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Svar på medborgarförslag om att bygga nytt kommunhus

Beslut
Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren för det inlämnade medborgarförslaget 
och meddelar förslagsställaren följande: med hänsyn till redan beslutade 
investeringar så utreds inte frågan vidare i dagsläget. Kommunen kommer 
däremot beakta förslaget i den långsiktiga planeringen av kommunala 
verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bygga nytt kommunhus lämnades in den 3 januari 
2018. Förslagsställaren vill att kommunen bygger ett nytt kommunhus och att all 
kommunal verksamhet samlas i samma byggnad. Enligt förslaget så ska 
kommunen sälja befintligt kommunhus. På den fastighet där befintligt 
kommunhus är placerat ska istället lägenheter byggas. Genom att placera all 
verksamhet i samma byggnad så ser förslagsställaren hur kommunen kan uppnå 
positiva fördelar. En del av förslaget är även att befintligt bibliotek renoveras.

Miljö- och byggnämnden har översänt ett yttrande i ärendet. Miljö- och 
byggnämnden anser att förslaget ligger i linje med planerna om Ljungby 
centrums fortsatta utveckling. Kommunledningsförvaltningen har därefter tagit 
fram en tjänsteskrivelse i vilken kommunledningsförvaltningen uttrycker sin 
bedömning i frågan. Kommunledningsförvaltningen besvarar 
medborgarförslaget med särskilt hänsyn till förslaget om att bygga nytt 
kommunhus.

I tjänsteskrivelsen från den 5 december 2019 framgår att 
kommunledningsförvaltningen delar miljö- och byggnämndens mening om att 
förslaget ligger i linje med gällande centrumplan och samrådsförslaget till 
översiktsplan. Kommunledningsförvaltningen påpekar att kommunen just nu 
befinner sig i genomförande och planering utav flera projekt som utgör 
nödvändiga investeringar för att nå målet om 35 000 invånare år 2035. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att frågan om nytt kommunhus 
behöver utredas ytterligare och att sådan utredning förutsätter tid och resurser. 
Med hänsyn till de investeringar som genomförs idag och som ligger inom nära 
framtid så är kommunledningsförvaltningens bedömning att en utredning om ett 
nytt kommunhus för stunden inte bör genomföras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 17 december 2019. 
Arbetsutskottet föreslår den 17 december 2019 att kommunstyrelsen tackar 
förslagsställaren för det inlämnade medborgarförslaget och meddelar
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förslagsställaren följande: med hänsyn till redan beslutade investeringar så 
utreds inte frågan vidare i dagsläget. Kommunen kommer däremot beakta 
förslaget i den långsiktiga planeringen av kommunala verksamheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-12-19 § 178 
Tjänsteskrivelse från kommuniedningsförvaltningen, 2019-12-05 
Miljö- och byggnämndens yttrande, 2019-11-27 § 179 
Medborgarförslag, 2018-01-03

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

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

Skickas till
Medborgaren
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