20   

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande uttalande angående kriget i 
Ukraina:  

Ur ett folkrättsligt, mänskligt och demokratiskt perspektiv är det viktigt att vi tar varje 
tillfälle i akt och fördömer Rysslands agerande. Att vi stöttar det ukrainska folket och dess 
folkvalda regering i sin kamp för frihet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande väljer att under sammanträdet tala om kriget i 
Ukraina och föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett uttalande, som 
samtliga gruppledare har godkänt: 

Ur ett folkrättsligt, mänskligt och demokratiskt perspektiv är det viktigt att vi tar varje 
tillfälle i akt och fördömer Rysslands agerande. Att vi stöttar det ukrainska folket och dess 
folkvalda regering i sin kamp för frihet. 

Informerar även om manifestation för demokratiska fri- och rättigheter som 
kommer äga rum på onsdag den 2 mars 2022 kl. 18.00 på torget i Ljungby 
centrum. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att lämna föreslagna uttalande 
och finner att de gör så. 
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§ 21   

Allmänhetens frågestund och ledamöternas 

frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har inte lämnat in några frågor till kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

 

Ledamöternas frågestund 

Liselotte Åhlander (S) frågar tekniska nämndens ordförande om 
städorganisationen: 

När kommer deras budget att beslutas om?  

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han inte kan 
svarar på frågan idag utan får återkomma.  

 

Dick Andersson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande om kurvan i 
Bolmstad: 

Har det tillkommit någon ny information rörande kurvan, då kommunalråden nu 
gör gemensam sak och lyfter frågan? 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att orsaken till att 
frågan nu lyfts är på grund av att synpunkter till Vägplanen del 2 ska lämnas in till 
Vägverket.  

 

Christian Johansson (V) frågar socialnämndens ordförande om utdömt vite från 
IVO till socialnämnden: 

Vite utdöms då ett beslut om ledsagare aldrig blev verkställt. Varför verkställdes 
aldrig beslut? Hur har socialnämnden säkerställt att det inte händer igen? 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att det är riktigt att ett beslut 
tyvärr inte verkställt på grund av den mänskliga faktorn och åtgärder har satts in för 
att det inte ska återupprepas.  
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Liselotte Åhlander (S) frågar tekniska nämndens ordförande om Åter i bruk: 

Varför synkas inte öppettiderna för Åter i bruk med öppettiderna för Bredemad? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (M) svarar att det är 
socialförvaltningen som ansvarar för Åter i bruk och lämnar frågan vidare till 
socialnämndens ordförande. 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att det har varit problem 
med värmen i byggnaden och på grund av arbetsmiljön varit stängt under cirka två 
veckor. Därefter har Åter i bruk varit öppet. Inlämning av varor har kunnat ske 
under samma tider som Bredemad har öppet, däremot har vissa begräsningar skett 
för öppettider för försäljning av varor.  

 

Kerstin Wiréhn (V) frågar socialnämndens ordförande om ej verkställda beslut 
inom socialförvaltningen: 

I meddelande till kommunfullmäktigessammanträde kan läsas om ej verkställda 
beslut. Är det generellt så att socialförvaltningen släpar med verkställighet av 
besluten? Om ja, vad görs för att åtgärda det? 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att han uppskattar att 
Kerstin Wiréhn lyfter frågan. Det finns väntetider inom vissa områden av 
verksamheten. Det finns en viss stipulerad tid för särskilt boende som beslut ska 
verkställas inom och detta hålls. I övriga ärenden och beslut finns det en 
personalbrist som resulterar ej verkställda beslut.    

 

Dick Andersson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande om laddstolpar: 

Tidigare har Dick Andersson lämnat in en motion om att avgiftsbelägga laddstolpar 
och i beslutet hänvisades det till en pågående utredning. I smålänningen förra 
veckan kunde man läsa om laddstolpar. Har frågan om laddstolpar löst då tidigare 
besked har varit att kommunen inte kan ha försäljning av ström i sina ägor? Hur 
lång tid är det kvar till det finns en lösning för frågan?    

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det sista han 
hörde var att hållbarhetsstrategen fått ärendet till sig och kommer gå igenom 
ärendet innan det ska ut på upphandling. Förtydligar även att kommunen inte får 
sälja ström därav att det ska ut på en upphandling.  
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§ 22   

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga enkla frågor har lämnats till kommunfullmäktige.  
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§ 23 Dnr KS2022-0041 103 

Inlämnande av motioner och interpellationer 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa 
kommunfullmäktige sammaträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Motioner 

1. Anne Karlsson (S), Tomas Nielsen (S), Caroline Holmqvist Henrysson (S), 
Pia Johansson (S) och Ulla-Britt Storck (S) skriver i motion inkommen den 
25 februari 2022 att utreda möjligheter till om- och tillbyggnad av 
Sunnerbohallen innan beslut fattas om en eventuell ny multiarena. De 
föreslår i motionen att en utredning görs som presenterar kostnad av om- 
och tillbyggnaden och en eventuell sammanbyggnad med Ljungby Arena. 
Samt att presentera kostnader för en nybyggnation av en multihall.  

 

Interpellationer 

1. Caroline Holmqvist Henrysson (S) frågar barn- och utbildningsnämndens 
ordförande i interpellationen den 22 februari 2022 om varför TimeCare 
pool inte införts på skolorna, om centraliseringen av bemanningsenheterna 
och effektivisering av vikarietillsättningen.   

Beslutsunderlag 

Motion utreda om- och tillbyggnad av Sunnerbohallen(KS2022-0081.821), 2022-02-
25 

Interpellation om TimeCare pool(KS2022-0074.291), 2022-02-22 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationen ska 
besvaras under nästa kommunfullmäktige sammanträde och finner att de gör så. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Marcus Walldén (M) 
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§ 24 Dnr KS2021-0490 103 

Allmänpolitisk debatt 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige debatterar under två timmar ämnet Energi. 

Till Ljungby kommuns vision: I Ljungby kommun formar vi framtiden 
tillsammans, 35 000 invånare år 2035, är 17 globala mål kopplade. En av dessa 
globala mål är mål nummer 7 Hållbar energi åt alla.  

Målet är satt för att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och 
modern energi till en överkomlig kostnad. Hur ska Ljungby kommun arbetar med 
frågan om energi? 

Hur kan kommunen arbeta för att tillgodose tillgång till energi? 

Hur kan vi arbeta med näringslivet för att tillgodose behovet av energi? 

Hur kan kommunen arbeta för att säkerställa tillgång till modern och förnybar 
energi? 

 

 

 

 

 

 

Mötet ajourneras kl.18.50-19.10 

 

Mötet ajourneras kl. 20.15-20.25 
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§ 25 Dnr KS2022-0027 040 

Tilläggsanslag för investeringar från 2021 till 2022  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 135 543 tkr ska överföras 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen 
över begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital. 

Sammanfattning av ärendet 

Begäran om tilläggsanslag till 2022 har inkommit på sammanlagt 135 616 tkr. 
Nämnderna har begärt överföringar som är samma eller lägre än den totala 
avvikelsen. I begäran från nämnderna ingår vissa omflyttningar mellan olika 
investeringsprojekt.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 27 
januari 2021. Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, 
omfattade 331 791 tkr. Utfallet blev 189 298 tkr, vilket är en avvikelse på 142 492 
tkr. Den största avvikelsen är på tekniska nämnden som har ett överskott på 113 
281 tkr för investeringar som inte har blivit utförda. Samtliga nämnder utom miljö- 
och byggnämnden hade överskott för investeringar. 

Den 15 februari 2022 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsmedel på 135 543 tkr ska överföras enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag som framgår i sammanställningen över 
begärda tilläggsanslag. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-02-15 § 4 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-27 

Sammanställning begäran om tilläggsanslag investeringar till 2022 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 26 Dnr KS2022-0038 102 

Valärende ny ledamot i Kommunfullmäktige (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Nordqvist avsägelse och ber 
Länsstyrelsen Kronoberg utse ny ledamot för Moderaterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Nordqvist (M) har den 26 januari 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Nordqvist 
avsägelse och finner att de gör så. 

Ordförande frågar även om kommunfullmäktige kan be Länsstyrelse Kronoberg att 
utse ny ledamot för Moderaterna och finner att de gör så. 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Lars Nordqvist 
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§ 27 Dnr KS2022-0039 102 

Valärende ny ledamot i tekniska nämnden (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Lars Nordqvist avsägelse samt att 

2. utse Jan Sahlin till ny ledamot i tekniska nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Nordqvist (M) har den 26 januari 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
tekniska nämnden. 

Moderaterna föreslår att Jan Sahlin (M) ska utses till ny ledamot i tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Lars Nordqvist avsägelse 
och finner att de gör så. 

Ordförande frågar även om kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Sahlin till ny 
ledamot i tekniska nämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Tekniska nämnden 

Lars Nordqvist 

Jan Sahlin 
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§ 28 Dnr KS2022-0061 102 

Valärende ny ersättare i tekniska nämnden (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jonas Berg till ny ersättare i tekniska 
nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Sahlin (M) som är ersättare i tekniska nämnden föreslås utses till ny ledamot i 
tekniska nämnden. 

Med anledning av detta föreslår Moderaterna att Jonas Berg (M) ska utses till ny 
ersättare i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Jonas Berg till ny 
ersättare i tekniska nämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Tekniska nämnden 

Lars Nordqvist 

Jonas Berg 
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§ 29 Dnr KS2022-0040 102 

Avsägelse ersättare i socialnämnden (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Nordqvists avsägelse som ersättare 
i socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Nordqvist (M) har den 26 januari 2022 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Lars Nordqvist avsägelse 
och finner att de gör så. 

Skickas till 

Socialnämnden 

Lars Nordqvist 
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§ 30 Dnr KS2022-0047 102 

Valärende ny ordförande i gemensamma 

överförmyndarnämnden (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Cecilia Löfs avsägelse från och med den 30 april 2022 samt att 

2. utse Johan Ederström till ny ordförande i gemensamma överförmyndarnämnden 
från och med den 1 maj 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har meddelat att Cecilia Löf (M) kommer den 30 april 2022 flytta 
från Ljungby kommun och därmed inte längre vara valbar. 

Moderaterna föreslår att Johan Ederström (M) utses till ny ordförande i 
gemensamma överförmyndarnämnden från och med den 1 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner Cecilia Löfs avsägelse från 
och med den 30 april 2022 och finner att de gör så. 

Ordförande frågar även om kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Ederström 
till ny ordförande i gemensamma överförmyndarnämnden från och med den 1 maj 
2022 och finner att de gör så. 

Skickas till 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

Cecilia Löf 

Johan Ederström 
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§ 31 Dnr KS2022-0063 102 

Valärende ny ersättare i gemensamma 

överförmyndarnämnden (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunilla Åström till ny ersättare i 
gemensamma överförmyndarnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Ederström (M) som är ersättare i gemensamma överförmyndarnämnden 
förslås att utses till ny ordförande i gemensamma överförmyndarnämnden. 

Med anledning av detta förslår Moderaterna att Gunilla Åström (M) utses till ny 
ersättare i gemensamma överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Gunilla Åström till ny 
ersättare i gemensamma överförmyndarnämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Överförmyndarnämnden 

Gunilla Åström 
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§ 32 Dnr KS2022-0044 102 

Valärende ny ersättare i tekniska nämnden (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Ismail Mohammeds avsägelse samt att 

2. utse Tommy Linnér till ny ersättare i tekniska nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ismail Mohammed (S) har den 4 februari 2022 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden. 

Socialdemokraterna föreslår att Tommy Linnér (S) ska utses till ny ersättare i 
tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ismail 
Mohammeds avsägelse och finner att de gör så. 

Ordförande frågar även om kommunfullmäktige beslutar att utse Tommy Linnér 
till ny ersättare i tekniska nämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Tekniska nämnden 

Ismail Mohammed 

Tommy Linnér 
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§ 33 Dnr KS2022-0048 102 

Valärende ny ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Bernt Danielssons avsägelse samt att 

2. utse Anders Karlsson till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Bernt Karlsson (S) har den 21 januari 2022 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. 

Socialdemokraterna föreslår att Anders Karlsson (S) ska utses till ny ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bernt 
Danielssons avsägelse och finner att de gör så. 

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

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bernt Danielsson 

Anders Karlsson 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-28 

21(25) 
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§ 34 Dnr KS2022-0053 102 

Valärende ledamot i krisledningsnämnden (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. utse Krister Salomonsson till ny ledamot i krisledningsnämnden och att 

2. utse Jan Lorentzson till ny ersättare i krisledningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har meddelat att Jan Lorentzson (SD), idag ledamot i 
krisledningsnämnden, och Krister Salomonsson (SD), idag ersättare i 
krisledningsnämnden, avser att byta positioner. 

Bytet innebär att Jan Lorentzson avser att istället vara ersättare i 
krisledningsnämnden och att Krister Salomonsson istället avser att vara ledamot i 
krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Krister Salomonsson 
till ny ledamot i krisledningsnämnden och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Lorentzson till ny 
ersättare i krisledningsnämnden och finner att de gör så. 

Skickas till 

Krisledningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-28 

22(25) 
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§ 35 Dnr KS2022-0054 102 

Valärenden ny ledamot i Styrelsen för Ljungby 

Holding AB (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. utse Krister Salomonsson till ny ledamot i Styrelsen för Ljungby Holding AB och 
att 

2. utse Jan Lorentzson till ny ersättare i Styrelsen för Ljungby Holding AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har meddelat att Jan Lorentzson (SD), idag ledamot i 
Styrelsen för Ljungby Holding AB, och Krister Salomonsson (SD), idag ersättare i 
Styrelsen för Ljungby Holding AB, avser att byta positioner. 

Bytet innebär att Jan Lorentzson avser att istället vara ersättare i Styrelsen för 
Ljungby Holding AB och att Krister Salomonsson istället avser att vara ledamot i 
Styrelsen för Ljungby Holding AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Krister Salomonsson 
till ny ledamot i Styrelsen för Ljungby Holding AB och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Lorentzson till ny 
ersättare i Styrelsen för Ljungby Holding AB och finner att de gör så. 

Skickas till 

Styrelsen för Ljungby Holding AB  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-28 

23(25) 
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§ 36 Dnr KS2022-0055 102 

Valärende ny ledamot i Styrelsen för Ljungby 

Utveckling AB (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. utse Krister Salomonsson till ny ledamot i Styrelsen för Ljungby Utveckling AB 
och att 

2. utse Jan Lorentzson till ny ersättare i Styrelsen för Ljungby Utveckling AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har meddelat att Jan Lorentzson (SD), idag ledamot i 
Styrelsen för Ljungby Utveckling AB, och Krister Salomonsson (SD), idag ersättare 
i Styrelsen för Ljungby Utveckling AB, avser att byta positioner. 

Bytet innebär att Jan Lorentzson avser att istället vara ersättare i Styrelsen för 
Ljungby Utveckling AB och att Krister Salomonsson istället avser att vara ledamot i 
Styrelsen för Ljungby Utveckling AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Krister Salomonsson 
till ny ledamot i Styrelsen för Ljungby Utveckling AB och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Lorentzson till ny 
ersättare i Styrelsen för Ljungby Utveckling AB och finner att de gör så. 

Skickas till 

Styrelsen för Ljungby Utveckling AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-28 

24(25) 
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§ 37 Dnr KS2022-0013 103 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av inkomna medborgarinitiativ. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar åtta inkomna medborgarinitiativ sedan 
föregående kommunfullmäktigesammanträde. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-28 

25(25) 
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§ 38 Dnr KS2022-0012 103 

Meddelanden kommunfullmäktige  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelande. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Socialnämnden rapportera ej verkställda beslut inom SoL och LSS, KS2021-
0325.700 

2. Socialnämnden rapportera ej verkställda beslut inom SoL och LSS, KS2021-
0325.700 

3. Länsstyrelsen har utsett Jan Sahlin (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige 
efter Herman Nordqvist (M), KS2022-0004.102 

4. Barn- och utbildningsnämndens beslut om utredning om möjligheten för 
etablering av en internationell skola i Ljungby kommun 2021-11-17 § 162, KS2020-
0376.041 

5. Kommunstyrelsens beslut om utredning om internationell skola 2022-01-11 § 5, 
KS2020-0376.041  

6. Information om beviljande av amorteringsfrihet för Friskis och Svettis 2022-02-
10, KS 2022-0036.100 

 

 


