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Tid och plats

Beslutande

Måndagen den 29 november 2021 kl 17:30-21.15, Stora Konferensrummet 
Ljungby Arena Fritidsvägen 5 Ljungby. Mötet ajournerades 19.30 - 19.45 och
20.45 - 20.55.

Magnus Gunnarsson (M)
Anne Karlsson (S)
Krister Salomonsson (SD)
Lars-Ove Johansson (C)
Peter Berg (M)
Magnus Carlsson (S)
Jan Lorentzson (SD)
Marcus Walldén (M)
Emma Johansson Gauffin (S) 
Kerstin Wiréhn (V)
Rut Björkström (KD)
Roland J ohansson (ALT)
Kent Danielsson (C)
Gunilla Äström (M)
Håkan Bengtsson (S)
Melena Jönsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Liselotte Ählander (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Daniel Svensson (M) (ej beslutande 
under §§ 159-160), tjänstgörande 
ersättare för Tilda Ragnarsson (M) 
Matija Rafaj (S)
Martina Ericsson (SD)
Lars Soiling (L)
Tommy Göransson (MP)
Bo Ederström (M)

Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Saga Sunniva Bergh (V)
Henrik Pettersson (SD)
Bengt Carlsson (KD), l:e vice 
ordförande
Bert-Ove Orvnäs (M), tjänstgörande 
ersättare för Thomas Ragnarsson (M) 
Jonas Richthoff (ALT)
Jan-Erik Andersson (C)
Frederik Svärd (M), Ordförande 
Pia Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Ingela Rosén (S)
Dick Andersson (SD) (ej beslutande 
under §§ 159-160)
Lars Nordqvist (M)
Tomas Nielsen (S)
Jenny Anderberg (C)
Josefin Jernberg, tjänstgörande 
ersättare för Stefan Bramstedt (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)
Johan Ederström (M), tjänstgörande 
ersättare för Ann-Kristin Petersson (M)

Övriga deltagare Margareta Larsson, kanslichef
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare 
Henrik Dahlström, kommunstrateg 
Marcel Horvath, feriepraktikant § 145 
Elias Abdan, feriepraktikant § 145 
Ahmet Fetahu, feriepraktikant § 145 
Leia Lindén, feriepraktikant § 145

Åhörare 5

Justerare Martina Ericsson och Gunilla Aström Ersättare: Carina Bengtsson

Justeringens Måndagen den 6 december 2021 klockan 16.00, kommunhuset.
tid och plats
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Paragrafer §§ 145-171

Sekreterare

Ordförande

Justerare

M arga r e taXa-r-ssoTi

Frederik Svärd

'44/flj ^ul44/l^
Martina Ericsson och Gunilla Åström

Änslag/bevis

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 
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2021-11-29

6 december 2021 

6 december - 28 december 2021 

29 december 2021

Kansliavdelningen, Ljungby kommun.

Underskrift Sofia Olsson
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§145 Dnr KS2021-0491 103

Redovisning Demokratiskolan 2021

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Under tre veckor av sommaren 2021 tog kommunledningsförvaltningen emot 20 
feriepraktikanter som fick till uppdrag att komma med ungdomars synpunkter på 
hur Ljungby kommun ska utvecklas. Under dessa tre veckor har de olika 
förvaltningarna varit inbjudna att hålla några pass för att inhämta synpunkter från 
sommarjobbarna. De tre veckorna avslutades med en vernissage där de fick 
presentera hur de vill att Ljungby kommun ska utvecklas.

Deltagare från demokratiskolan presenterar under kommunfullmäktiges 
sammanträde deras idéer och förslag på hur Ljungby kommun kan utvecklas.
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146 Dnr KS

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om vad som är på gång inom 
kommunstyrelsens verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har bland annat fått i uppdrag att utreda 
möjligheten för matartrafik från Lidhult till väg 25. Kommunstyrelsens ordförande 
uppmärksammar även om att politiken behöver ta ställning och fatta beslut om 
utvecklingen av Ljungby stads norra infart.

Kommunstyrelsens ordförande uppmärksammar avslutningsvis ledamöterna om att 
under tisdagen den 30 november hålla utkik efter kommande 
marknadsföringsaktivitet kopplat till utvecklingen av kommunen.
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147 Dnr KS

Allmänhetens frågestund och ledamöternas 
frågestund

Allmänhetens frågestund
Allmänheten har inte lämnat in några frågor till kommunfullmäktiges 
sammanträde.

Ledamöternas frågestund
Carina Bengtsson (C) frågar Anne Karlsson (S) undrar varför Anne valt att lämna 
in en motion om trafiksituationen i Lidhult som påminner mycket om ett uppdrag 
som kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 november beslutat att tilldela 
kommunledningsförvaltningen.

Anne svarar att hon inte kände till att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle 
hantera ärendet den 23 november och var därmed inte medveten om att 
kommunledningsförvaltningen skulle få uppdraget.

Christian Johansson (V) frågar Marcus Walldén (M) hur barn- och 
utbildningsförvaltningen kommer arbeta med att behålla befintliga behöriga lärare 
samtidigt som förvaltningen kommer arbeta med att se över möjligheten att minska 
ned på lärartätheten.

Marcus svarar att detta är en fråga som förvaltningen ständigt arbetar med. 
Kommunen står inför utmaningar där det finns svårigheter att rekrytera behöriga 
lärare till vissa områden, exempelvis till skolor på landsbygden. För att hantera 
situationen ska förvaltningen fortsätta med de Vl-skolor som finns i kommunen 
och i övrigt fortsätta med ett gott och nära samarbete med forskarvärlden.

Doris Nickel (SD) frågar Lars-Ove Johansson (C) hur tekniska förvaltningen 
hanterar trafiksituationen vid Bredemad som stundtals kan upplevas som 
problematisk med köer.

Lars-Ove återkommer med svar på frågan.

Justerandes sign
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Enkla frågor

Sammanfattning av ärendet
Inga enkla frågor har lämnats till kommunfullmäktige.
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§149 Dnr KS2021-0490 103

Allmänpolitisk debatt

Beslut
Ärendet utgår och hanteras på sammanträdet i januari 2022.

Justerandes sign
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§150 Dnr KS2021-0489 103

Inlämnade motioner och interpellationer

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna besvaras vid nästa 
kommunfullmäktige sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Motioner

1. Anne Karlsson (S), Liselotte Ahlander (S), Pia Johansson (S) och Emma 
Johansson Gauffin (S) har lämnat en motion daterad den 17 november 2021 där 
de yrkar att all icke pedagogisk personal på skolorna i Ljungby kommun erhåller 
utbildning i ämnet ungas psykiska ohälsa.

2. Anne Karlsson (S), Ingela Rosén (S) och Liselotte Ahlander (S) har lämnat en 
motion daterad den 17 november 2021 där de yrkar att ge kommunledningen i 
uppdrag att utan dröjsmål göra en utredning om olika förslag på lösningar att tillse 
matartrafik Lidhult- Boasjö och att kostnader för linjen utreds tillsammans med 
Region Kronoberg.

Interpellationer

1. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om våld i nära relationer.

2. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till miljö- och byggnämndens 
ordförande om Replösa skolan.

Beslutsunderlag
Motion om utbildnig i psykisk ohälsa, 2021-11-17 

Motion om att utreda matartrafik Lidhult-Boasjö, 2021-11-17 

Interpellation om våld i nära relationer, 2021-11-08 

Interpellation om Replösaskolan, 2021-11-17

B , 6?/j
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att överlämna motionerna 
till kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationerna 
besvaras vid nästa kommunfullmäktige sammanträde och finner att de gör så

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerande sirm
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§ 151 Dnr KS2020-0335 600

Motion om att starta resursskola

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Melena Jönsson (SD), Martina 
Ericsson (SD), Henrik Pettersson (SD), Dick Andersson (SD), Per Augustsson (SD), 
, Doris Nickel (SD) och Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 22 september 2020 yrkar Melena Jönsson (SD) att Ljungby 
kommun inför resursskola även för låg- och mellanstadiet för de elever som ej 
fungerar i den stora klassen.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
27 september 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är en 
demokratisk och mänsklig rättighet att elever har rätt att vara en del av den vanliga 
skolmiljön. Stöd för bedömningen fås i forskning inom bland annat 
specialpedagogik, men även Europakommissionen är tydlig med att inkludering är 
en ”förutsättning för att bygga ett demokratiskt samhälle. En omfördelning av 
medel från alla grundskolor till en resursskola, skulle innebära att skolor skulle få 
svårt att få den lokala organisationen att kunna fullgöra sitt utbildning- och 
undervisningsuppdrag.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 20 oktober 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 175 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2021-10-20 § 146 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-09-27 

Motion, 2020-09-22

Justerandes sicjn
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Yrkanden
Marcus Walldén (M), Magnus Carlsson (S), LiseLotte Åhlander (S), Bo Ederström 
(M), Lars Soiling (L), Christian Johansson (V), Jan-Erik Andersson (C) och Emma 
Johansson Gauffin (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jan Lorentzson (SD), Krister Salomonsson (SD), Martina Ericsson (SD) och Melena 
Jönsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

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

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Jan 
Lorentzsons med fleras yrkande.

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

Omröstning begärs.

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

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med Jan Lorentzsons med fleras yrkande.

LEDAMOT RÖST
Magnus Gunnarsson (M) Ja
Anne Karlsson (S) Ja
Lars-Ove Johansson (C) Ja
Peter Berg (M) Ja
Marcus Walldén (M) Ja
Kerstin Wiréhn (V) Ja
Kent Danielsson (C) Ja
Gunilla Aström (M) Ja
Magnus Carlsson (S) Ja
Ulla Hansson (M) Ja
Emma Johansson Gauffin (S) Ja
Anneli Ahlqvist (C) Ja
Håkan Bengtsson (S) Ja
Lars Soiling (L) Ja
Bo Ederström (M) Ja
Liselotte Åhlander (S) Ja
Saga Sunniva Bergh (V) Ja
Rut Björkström (KD) Ja
Jan-Erik Andersson (C) Ja
Matija Rafaj (S) Ja
Frederik Svärd (M) Ja
Caroline Holmqvist-Henrysson (S) Ja 
Jenny Anderberg (C) Ja
Pia Johansson (S) Ja
Christian Johansson (V) Ja
Carina Bengtsson (C) Ja
Bengt Carlsson (KD) Ja
Thomas Jeppsson (M) Ja
Ingela Rosén (S) Ja
Lennart Olsson (KD) Ja

Justerandes sign
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Johan Ederström (M) Ja
Tomas Nielsen (S) Ja
Margareta Andersson (S) Ja
Ulla-Britt Storck (S) Ja
Daniel Svensson (M) Ja
Josefine Jernberg (M) Ja
Bert-Ove Orvnäs (M) Ja
Krister Salomonsson (SD) Nej
Jan Lorentzson (SD) Nej
Roland Johansson (ALT) Nej
Melena Jönsson (SD) Nej
Martina Ericsson (SD) Nej
Tommy Göransson (MP) Nej
Henrik Pettersson (SD) Nej
Jonas Richthoff (ALT) Nej
Dick Andersson (SD) Nej
Pär Augustsson (SD) Nej
Doris Nickel (SD) Nej
Lars Nordqvist (M) Avstår
Omröstningen har utfallit med 37 JA-röster, 11 NEJ-röster medan en ledamot valt 
att avstå från att rösta. Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Motionären

Justerandes sign
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§ 152 Dnr KS2021-0110 866

Motion om att uppföra en staty/konstverk över 
Vera Sandberg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 5 mars 2021 yrkar Anne Karlsson (S), Matija Rafaj (S), Emma 
Johansson Gauffin (S) och Ulla-Britt Storck (S) att kommunfullmäktige beslutar att 
utreda kostnad för en staty/konstverk av Vera Sandberg, att kultur och 
fritidsnämnden ska lämna förslag på lämplig placering av konstverket och att 
kultur- och fritidsnämnden ska återrapportera kostnad och placering till 
kommunfullmäktige för fortsatta beslut om eventuell finansiering.

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 1 
oktober 2021. Vid inköp av offentlig konst i Ljungby kommun ska jämställdhet, 
mångfald, ålder, etnicitet och olika uttrycksmedel beaktas så att en god balans 
uppnås. Bra offentlig konst stimulerar tankar, väcker reaktioner och nyfikenhet och 
utgör en viktig del i stadsrummet. Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att 
Vera Sandberg borde få mer uppmärksamhet i Ljungbys historia. Ett konstverk av 
Vera Sandberg på en lämplig central plats med anknytning till henne är en positiv 
idé och något som kan föreslås arbetas vidare med i det övergripande 
konstprogrammet för Ljungby stad ”Staden möter vattnet”.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 oktober 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 177 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-10-20 § 75 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-10-01 

Motion, 2021-03-05

Justerar-1---- ;—
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Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Matija Rafaj (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

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

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden 

Motionärerna

Justerandes sign



SÄMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(50) 

2021-11-29

§153 Dnr KS2021-0402 103

Motion om extra väg för företagare in på 
Bredemads återvinningsanläggning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då lagstiftningsförändringar till 
2023 kommer påverka framtidens sortering för både företag och förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 17 februari 2021 yrkar Anne Karlsson (S), Håkan Bengtsson 
(S) och Tomas Nielsen (S) att en utredning görs om lämpligheten och möjligheten 
att erbjuda en alternativ väg in på Bredemad för företagare, samt för att gynna 
återbruk av begagnat byggmaterial.

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 30 
september 2021. Förvaltningen ser att det går att utöka öppettiderna för företagare 
mellan klockan 7 och 9 på vardagar men att det leder till vissa svårigheter. Tiden 
mellan klockan 7 och 9 används för att städa och byta lastväxlarflak fram till 
öppning av återvinningscentralen. För att kunna städa och rengöra är det 
underlättande att genomföra denna åtgärd när det inte är några andra bilar inne på 
området. Det skulle uppstå svårigheter att genomföra detta arbete om öppettiderna 
utökas till klockan 7 till 9.

Tekniska förvaltningen är tydlig med att företag inte får lämna farligt avfall på en 
återvinningscentral. Kemikalier som benämns som farligt avfall ska förvaras på ett 
speciellt sätt och hämtas av en utbildad entreprenör för farligt avfall på företaget. 
För bygg- och rivningsavfall kommer det komma ändrad lagstiftning. Datumet är 
satt till 2023. Ändringen ingår i en större ändring av nya regler i ett EU- 
lagstiftningspaket om avfall. Utifrån de nya reglerna kommer nya krav ställas som 
bland annat innebär att bygg och rivningsavfall ska sorteras i ett antal specificerade 
fraktioner. I de nya reglerna kommer även ansvaret för bygg- och rivningsavfall att 
tydliggöras. Det senare innebär att kommunerna ska ansvara för bygg- och 
rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet, exempelvis avfall 
som uppkommer när en privatperson utför renoveringar i hemmet. Med tanke på 
den korta tid som är kvar till lagstiftningsändringen, anser inte förvaltningen att ett 
snabbare förlopp för bygg och rivningsavfall behövs enligt motionens intention.

Tekniska nämnden hanterade ärendet den 19 oktober 2021 och föreslår att 
motionen ska avslås då lagstiftningsförändringar till 2023 kommer påverka 
framtidens sortering för både företag och förvaltningar.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då lagstiftningsförändringar till 
2023 kommer påverka framtidens sortering för både företag och förvaltningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 178 

Tekniska nämndens beslut, 2021-10-19 § 106 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-09-30 

Motion, 2021-02-17

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

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

Skickas till
Motionärerna

Justerandes sign
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§154 Dnr KS2020-0330 280

Motion om kameror vid alla kommunala skolor 
för att förhindra skadegörelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad eftersom kommunen 
redan arbetar med utredningsuppdrag av liknande karaktär beslutat av 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
1 en motion från den 17 september 2020 yrkar Melena Jönsson (SD) att Ljungby 
kommun sätter upp kameror vid alla kommunala skolor i Ljungby kommun.

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 22 
september 2021. Kommunledningsförvaltningen arbetar i nuläget med fullmäktiges 
utredningsuppdrag om kamerabevakning. Uppdraget tilldelades genom 
planeringsdirektiv för år 2021, fastställt av kommunfullmäktige den 23 november 
2020. Tekniska förvaltningen är delaktig i arbetet när det gäller tekniska lösningar 
och kostnadsbedömning. Tekniska förvaltningen kommer dessutom att vara den 
förvaltning som praktiskt kommer att få hantera frågan om huruvida 
kameraövervakning bedöms som ett bra sätt att öka säkerhet och minska 
skadegörelse. Vad kommunledningsförvaltningens utredning kommer att resultera 
i är i dagsläget för tidigt att uttala sig om.

Tekniska nämnden föreslår den 19 oktober 2021 att kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad eftersom kommunen redan arbetar med 
utredningsuppdrag av liknande karaktär beslutat av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad eftersom kommunen 
redan arbetar med utredningsuppdrag av liknande karaktär beslutat av 
kom m u nfu 11m äkt ige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 179 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-10-19 § 112 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-09-22 

Motion, 2020-09-17

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Skickas till
Motionären

Just er andes sign



Ljungby
kommun 2021-11-29

SÄMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(50)

Kommunfullmäktige

§155 Dnr KS2020-0356 340

Motion om dricksvattenfontän

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen på grund av svårigheten att hålla 
en dricksvattenfontän hygienisk och fri från skadegörelse samt de ökade kostnader 
som detta skulle innebära i form av investering och drift.

Sammanfattning av ärendet
1 en motion från den 15 oktober 2020 yrkar Pia Johansson (S) och Håkan 
Bengtsson (S) att:

- motionen utreds snarast och att en vattenfontän med kolsyrat och stilla vatten 
sätts upp i Ljungby centrum,

- ett skåp med "Ljungby-vattenflaskor" installeras intill, för försäljning och att,

- om detta fungerar väl, att vattenfontäner även sätts upp på våra serviceorter.

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 30 
september 2021. Svårigheten att hålla en dricksvattenfontän hygienisk och fri från 
skadegörelse samt de ökade kostnader som detta skulle innebära i form av 
investering och drift, gör att motionen bör avslås. Finns det önskemål om att 
motionens intentioner ändå genomförs är det viktigt att ha i åtanke att i tekniska 
nämndens kärnuppdrag ingår att säkra vattenförsörjningen, säkra systemet för 
läckor och se till att vi kan hantera stora mängder vatten vid skyfall och 
översvämningar. I kärnuppdraget ingår däremot inte att anlägga 
dricksvattenfontäner vilket innebär att finansiering för en sådan åtgärd saknas.

Tekniska nämnden föreslår den 19 oktober 2021 att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen på grund av svårigheten att hålla en dricksvattenfontän 
hygienisk och fri från skadegörelse samt de ökade kostnader som detta skulle 
innebära i form av investering och drift.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen på grund av svårigheten att hålla 
en dricksvattenfontän hygienisk och fri från skadegörelse samt de ökade kostnader 
som detta skulle innebära i form av investering och drift.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 180

Justerandes sign
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Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-10-19 § 111 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-09-30 

Motion, 2020-10-15

Yrkanden
Pia Johansson (S), Håkan Bengtsson (S), Tomas Nielsen (S), Emma Johansson 
Gauffin (S) och Anne Karlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen.

Magnus Gunnarsson (M), Lars-Ove Johansson (C), Melena Jönsson (SD) och Ulla 
Hansson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
med syfte att inhämta ett kommunövergripande perspektiv av ärendet.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om det är kommunfullmäktiges mening att besluta i ärendet 
idag eller att återremittera ärendet enligt Kerstin Wiréhns yrkande.

Ordföranden finner att det är kommunfullmäktiges mening att besluta i ärendet 
idag.

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

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Pia 
Johanssons med fleras yrkande.

Omröstning begärs.

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

Justerandes sign pU Ga



24(50)

B Ljungby 
kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-29

Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med Pia Johanssons med fleras yrkande.

LEDAMOT RÖST
Magnus Gunnarsson (M) Ja
Krister Salomonsson (SD) Ja
Lars-Ove Johansson (C) Ja
Peter Berg (M) Ja
Jan Lorentzson (SD) Ja
Marcus Walldén (M) Ja
Roland Johansson (ALT) Ja
Kent Danielsson (C) Ja
Gunilla Aström (M) Ja
Melena Jönsson (SD) Ja
Ulla Hansson (M) Ja
Anneli Ahlqvist (C) Ja
Martina Ericsson (SD) Ja
Lars Soiling (L) Ja
Tommy Göransson (MP) Ja
Bo Ederström (M) Ja
Henrik Pettersson (SD) Ja
Rut Björkström (KD) Ja
Jonas Richthoff (ALT) Ja
Jan-Erik Andersson (C) Ja
Frederik Svärd (M) Ja
Dick Andersson (SD) Ja
Lars Nordqvist (M) Ja
Jenny Anderberg (C) Ja
Pär Augustsson (SD) Ja
Carina Bengtsson (C) Ja
Doris Nickel (SD) Ja
Bengt Carlsson (KD) Ja

Justerandes sign
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Thomas Jeppsson (M) Ja
Lennart Olsson (KD) Ja
Johan Ederström (M) Ja
Daniel Svensson (M) Ja
Josefine Jernberg (M) Ja
Bert-Ove Orvnäs (M) Ja
Anne Karlsson (S) Nej
Kerstin Wiréhn (V) Nej
Magnus Carlsson (S) Nej
Emma Johansson Gauffin (S) Nej
Håkan Bengtsson (S) Nej
Liselotte Ahlander (S) Nej
Saga Sunniva Bergh (V) Nej
Matija Rafaj (S) Nej
Caroline Holmqvist-Henrysson (S) Nej 
Pia Johansson (S) Nej
Christian Johansson (V) Nej
Ingela Rosén (S) Nej
Tomas Nielsen (S) Nej
Margareta Andersson (S) Nej
Ulla-Britt Storck (S) Nej
Omröstningen har utfallit med 34 JA-röster och 15 NEJ-röster. 
Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Motionärerna

Justerandes sign»i Ff.si
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§156 Dnr KS2020-0398 311

Motion om att förbättra vägen mellan Ljungby och 
Älmhult

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:

- utreda hur kommunen ska agera för att vägen mellan Ljungby och Älmhult ska 
förbättras kopplat till resenärsnytta,

- initiera samtal med Älmhults kommun och region Kronoberg både på politisk och 
tjänstepersonsnivå med mål att finna samsyn i frågan,

- se till att nödvändiga ändringar i strategidokument lyfts för beslut i 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson, Tomas Nielsen och Magnus Carlsson (S) lyfter i motion inkommen 
13 november 2020 behovet av en bättre väg mellan Ljungby och Älmhult.

Motionens förslag är att:

- kommundirektören får i uppdrag att utreda hur kommunen ska agera for att 
vägen mellan Ljungby och Älmhult ska förbättras kopplat till resenärsnytta,

- samtal med Älmhults kommun och region Kronoberg inleds både på politisk och 
tjänstepersonsnivå med mål att finna samsyn i frågan och att,

- nödvändiga ändringsbeslut i strategidokument lyfts i kommunfullmäktige.

Motionen motiveras bland annat utifrån trafiksäkerhet, behov av snabbare 
ambulanstransporter och att det är angeläget att knyta samman två av länets starka 
arbetsmarknadsområden.

Kommunledningsförvaltningen anser att arbetsmarknad, infrastruktur och resande 
är viktiga områden kopplat till utvecklingen av vägen mellan Ljungby och Älmhult. 
Strategier bör därför utvecklas vidare inom dessa områden för att nå visionen att bli 
35 000 invånare år 2035.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:
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- utreda hur kommunen ska agera för att vägen mellan Ljungby och Älmhult ska 
förbättras kopplat till resenärsnytta,

- initiera samtal med Ålmhults kommun och region Kronoberg både på politisk och 
tjänstepersonsnivå med mål att finna samsyn i frågan,

- se till att nödvändiga ändringar i strategidokument lyfts för beslut i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 182 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 28 september 2021 

Motion, 2020-11-13

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

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

Skickas till
Kommunstyrelsen

Motionärerna

Justerandes sign
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§ 157 Dnr KS2020-0399 420

Motion om att utlysa klimatnödläge i Ljungby 
kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom tjänsteskrivelsen 
daterad 30 september 2021.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 13 november 2020 yrkar Caroline Holmqvist Henrysson (S) 
och Tomas Nielsen (S) att kommunfullmäktige skyndsamt beslutar att utlysa ett 
klimatnödläge och att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera 
planen i kommunens strategiska arbete.

I tjänsteskrivelsen från den 30 september 2021 skriver 
kommunledningsförvaltningen om ärendet. Kommunledningsförvaltningen 
understryker i sin bedömning att klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar. Åtgärder för att förstärka medvetenheten kring dessa, arbete för 
minskad klimatpåverkan, ökad klimatanpassning och hållbar utveckling är 
nödvändiga för att ta sig an denna utmaning. Kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har beslutat om åtaganden och styrdokument för detta, vilka 
ligger i linje med Parisavtalet. Att utlysa klimatnödläge är en symbolisk handling 
och ett offentligt ställningstagande som inte i sig påverkar de åtaganden som gjorts, 
men kan påverka attityden till hur de blir verklighet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom tjänsteskrivelsen 
daterad 30 september 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2021-11-16 § 187

Tjänsteskrivelse, svar på motion om att utlysa klimatnödläge i Ljungby kommun, 
2021-09-30

Motion om att utlysa klimatnödläge i Ljungby kommun, 2020-11-13

Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M), Peter Berg (M), Marcus Wallén (M), Gunilla Åström (M), 
Ulla Hansson (M), Bo Ederström (M), Daniel Svensson (M), Lars Nordqvist (M),
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Bert-Ove Orvnäs (M), Josefine Jernberg (M), Johan Ederström (M), Henrik 
Pettersson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kent Danielsson (C), Pia Johansson (S), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas 
Nielsen (S), Kerstin Wiréhn (V), Krister Salomonsson (SD) och Anne Karlsson (S) 
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Mötet ajourneras.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta 
Gunnarssons med fleras yrkande.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons med fleras yrkande.

Omröstning begärs.

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

i enlighet med 

i enlighet med Magnus

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med Magnus Gunnarssons med fleras yrkande.

LEDAMOT RÖST
Anne Karlsson (S) Ja
Krister Salomonsson (SD) Ja
Lars-Ove Johansson (C) Ja
Kerstin Wiréhn (V) Ja
Kent Danielsson (C) Ja
Magnus Carlsson (S) Ja
Emma Johansson Gauffin (S) Ja
Anneli Ahlqvist (C) Ja
Håkan Bengtsson (S) Ja
Martina Ericsson (SD) Ja
Lars Soiling (L) Ja
Tommy Göransson (MP) Ja
Liselotte Ahlander (S) Ja
Saga Sunniva Bergh (V) Ja
Rut Björkström (KD) Ja
Jan-Erik Andersson (C) Ja
Matija Rafaj (S) Ja
Caroline Holmqvist-Henrysson (S) Ja 
Jenny Aiderberg (C) Ja
Pia Johansson (S) Ja
Christian Johansson (V) Ja
Carina Bengtsson (C) Ja
Ingela Rosén (S) Ja
Tomas Nielsen (S) Ja
Margareta Andersson (S) Ja
Ulla-Britt Storck (S) Ja
Magnus Gunnarsson (M) Nej
Peter Berg (M) Nej
Jan Lorentzson (SD) Nej
Marcus Walldén (M) Nej
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Roland Johansson (ALT) Nej
Gunilla Åström (M) Nej
Melena Jönsson (SD) Nej
Ulla Hansson (M) Nej
Bo Ederström (M) Nej
Henrik Pettersson (SD) Nej
Jonas Richthoff (ALT) Nej
Frederik Svärd (M) Nej
Dick Andersson (SD) Nej
Lars Nordqvist (M) Nej
Pär Augustsson (SD) Nej
Doris Nickel (SD) Nej
Bengt Carlsson (KD) Nej
Thomas Jeppsson (M) Nej
Lennart Olsson (KD) Nej
Johan Ederström (M) Nej
Daniel Svensson (M) Nej
Josefine Jernberg (M) Nej
Bert-Ove Orvnäs (M) Nej
Omröstningen har utfallit med 26 JA-röster och 23 NEJ-röster. 
Kommunfullmäktige har genom omröstning beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Motionärerna
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§ 158 Dnr KS2021-0092 100

Policy för service, tillgänglighet och bemötande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Policy för service, tillgänglighet 
och bemötande daterat 12 oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 april att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett 
kontaktcenter i syfte att förbättra och öka tillgänglighet och bemötande. 
Utredningen ska innehålla förslag på utformning, resurser, organisering samt 
finansiering.

Det finns goda förutsättningar för att inrätta ett kontaktcenter i Ljungby kommun. 
Idag fattas dock kommungemensamma fastställda mål och ambitioner inom service- 
och tillgänglighet vilket gör att det finns svårigheter att med hänvisning till politiska 
beslut forma en sådan organisation. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit 
fram förslag till Policy för service, tillgänglighet och bemötande. Utifrån en 
fastställd policy som anger ambitioner och mål inom området kan ett kontaktcenter 
inrättas som tar höjd för en högre nivå av tillgänglighet och bemötande.

Enligt förslag till Policy för service, tillgänglighet och bemötande ska bland annat e- 
post besvaras senast inom två dagar. Enligt förslaget ska kommunen även 
eftersträva en hög tillgänglighet, där kommunens reception och växel ska vara 
öppen måndag till fredag klockan 08.00 till 16.00.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Policy för service, tillgänglighet och 
bemötande daterat 12 oktober 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 190 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-12 

Förslag till Policy för service, tillgänglighet och bemötande, 2021-10-12

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

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö-ocb byggnämnden 

Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden
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§159 Dnr KS2020-0072 107

Motion om att förstärka styrelsen i 
Ljungbybostäder

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Jäv
Dick Andersson (SD) och Daniel Svensson (M) anmäler jäv.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 16 februari 2020 yrkar Kerstin Wiréhn (V) att en utredning 
görs med målsättningen att föreslå hur kommunen kan bredda Ljungbybostäders 
styrelses sammansättning, exempelvis genom att adjungera ledamöter från boende 
och Hyresgästföreningen. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 att 
återremittera ärendet för att utreda hur kommunen kan förbättra för styrelsen i 
Ljungbybostäder med kompetens från hyresgäster.

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 15 
september 2021. Kommunledningsförvaltningen har tidigare utrett motionens 
förslag utifrån olika aspekter, både laglighet och hur den styr mot kommunens 
visionsmål. Den tidigare utredningen redovisas i tjänsteskrivelsen från den 2 maj 
2021.

I jävsreglerna i aktiebolagslagens åttonde kapitel framgår att en verkställande 
direktör, styrelseledamot och ställföreträdare agerar under en så kallad 
lojalitetsplikt. Det betyder att alla beslut och allt agerande, skall ske med hänsyn till 
bolagets intresse, vilket oftast inkluderar ett presumerat vinstsyfte. 
Kommunledningsförvaltningen vidhåller sin bedömning om att motionen strider 
mot lagstiftningen på området och därför bör avslås.

Ljungby
kommun

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens till beslut, 2021-11-16 § 191 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-15 

Motion om att förstärka styrelsen i Ljungbybostäder, 2020-02-21 

Kommunfullmäktiges beslut, 2021-06-21 §85 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-02
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Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns (V) yrkande.

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

Skickas till
Motionären

Justerandes sign
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§ 160 Dnr KS2021-0432 107

Ljungbybostäders byggnation på Dressinen 1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen i nybyggnation på 
fastigheten Dressinen 1.

Jäv
Dick Andersson (SD) och Daniel Svensson (M) anmäler jäv.

Sammanfattning av ärendet
Enligt ägardirektiven för Ljungby kommuns aktiebolag ska kommunfullmäktige 
godkänna större investeringar, överstigande 60 miljoner kr. Styrelsen för 
Ljungbybostäder AB beslutade den 12 november 2021 att begära 
kommunfullmäktiges godkännande gällande nybyggnation på fastigheten 
Dressinen.

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 15 
november 2021. 1 det särskilda ägardirektivet för Ljungbybostäder AB framgår att 
målet är att Ljungbybostäder ska bygga minst 120 bostäder inom kommunen per 
mandatperiod. 1 det aktuella projektet ska 19 lägenheter byggas samt två 
våningsplan med kommersiella lokaler. Kommunledningsförvaltningen bedömer 
att projektet behövs för att uppfylla målet om fler bostäder inom kommunen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige godkänner investeringen i nybyggnation på fastigheten 
Dressinen 1.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen i nybyggnation på 
fastigheten Dressinen 1.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 193 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15 

Ljungbybostäders styrelsebeslut, 2021-11-12 § 52

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Skicka till
Ljungbybostäder AB

Justerandes sign
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§161 Dnr KS2021-0441 400

Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar av taxa i enlighet med förslag till 
Revidering Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen daterat 13 november 2021.

Sammanfattning av ärendet
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter upphävdes 1 april 2021 och ersattes av förordningen 
2021:176. 1 gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedelsområdet finns 
hänvisning till upphävd förordning. Den nya förordningen (2021:176) om avgifter 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och dess 
övergångsbestämmelser trädde i kraft 1 april 2021.

Den nya förordningen innefattar biand annat att efterhandsdebitering införs och 
ett nytt begrepp ”annan offentlig verksamhet”. Ett nytt underlag för 
taxebestämmelserna har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner att föra 
fram under hösten 2021. Implementering av de nya taxebestämmelserna planeras 
genomföras under 2022 för att börja gälla från 2023.

Avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller kontrollmyndigheten. Om 
myndigheten är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala nämnd som 
utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Till dess att ny taxa utifrån Sveriges kommuner och regioners underlag antas, 
föreslås en revidering av gällande taxa för att säkerställa att inte hänvisning görs till 
upphävd förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. Miljö- och byggnämnden föreslår den 3 november 2021 att 
kommunfullmäktige antar ändringar av taxa enligt "Revidering Taxa för Ljungby 
kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen".

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar av taxa enligt "Revidering Taxa för 
Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen".

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen förslag till beslut, 2021-11-16 § 195 

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2021-11-03 § 178

Ljungby
kommun
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Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-11-05

Revidering Taxa Revidering Taxa för Ljungby kornmuns offentliga kontroll inom
livsmedels- och foderlagstiftningen, 2021-11-13

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
j ordbruksprodukter

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

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

Skickas till
Miljö- och byggnämnden 

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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§162 Dnr KS2017-0362 212

Översiktsplan 2035

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 2035 enligt kommunstyrelsens 
förslag. Den nya översiktsplanen med tidshorisont 2035 ersätter översiktsplanen 
antagen av kommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 64.

Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för kommunens framtida utveckling 
med tydliga kopplingar till kommunens vision: ”1 Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035". I Ljungby kommun har 
översiktsplanen därför år 2035 som målår. Förslag till översiktsplan med 
tidshorisont 2035 har tagits fram och överlämnas nu för politiskt antagande.

Översiktsplanen är uppdelat i ett antal separata delar, för att förenkla läsbarheten. 
Del 1 behandlar översiktsplanens roll, planprocess, utgångspunkter, lagkrav och 
olika mål som översiktsplanen har att förhålla sig till. Del 2 utgör själva 
planförslaget. Det innehåller en strategisk del, med strukturbild för kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling och tematiska strategiområden med 
ställningstaganden, samt en del med förslag på mark- och vattenanvändning för 
centralorten och serviceorterna Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby. 
Förslag pekas ut för både bebyggelse, kommunikationer och grönstruktur. Utöver 
det finns en redovisning av de tematiska tilläggen för vindkraft och LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) samt mellankommunala frågor. Del 3 
innehåller en tematiskt indelad nulägesbeskrivning av kommunen, en beskrivning 
av hur hänsyn tas till allmänna intressen som riksintressen och en redovisning av 
planeringsunderlag som är relevanta för översiktsplanen. Del 4 beskriver hur den 
löpande översiktliga planeringen ska gå till, vilket är av största betydelse för att 
kommunens strategiska planering ska vara aktuell och samordnad, och innehåller 
förslag på kommande strategiska planeringsprojekt. Som bilagor finns en 
hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning och ett granskningsutlåtande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och beslutade att i 
förslag till översiktsplan 2035 genomföra följande ändringar:

- Område 11 minskas så att området från Norrleden till väg 25 tas bort från område
11,

- Område 7 enligt tidigare granskningsförslag läggs till förslaget,

Ljungby
kommun

Justerandes sign
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- Område 12 minskas för att ge ett skyddsavstånd kring gården Björket som 
motsvarar avståndet mellan gården och bostadsområdet Replösa Björket.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 
2035 enligt kommunstyrelsens förslag. Den nya översiktsplanen med tidshorisont 
2035 ersätter översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige den 1 juni 2006 §
64.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 196

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-09

Del 1 - utgångspunkter, 2021-10-26

Del 2 - Planförslag, 2021-10-26

Del 3 Hänsyn och planeringsunderlag, 2021-10-26

Del 4- Fortsatt arbete, 2021-10-26

Granskningsutlåtande, 2021-10-26

Hållbarhets och konsekvensanalys, 2021-10-26

Kommunfullmäktiges beslut, 2006-06-01 § 64

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

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

Skickas till
Kommunikationsavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och byggnämnden 

Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden

Justerandes sign
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163 Dnr KS2021-0465 102

Valärende ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden (KD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna Matthias Nelsons avsägelse samt

2. att utse Thommy Rosberg som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Matthias Nelson (KD) har den 15 november 2021 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kristdemokraterna föreslår att Thommy 
Rosberg (KD) ska utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-18

Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Matthias 
Nelsons avsägelse och finner att de gör så.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Thommy Rosberg 
till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner att de gör så.

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden 

Mattias Nelson 

Thommy Rosberg

Justerandes sign
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§ 164 Dnr KS2021-0459

Valärende ny ersättare i miljö- och byggnämnden
(M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna Herman Nordqvist avsägelse samt

2. att utse Håkan Larsson till ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Herman Nordqvist (M) har den 10 november 2021 avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i miljö- och byggnämnden. Moderaterna föreslår att Håkan Larsson (M) 
ska utses till ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-11-18

Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Herman Nordqvist 
avsägelse och finner att de gör så.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Håkan Larsson till ny ersättare 
i miljö- och byggnämnden och finner att de gör så.

Skickas till
Miljö- och byggnämnden 

Herman Nordqvist 

Håkan Larsson

Justerandes sign
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§ 165 Dnr KS2021-0464 102

Valärende ny ledamot i kommunfullmäktige (M)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Stefan Bramstedts avsägelse och ber Länsstyrelse 
utse ny ledamot i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Bramstedt (M) har från och med den 15 november 2021 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-11-18

Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Stefan Bramstedts 
avsägelse och be Länsstyrelsen utse ny ledamot i kommunfullmäktige.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Stefan Bramstedt

Justerandes sign

A
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166 Dnr KS2021-0483 102

Valärende ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Stefan Bramstedts avsägelse och att,

2. Utse Christian Magnusson till ny ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Bramstedt (M) har från och med den 15 november 2021 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Moderaterna föreslår att 
Christian Magnusson (M) ska utses till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-11-18

Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Stefan Bramstedts 
avsägelse och finner att de gör så.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att utse Christian 
Magnusson till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner att de gör 
så.

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden 

Stefan Bramstedt 

Christian Magnusson

Justerandes sign
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§ 167 Dnr KS2021-0484 102

Valärende ny ledamot i valnämnden (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Stefan Bramstedts avsägelse,

2. Utse Jan Sahlin till ny ledamot i valnämnden och att,

3. Utse Håkan Larsson till ny ersättare i valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Bramstedt (M) har från och med den 15 november 2021 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i valnämnden. Moderaterna föreslår att Jan Sahlin (M) ska 
utses till ny ledamot i valnämnden samt att utse Håkan Larsson (M) till ny ersättare 
i valnämnden.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Stefan Bramstedts 
avsägelse och finner att de gör så.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Jan Sahlin till ny ledamot i 
valnämnden och finner att de gör så.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Håkan Larsson till ny 
ersättare i valnämnden och finner att de gör så.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-11-18

Skickas till
Valnämnden 
Stefan Bramstedt 
Jan Sahlin 
Håkan Larsson

Justerandes sign
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§168 Dnr KS2021-0485 102

Valärende ny ordförande i valberedningen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Stefan Bramstedts avsägelse,

2. Utse Thomas Jepsson till ny ordförande i valberedningen och att,

3. Utse Ulla Hansson till ny ersättare i valberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Bramstedt (M) har från och med den 15 november 2021 avsagt sig 
uppdraget som ordförande i valberedningen. Moderaterna föreslår att Thomas 
Jepsson (M) ska utses till ny ordförande i kommunfullmäktiges valberedning att 
utse Ulla Hansson (M) till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag
Tjänstesksrivelse, 2021-11-18

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Stefan Bramstedts 
avsägelse och finner att de gör så.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Thomas Jeppsson till ny 
ordförande i valberedningen och finner att de gör så.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Ulla Hansson till ny ersättare 
i valberedningen och finner att de gör så.

Skickas till
Valberedningen 
Stefan Bramstedt 
Thomas Jeppsson 
Ulla Hansson

Justerandes sign
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§ 169 Dnr KS2021-0486 102

Valärende ny ledamot i stiftelsen JÄ Nilssons 
donationsfond (M)

Beslut
Kommunfullmäktie beslutar att lämna ärendet utan åtgärd.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Bramstedt (M) har från och med den 15 november 2021 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot i stiftelsen JA Nilssons donationsfond.

Stefan Bramstedt (M) har meddelat att han återtar sin avsägelse som ledamot i 
stiftelsen JA Nilssons donationsfond.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-11-18

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta att lämna ärendet utan 
åtgärd och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Justerandes sign
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§170 Dnr KS2021-0493 103

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar 12 medborgarinitiativ som inkommit 
sedan kommunfullmäktiges förra sammanträde.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ

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

Justerandes sign
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§171 Dnr KS2021-0492 101

Meddelanden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen har utsett Jan-Erik Andersson (C) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Karl-Gustav Sundgren.

2. Länsstyrelsen har utsett Peter Berg (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige 
efter Ann-Charlotte Wiesel.

3. Ljungby Utveckling AB, Rapportering av händelse av väsentlig vikt för bolagets 
verksamhet - Försäljning Muttern 1, 2021-07-15

Justerandes sign




