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Beslutande

Tisdagen den 11 september 2018 kl. 8.00–10.38.
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Magnus Gunnarsson (M), ordförande Håkan Bengtsson (S)
Carina Bengtsson (C)
Matija Rafaj (S) tjänstgörande
Anne Karlsson (S)
ersättare för Magnus Carlsson (S)
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ersättare för Kerstin Wiréhn (V)
ersättare för Conny Simonsson (S)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Christoffer Mowide, kommunsekreterare
Pernilla Lydén, kommunstrateg, § 134
Therese Samuelsson, kommunstrateg, § 134
Therese Lindström, plan- och byggchef, § 135
Fredrik Koch, etableringslots, § 136
Magnus Johansson, ekonomichef, § 137-138
Emma Lina Svensson, miljöinspektör, § 139
Nihad Hodzic, verksamhetschef, § 140
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, § 141
Christer Karlsson, fritidsstrateg, § 142

Justerare

Jan Sahlin

Justeringens
tid och plats

Den 13 september klockan 10.30 på kansliavdelningen.
§§ 133 - 143

Paragrafer

Sekreterare

Christoffer Mowide

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Jan Sahlin
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Överklagningstid

2018-09-14 – 2018-10-05

Anslaget nedtaget

2018-10-08

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Underskrift

Christoffer Mowide
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Ks § 133

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen lägger till ärende om Kommunstyrelsen informerar.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen lägger till ärende om
Kommunstyrelsen informerar.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Magnus
Gunnarssons (M) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
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Ks § 134

KS 2018/0221

010

Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera
lockande levnadsmiljöer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1 Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktade
marknadsunderlag och reklam mot unga vuxna för allt bra som vi redan
har exempelvis bra skolor och förskolor, göra goda reportage om unga
vuxna som valt att bo kvar eller flytta hem.
2 Att fatta ”ett principbeslut” om mötesplatser med många olika aktiviteter
i nära anslutning till varandra i syfte att få känslan av ”mycket folk”.
3 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på hur och när man kan göra för att binda ihop Storgatan med
Elverksbron (staden och ån) till ett naturligt, ombonat, vackert och grönt
gångstråk vilket är en del av att skapa en vacker stadskärna.
4 Att ge tekniska nämnden tillsammans med
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan och
kostnad för att sätta ljusslingor/belysning i broarna över Lagaån samt i
träden i Järnvägsparken. Tekniska nämnden och
kommunledningsförvaltningen får också i uppdrag att revidera
belysningsplanen.
5 Att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta förslag på
hur, var och när för att kunna anlägga ett kallbadhus vid Lagaån.
6 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge förslag på
hur, var och när möjlighet att anlägga bryggor och trädäck (gångnära ån)
med särskild fokus på den östra sidan mellan Elverksbron och Ågubben.
7 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på var man kan skapa mer bostäder nära Lagaån.
8 Att ge miljö-och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på hur, var och när man skulle kunna skapa minst tre
mötesplatser mellan Sickingebron och Gängesbron med gångstråk,
bryggor, fiske, badplatser, grillplatser, kanoter, sittmöjligheter mm.
9 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra
medborgardialoger med målgruppen för att följa process och utveckla
densamma.
Justerandes sign
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10 Att uppdragen redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i
april 2019 med en avstämning om det aktuella läget för uppdragen i
november 2018 samt information om uppdragen för nyvalda
kommunstyrelsen i januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tagit fram en omvärldsanalys som kommer att användas i
arbetet med att utveckla vår kommun. Utifrån omvärldsanalysen har tre
rekommendationer valts ut:
•
•
•

Öka attraktivititen mot gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer.
Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i
Ljungby kommun.
Utveckla arbetet kring berättartraditionen

Dessa tre områden är utvalda för att ta fler steg mot att bli 35 000 invånare år
2035 och det är viktigt att dessa tre är vägledande när beslut fattas i Ljungby
kommun framöver. Utvecklingsarbetet med rekommendationen ”att öka
attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer”
genomfördes under våren 2018. Tjänstepersoner, representerade från alla
förvaltningar, har under två arbetsmöten gemensamt tagit fram förslag på olika
aktiviteter vi kan göra för att invånare och besökare ska märka av att vi har
något unikt i Ljungby kommun. Tjänstepersonernas underlag samt resultat från
dialogmöten med unga vuxna utifrån ÖP-arbetet presenterades på det
parlamentariska mötet den 31 maj på Godsmagasinet.
Alla politiska partier rangordnade de aktiviteter de anser har störst betydelse för
att skapa lockande levnadsmiljöer för målgruppen, de la även till nya förslag.
Som bilaga till denna tjänsteskrivelse finns det parlamentariska mötets
prioriteringslista. Där visas vilka förslag som flest politiker gillade samt vad
som är viktigt att börja jobba med snart i tid.
Många av förslagen ligger i linje med ÖP-arbetet och det finns redan tidigare
beslut och pågående arbete kring några av förslagen exempelvis bibliotek och
varumärkesarbete. För att utvecklingsarbetet ska kunna påbörjas behövs medel
avsättas i budgeten samt beslut om vad som ska genomföras. Medel har tidigare
avsatts för utvecklingsarbetet med muntligt berättande under 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 augusti 2018, § 95,
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta:
1 Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktade
marknadsunderlag och reklam mot unga vuxna för allt bra som vi redan
har exempelvis bra skolor och förskolor, göra goda reportage om unga
vuxna som valt att bo kvar eller flytta hem.
Justerandes sign
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2 Att fatta ”ett principbeslut” om mötesplatser med många olika aktiviteter
i nära anslutning till varandra i syfte att få känslan av ”mycket folk”.
3 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på hur och när man kan göra för att binda ihop Storgatan med
Elverksbron (staden och ån) till ett naturligt, ombonat, vackert och grönt
gångstråk vilket är en del av att skapa en vacker stadskärna.
4 Att ge tekniska nämnden tillsammans med
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan och
kostnad för att sätta ljusslingor/belysning i broarna över Lagaån samt i
träden i Järnvägsparken. Tekniska nämnden och
kommunledningsförvaltningen får också i uppdrag att revidera
belysningsplanen.
5 Att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta förslag på
hur, var och när för att kunna anlägga ett kallbadhus vid Lagaån.
6 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge förslag på
hur, var och när möjlighet att anlägga bryggor och trädäck (gångnära ån)
med särskild fokus på den östra sidan mellan Elverksbron och Ågubben.
7 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på var man kan skapa mer bostäder nära Lagaån i centrum.
8 Att ge miljö-och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på hur, var och när man skulle kunna skapa minst tre
mötesplatser mellan Sickingebron och Gängesbron med gångstråk,
bryggor, fiske, badplatser, grillplatser, kanoter, sittmöjligheter mm.
9 Att uppdragen redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i
april 2019 med en avstämning om det aktuella läget för uppdragen i
november 2018 samt information om uppdragen för nyvalda
kommunstyrelsen i januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunstrateg, 2018-06-19
Minnesanteckningar från parlamentarisk grupp, 2018-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2018
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
genomföra medborgardialoger med målgruppen för att följa processen och
utveckla densamma.
Irene Olofsson (C) yrkar att i punkt 7 ta bort de två sista orden ”i centrum”.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons (S) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Anne Karlssons (S) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Irene
Olofssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Irene Olofssons (C) yrkande.
Skickas till
Kommunstrateg
Utvecklingschef
Kommundirektören
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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Ks § 135

KS 2018/0266

255

Samrådsyttrande över ansökan om förlängning av
nätkoncession
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun inte har något emot en
förlängning av nätkoncession för befintlig sträckning. Kommunstyrelsen vill
förtydliga att alternativ sträckning inte stämmer med ambitioner för kommunens
utveckling och inte är något alternativ.
Sammanfattning av ärendet
E.ON Elnät Sverige AB ansöker nu hos Energimarknadsinspektionen om
förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje för befintlig 130 kV
kraftledning mellan Ljungby södra och Angelstad för en tid av 40 år. Ett samråd
har genomförts innan ansökan där KSAU lämnade ett yttrande den 28 mars
2017 utan att ha något emot en förlängning men förordar befintlig sträckning.
När koncession söktes för den aktuella ledningen lämnades tidsbegränsat
tillstånd. Efter lagändring i Ellagen (1997:857) var E.ON tvungna att ansöka om
förlängning av nätkoncession. E.ON Elnät AB ansökte om förlängning av
tillstånd (nätkoncession för linje) för ledingen under 2013, nu aktuell ansökan
efter komplettering.
E.ON har redovisat alternativa sträckningar och har valt att gå vidare med
alternativet som gäller befintligt utförande som de anser har minst påverkan på
berörda intressen och med lägst samhällsekonomisk kostnad. I
miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ledningen medför ett visuellt inslag
för boende men att de magnetiska fälten från aktuell ledning orsakar enbart
ringa konsekvenser för människors hälsa och miljö, aktuella värden anses
normala enligt Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande i samrådet.
Befintlig ledning är uppförd med träportalstolpar med en 40-meter bred
ledningsgata. Ledningen är nödvändig för att säkra elförsörjningen i Ljungby
kommun.
Alternativ sträckning som redovisas i remissunderlaget där ledningen flyttas
norrut är inte aktuell då den skulle hindra Ljungby stads utveckling söderut.
Ljungby energi har inga synpunkter på förslaget.
Miljö- och byggnämnden har via information på mötet den 27 juni 2018
meddelat att tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen blir underlag till
beslut hos kommunstyrelsen om det handlar om befintlig sträckning.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 augusti 2018, §
100, och beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta att Ljungby kommun inte
har något emot en förlängning av nätkoncession för befintlig sträckning.
Kommunstyrelsen vill förtydliga att alternativ sträckning inte stämmer med
ambitioner för kommunens utveckling och inte är något alternativ
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av planeringschef, 2018-08-03
Remiss från Energimarknadsinspektionen, 2018-06-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Energimarknadsinspektionen
Plan- och byggchef
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Ks § 136

KS 2018/0268

018

Marknadsföringsbidrag för Lagan Innebandyklubb
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sponsra Lagan Innebandyklubb med 55 000
kronor.
Sammanfattning av ärendet
Enligt policy för sponsring ska ”beslut om sponsring över 50 000 kronor
beslutas av kommunstyrelsen”. Lagan Innebandyklubb (IBK) har träffat
kommunens sponsringsgrupp bestående av chefsinformatör,
näringslivsutvecklare och turismchef. Lagan Innebandyklubb har avancerat till
spel på allsvensk nivå och med hänsyn till detta önskar de sponsring med 55 000
kronor.
Lagan Innebandyklubb har kommunens bästa innebandylag när det gäller herrar.
Förra säsongen kvalade herrlaget till allsvenskan och vann. Det innebär att laget
skall spela i näst högsta serien, Allsvenskan, under säsongen 2018-2019.
Förutom detta har Lagan IBK B-lag herr, U-lag Herr, Damlag i division 3, tre
pojklag och två flicklag. Dessutom har föreningen ett 60-tal barn i
knatteverksamhet, oldboys, oldgirls, innebandy för funktionsnedsatta och
innebandy för ensamkommande flyktingbarn (integrationsinnebandy). För
föreningen är det viktigt att intresserade ska ges möjlighet att utöva innebandy.
Avtalsförslaget gäller 1 säsong 2018/2019. Föreslaget belopp 55 000 kronor.
Ljungby kommun får denna reklam:
•
•
•
•
•
•
•
•

Matchställ Herr: A-lag, B-lag, U-lag, J-lag, damlag, Lagan United
(funktionsnedsatta) och ungdomslag.
Arenareklam, stor
Annons på handklappa och i programblad
Möjlighet att vara matchvärd vid 1 valfri match
Facebook och Instagram, synas ihop i filmklipp och bilder
Huvudsponsor - Cup för funktionshindrade
15 st entrebiljetter att lotta ut till varje hemmamatch
Sargreklam (om sarg införskaffas) synlig från läktaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 augusti, § 103, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen att sponsra Lagan Innebandyklubb med
55 000 kronor.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av företagslots, 2018-08-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Lagan IBK
Näringslivschefen

Justerandes sign
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Ks § 137

KS 2018/0209

611

Tilläggsanslag för investering till moduler vid skola och
förskola
Beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att barn- och
utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag för investeringar i moduler med
9 693 000 kr. Finansiering sker från kommunens rörelsekapital.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte bevilja tilläggsanslag
för drift- och kapitalkostnad för modulerna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden äskar tilläggsbudget för moduler till
Astradskolan, Stensbergsenheten och Donationsgatans förskola med
sammantaget 9 693 000 kr för investering och 3 485 000 kr för driftkostnader.
Investeringsutgiften var inte planerad när beslut togs om budget men var
nödvändig för att hantera ökat barnantal i förskola och grundskola. Enligt
gällande regelverk kompenseras inte kapitalkostnad och övriga driftkostnader
om inte investeringen överstiger 5 procent av nämndens driftbudget, vilket
motsvarar ca 30 mkr för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 20 juni 2018, § 110, och
beslutade att Barn- och utbildningsnämnden äskar om tilläggsbudget hos
kommunfullmäktige enligt förslag för investeringskostnader och driftskostnader
för modulerna på Astradskolan, Donationsgatans förskola och
Stensbergsenheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 augusti 2018, §
104, och beslutade föreslå kommunstyrelsen:
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att barn- och
utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag för investeringar i moduler med
9 693 000 kr. Finansiering sker från kommunens rörelsekapital.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte bevilja tilläggsanslag
för drift- och kapitalkostnad för modulerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-06-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2018
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 138

KS 2018/0285

041

Delårsbokslut och budgetuppföljning 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
delårsbokslut och budgetuppföljning för juni 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per 2018-06-30 för
kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2018. Till
delårsbokslutet bifogas även uppföljning av kommunens mål.
Delårsbokslutet visar på ett resultat på -1,5 mnkr för kommunen och +15 mnkr
för koncernen. Prognosen visar på ett resultat på -13 mnkr för kommunen och
+21 mnkr för koncernen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-09-03
Resultaträkning och balansräkning
Sammanställning av nyckeltal
Kvartalsuppföljning t.o.m. juni 2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 139

KS 2018/0212
KS 2018/0220

265
265

Remiss om nytt och utökat naturreservat
Beslut
Ljungby kommun ser positivt på inrättande och utökning av naturreservat vid
Målaskogsberg och Hässlebacken och lämnar nedanstående yttrande.
Yttrande
Bildande och utökning av naturreservaten bidrar till de nationella
miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt
odlingslandskap och Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag.
Sverige har flera internationella åtaganden som rör naturvård och skydd av
natur, exempelvis konventionen om biologisk mångfald som antogs i Rio de
Janeiro 1992. Bland de riktlinjer som ingår i konventionen finns bestämmelser
om inrättande av skyddade områden för att motverka förlusten av biologisk
mångfald. Skogsmark och jordbruksmark ska förvaltas hållbart så att den
biologiska mångfalden bevaras. Gällande skydd av områden ska enligt
Nagoyaprotokollet minst 17 % av alla land- och sötvattensområden och minst
10 % av kust- och havsområden skyddas till 2020. Idag bedöms cirka 13 % av
Sveriges landyta omfattas av någon form av skydd (Naturvårdsverket). I
Ljungby kommun är andelen 3,8 % av kommunens yta. Det är lämpligt att öka
andelen skyddad natur i kommunen.
En strövstig som knyter samman Målaskogsberg och Hässlebacken bör anläggas
för att främja båda områdena som utflyktsmål för friluftslivet. Banvallsleden kan
bidra till att tillgängliggöra områdena.
Det framgår inte tydligt av skötselplanen för Hässlebacken vilka områden som
ska kopplas samman genom en strövstig. Om det nya utökade reservatsområdet
ska sammankopplas med Målaskogsberg norr om Vislandavägen, förutsätter
Ljungby kommun att passagen över Vislandavägen ordnas på ett trafiksäkert sätt
för gångtrafikanter.
Kommunen förutsätter att banvallsledens utveckling, tillsyn och skötsel inte
försvåras/hindras med reservatsbestämmelserna.
Ett utökat område som är attraktivt för friluftsliv samt iordningställande för
allmänheten i form av parkeringsplats och rastplatser ökar behovet av toaletter
samt möjlighet till sophantering.
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Toaletter och sophantering skulle möjliggöra fler besökare samt att de stannar
längre i området. Detta skulle lämpligen placeras i samband med parkeringsoch rastplatser. Ljungby kommun anser att tillgång till toaletter och
sophantering är nödvändigt för att säkerhetsställa att naturreservaten med
omgivning inte drabbas av nedskräpning eller annan olägenhet.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har översänt förslag på beslut om utökning av befintligt
naturreservat Målaskogsberg med 64,9 hektar samt förslag på beslut om
upprättande av nytt naturreservat Hässlebacken.
Större delen av befintligt, utökat och nytt område ligger inom riksintresse för
natur. Befintligt naturreservat vid Målaskogsberg sammanfaller med Natura
2000 område. Målaskogsberg med omgivningar finns med i
naturvårdsprogrammet Kronobergs natur (Länsstyrelsen 1989) och har klass 1
vilket innebär särskilt stora naturvärden.
Områdena finns med i Länsstyrelsens ”Plan för skydd av värdefull natur i
Kronobergs län under perioden 2018-2020”. I yttrande från Kommunstyrelsen
den 13 mars 2018 ställer sig kommunen positiv till att länsstyrelsen arbetar
vidare med ett förslag på utökning av skyddat område vid Målaskog med hänsyn
till natur och friluftsliv.
Målaskogsberg
Utökningsområdet omfattas av båda syften från 1975 då reservatet först bildades
och från 2003 när det utökades:
•

•

Syftet med reservatet i Målaskogsberg som bildades 1975 är att skydda
och vårda ett naturskönt grönstensområde och ett stycke gammaldags
odlingsbygd med rik växtlighet, intressanta växtsamhällen och rikt
djurliv samt främja allmänhetens möjligheter till friluftsliv.
Syftet med delen som tillkom 2003 är att bevara värdefull löv-, barr- och
blandskog på fastmark och i sumpskog. Inom området ska på sikt
blandlövskog nyskapas. Den biologiska mångfalden i området ska
behållas och öka i takt med att skogen blir äldre, andelen lövskog blir
större och inslaget av grova träd och död ved ökar. Syftet är också att
främja allmänhetens möjligheter till friluftsliv.

Ljungby kommun äger två fastigheter som omfattas av utökningen av reservatet
Åbo 1:2 och Hollborna 1:7.
Prioriterade bevarandevärden är naturtyperna betesmark, slåtteräng, ädellövskog
och sumpskog samt för friluftslivet naturupplevelser i ett artrikt och vackert
landskap.
Hässlebacken
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I juli 2017 utbjöds del av fastigheten Hässlebacken 1:1 till försäljning som
Naturvårdsverket förvärvade den del av fastigheten som nu är föreslagen att
utgöra det planerade naturreservatet Hässlebacken. Naturreservatet kommer att
bli 24,2 hektar varav 0,1 hektar vatten. Området har prioriterande
bevarandevärden, naturtyperna silikatgräsmarker, taiga – blandskog,
skogsbevuxen myr samt friluftsliv. De högsta biologiska värdena i
naturreservatet beror på ett ovanligt välbevarat odlingslandskat med anslutande
blandskogar.
Skötselplaner
I föreslagna skötselplaner finns bevarandemål för varje skötselområde. De
innehåller nio skötselområden: betesmark, slåtteräng, ädellövskog, blandskog,
sumpskog, vattenmiljöer och strandängar, utvecklingsmark ädellövskog,
utvecklingsmark blandskog samt friluftsliv.
I skötselplanerna anges att områdena ska genom information, stig och rastplats
med mera vara tillgängliga för både barn och vuxna.
Det befintliga naturreservatet i Målaskogsberg är ett omtyckt utflyktsmål och är
ett av länets mest besökta reservat. Parkeringsplats, informationstavla, rastplats,
toalett och strövstig finns. Det anges en strövstig som knyter samman
Målaskogsberg och Hässlebacken lämpligen kan anläggas. Banvallsleden, en
cykelled på den gamla banvallen mellan Halmstad och Karlshamn via Ljungby,
löper genom området.
Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 september 2018, § 125,
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att Ljungby kommun ser
positivt på inrättande och utökning av naturreservat vid Målaskogsberg och
Hässlebacken och lämnar ovanstående yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 125/2018
Missiv till remiss, 2018-06-15
Förslag till beslut om bildande av Hässlebackens naturreservat, 2018-06-15
Förslag till beslut om utökning av Målaskogsberg naturreservat, 2018-06-15
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med miljö- och
byggnadsnämndens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg
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Ks § 140

KS 2018/0150

700

Motion om butiken Lite av varje
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
En motion har kommit från Sverigedemokrater om lokalen för second hand
butiken ”Lite av varje”.
Sverigedemokrater yrkar att socialförvaltningen utreder hur man kan placera
butiken för att uppnå bra tillgänglighet och mer ändamålsenliga lokaler och
därmed öka både försäljning och arbetstillfällen. Butiken är idag placerad i en
lokal som inte är tillräcklig stor för ändamålet. Enligt motionen upplever man
också att lokalen är lite undangömd och att många invånare i kommunen inte
känner till butiken.
Socialnämnden behandlade ärendet den 20 juni 2018, § 54, och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att besluta anse motionen besvarad med följande
motivering:
Socialförvaltningen har sedan tidigare konstaterat att lokalen för verksamheten
”Lite av varje” inte är lämplig för sitt ändamål. Lokalen är för trång och inte
fullt ut tillgänglighetsanpassad. I samband med detta konstaterande kom det
fram att lokalen där förvaltningen bedriver daglig verksamhet Karlsson på
Fabriksgatan 12 klassas som uttjänt.
Den 19 juni 2017 förmedlades uppdraget att hitta en ny lokal till
fastighetsavdelning med en önskelista/kravspecifikation. I den
önskelistan/kravspecifikationen utryckte förvaltningen önskemål om en lokal
som uppfyller behov av att bedriva även en second hand butik. Arbete att hitta
en ny lokal pågår.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 54/2018
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2018-06-12
Kommunfullmäktige § 53/2018
Motionen
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
socialnämndens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
socialnämndens förslag till beslut.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ks § 141

KS 2018/0284

253

Överlåtelse av genomförandeavtal
Beslut
Kommunstyrelsen besluta att godkänna att avtalet överlåts på Carl-Johan Tvede
vid ett förhållande att denne förvärvar fastigheten Hölminge 8:6 i Ljungby
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Carl-Johan Tvede har kontaktat kommunen med anledning av överlåtelse av
genomförandeavtal.
Carl-Johan Tvede avser att eventuellt förvärva fastigheten Hölminge 8:6 för
vilken det tecknades ett genomförandeavtal 2008-01-21/02-12 i samband med
att detaljplan upprättades för del av fastigheten.
Genomförandeavtalet tecknades med ägarna av fastigheten, Göran och Marianne
Heiling, i avsikt att säkerställa genomförandet av detaljplanens intentioner.
Avtalet får inte utan Ljungby kommunstyrelses godkännande överlåtas på annan
part.
Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft har fastigheten Hölminge 8:6 krympts
genom fastighetsreglering, registrerad 2009-05-20, till att enbart omfatta den
detaljplanelagda marken samtidigt som servitut bildats för vatten- och
avloppsanläggningar (VA).
Då den nuvarande ägaren inte har för avsikt att genomföra detaljplanen med att
bygga ut gator, VA och grönytor utan avser att överlåta den ser Tekniska
förvaltningen inget hinder att någon annan träder in som avtalspart och tar över
avtalets förpliktelser för att säkerställa att området byggs ut enligt detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av exploateringschefen, 2018-09-05
Överlåtelseavtal, 2008-02-11
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Skickas till
Exploateringschefen
Carl-Johan Tvede
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Ks § 142

KS 2018/0261

014

Banvallsleden (cykelled Halmstad-Karlshamn)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1 100 000 kronor avsätts 2018 för sträckan Ryssby – Målaskog i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
2 Övriga investerings- och driftskostnader tas med till budgetberedningen.
3 Tekniska nämnden får i uppdrag att göra markinköp för sträckan Ljungby –
Stavsjö. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i
april 2019.
4 Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta nödvändiga nyttjanderättsavtal
med markägare för hela sträckan inom Ljungby kommun. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2019.
5 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att sammankalla kommunerna
och regionerna var cykelleden ska gå för att upprätta ett närmare samarbete.
Sammanfattning av ärendet
Banvallsleden är en cykelled som sträcker sig från kust till kust, från Halmstad
till Karlshamn, genom omväxlande landskap. (Se bilaga 1.) Leden är totalt ca
250 km lång, varav ca 90 km passerar genom Ljungby kommun. Leden går på
en gammal banvall från nedlagda smalspåriga tågsträckor, anlagda i slutet på
1800-talet och i drift fram till ca 1970.
Banvallsleden kopplar samman de välutvecklade cykellederna Kattegattleden
(Göteborg – Helsingborg) i väst och Sydostleden (Växjö – Simrishamn) i öst.
Banvallsleden passerar genom många natursköna miljöer och kulturmiljöer på
vägen, såsom sjön Bolmen, naturreservatet Målaskog, nationalparken Åsnen och
Mörrumsån, och ett antal samhällen och byar i varierande storlek. Leden
används idag av både cykelturister och fritidscyklister, och antalet användare
ökar, bl.a. med cykelturismens ökande popularitet.
Banvallsleden har stor potential att öka attraktiviteten i Ljungby kommun, både
för besökare och boende, och även genom att skapa goda förutsättningar för
nuvarande och framtida företagare inom besöksnäringen. Leden sammankopplar
även till Bolmen Runt-leden. Leden har stor marknadsföringspotential, men det
behövs en förbättrad och bättre utvecklad led.
Banvallsleden i Ljungby kommun har varierande kvalitet och tillgänglighet.
Detta har lett till många synpunkter och klagomål genom åren, och kommunen
har fått göra flertalet akuta insatser för att reparera eller säkra leden.
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Underlaget på cykelleden varierar beroende på åt vilket vädersträck från
Ljungby som du beger dig mot. Mot väster och Halmstad går cykelleden på
privat mark eller bilväg. Bilvägen är asfalterad och den privatägda marken är
skogs-/grusväg. Under åren har många klagomål uppstått på privatägda
skogsvägar pga. avverkningar av skog och otillräckligt återställande av väg
därefter.
Åt öster och Alvesta består underlaget till största delen av återvunnen asfalt. På
sträckan Ryssby – Målaskog gjordes det år 2010 åtgärder som måste underhållas
snarast, annars är den investeringen förbrukad. Underhållet består av
ogräsbekämpning som har börjat växa i asfaltsmaterialet.
Verksamhetsplanen för cykelplanering (2014) beslutade att
kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för
leden (i och med att den framförallt går genom icke planlagt område). Det har
däremot inte funnits en budget för insatser eller underhåll hos de respektive
förvaltningarna. Förvaltningarna kan därför inte beställa åtgärder hos tekniska
förvaltningen, och tekniska i sin tur har endast budgeterade medel för
cykelvägar inom planlagt område. Vi förespråkar att tekniska förvaltningen
ansvarar för cykelvägarna i hela kommunen, med utökade budgeterade medel
för drift och investering.
För att leden ska få en god standard och utvecklas behövs följande åtgärder:
•
•
•
•
•
•

driftspeng
investeringspeng för att återställa leden på gammal banvall
investeringspeng för att köpa in mark för att bygga upp cykelvägen på
sträckan Ljungby – Angelstad
upprätta nyttjanderättsavtal med markägare av skogs-/grusvägar
ett samarbete med grannliggande kommuner och regioner
Se bilaga 2 för mer detaljerad information för åtgärderna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 augusti 2018, §
106, och beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1 100 000 kronor avsätts 2018 för sträckan Ryssby – Målaskog i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
2 Övriga investerings- och driftskostnader tas med till budgetberedningen.
3 Tekniska nämnden får i uppdrag att göra markinköp för sträckan Ljungby –
Stavsjö. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i
april 2019.
4 Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta nödvändiga nyttjanderättsavtal
med markägare för hela sträckan inom Ljungby kommun. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2019.
5 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att sammankalla kommunerna
och regionerna var cykelleden ska gå för att upprätta ett närmare samarbete.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av internationell samordnare och fritidsstrateg (inklusive
bilagor), 2018-08-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Internationell samordnare
Landsbygdsutvecklaren
Fritidsstrateg
Ekonomichefen
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Kommunstyrelsen informerar
Information
Carina Bengtsson (C) informerar om företagsbesöket på Ljungby Golv.
Irene Olofsson (C) informerar om företagsbesök på Terazza.
Kommundirektören informerar om medarbetardagarna.
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