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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen och digtialt via Teams, måndagen den 24 
januari 2022 klockan 17:30–19:56 

Beslutande 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 Johansson (ALT) 
Kent Danielsson (C) 
Gunilla Åström (M) 
Håkan Bengtsson (S) 
Melena Jönsson (SD) 
Ulla Hansson (M) 
Liselotte Åhlander (S) 
Anneli Ahlqvist (C) 
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) 
Jonas Richthoff (ALT) 
Jan-Erik Andersson (C) 
Frederik Svärd (M), Ordförande 
Pia Johansson (S), 2:e vice 
ordförande 
Ingela Rosén (S) 
Dick Andersson (SD) 
Lars Nordqvist (M) 
Tomas Nielsen (S) 
Jenny Anderberg (C) 
Pär Augustsson (SD) 
Margaretha Andersson (S) 
Maj-Britt Claesson (V) ersättare för 
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 Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare 
Henrik Dahlström, kommunstrateg 
Margareta Larsson, kanslichef (Digitalt via Teams) 
 

Åhörare - 

Justerare Bo Ederström och Kent Danielsson 

Justeringens 

tid och plats 

Kommunhuset, 2022-01-31 kl. 16.00 

Paragrafer §§ 1-19 
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Sekreterare Henrik Dahlström  

 
 

Ordförande Frederik Svärd  

 
 

Justerare Bo Ederström och Kent Danielsson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-01-24 

Protokollet anslås 2022-02-01 

Överklagningstid 2022-02-01 – 2022-02-22 

Anslaget nedtages 2022-02-23 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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§ 1 Dnr KS  

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomfört möte med Trafikverket. 
Ombyggnaden av E4 till motorväg på sträckan Ljungby-Toftanäs har avstannat på 
grund av entreprenörens konkurs. Trafikverket måste därför handla upp ny 
entreprenör för att färdigställa arbetet, vilket väntas medföra förseningar. 
Representanter för kommunen och Trafikverket har träffats för att diskutera 
möjliga lösningar, bland annat om vissa delar kan direktupphandlas. 
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§ 2 Dnr KS  

Allmänhetens frågestund och ledamöternas 

frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har inte lämnat in några frågor till kommunfullmäktiges 
sammanträde 

 

Ledamöternas frågestund 

Henrik Pettersson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande om 
Hammarhallen:  

Vad kostar hallen i internhyra för kultur- och fritidsnämnden? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att kultur- och 
fritidsnämndens hyreskostnad är 431 000 kronor per år. I detta ingår 
uppvärmning, men inte städning. 

 

Henrik Pettersson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande om 
Hammarhallen: 

Med tanke på att hallen ska rivas och strömförbrukningen är betydligt lägre än vad 
tekniska nämnden beräknat, kunde den hyrts ut billigare till kultur- och 
fritidsnämnden? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att kultur- och 
fritidsnämnden inte önskat fortsätta hyra Hammarhallen, och att de lokaler som 
inte längre används ska avyttras eller rivas. 

 

Kerstin Wiréhn (V) frågar socialnämndens ordförande om timanställda inom 
socialtjänsten: 

Kommunerna har fått kritik av Coronakommissionen för att det stora antalet 
timanställda har bidragit till ökad smittspridning inom den sociala omsorgen. För 
att underlätta för åtgärder har riksdagen beslutat om extra statsbidrag. Hur har 
socialnämnden arbetat med frågan? 
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Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att nämnden i arbetet med 
att nå en budget i balans minskade antalet tim- och visstidsanställda kraftigt. Det är 
oklart om de riktade statsbidragen underlättar situationen på lång sikt. 

 

Henrik Pettersson (SD) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
Hammarhallen: 

Hade nämnden velat behålla hallen om hyran hade varit lägre? 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla Hansson (M) svarar att nej, de hade 
den inte. Hallen är väldigt lite uthyrd och står tom stora delar av dagen. Det finns 
därför ingen anledning att behålla den. 

 

Liselotte Åhlander (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om satsningar i 
kommunens orter: 

Det finns ett antal serviceorter i kommunen som det satsas på, men hur blir det 
med andra orter? 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att de resurser som 
finns i första hand ska läggas på serviceorterna för att öka deras långsiktiga 
attraktivitet. I andra hand ska resurser läggas i andra orter, men det betyder inte att 
man inte alls ska göra satsningar utanför serviceorterna. 

 

Anne Karlsson (S) frågar tekniska nämndens ordförande om Hammarhallen: 

Det finns stor oenighet med föreningar om Hammarhallens rivning. Är du beredd 
att, med det underlag som finns idag, riva hallen?  

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att konflikten med 
föreningarna kommer att lösas och att man därefter kan riva hallen. 

 

Vinko Stifanic (V) frågar tekniska nämndens ordförande om Märta 
Ljungbergsvägen: 

Det finns en refug med övergångsställe där belysning saknas och de reflexer som 
finns är dåliga. Kan detta åtgärdas? 

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att det är enklast att 
få svar på frågan genom att ställa den via kommunens synpunktshantering. 
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§ 3 Dnr KS  

Enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga enkla frågor har lämnats till kommunfullmäktige. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-24 

9(34) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 4 Dnr KS2021-0431 100 

Inlämnande av motioner och interpellationer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Motion 

1. Anne Karlsson, Pia Johansson och Ulla-Britt Storck (S) skriver i motion 
inkommen 24 januari 2022 att beslut om Hammarhallens rivning har fattats av 
kommunen utan att förtroendevalda och föreningar har fått besked om 
ersättningslokaler. De föreslår därför i motionen att Hammarhallen ska vara kvar 
och ingå i bokningsbara lokaler till dess att en ny hall byggts på plats. De önskar 
även att den faktiska kostnaden, exklusive internhyressystemets regler, för 
Hammarhallen beräknas och delges fullmäktiges ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 24 januari 2021 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredningen och finner att de gör så. 

Skickas till 
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§ 5 Dnr KS2021-0536 773 

Svar på interpellation ställd till socialnämndens 

ordförande om våld i nära relationer 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Karlsson (S) ställde den 20 december 2021 en interpellation till 
socialnämndens ordförande gällande kommunens arbete vad gäller mäns våld mot 
kvinnor. 

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) lämnade den 19 januari 2022 ett 
skriftligt svar på interpellationen och besvarar den muntligt under dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om våld i nära relationer, 2021-12-15 

Interpellationssvar om våld i nära relationer, 2022-01-19 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse interpellationen besvarad och 
finner att de gör så. 
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§ 6 Dnr KS2021-0254 107 

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

• anta förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag daterat 8 
december 2021 och att,  

• ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Särskilt ägardirektiv 
för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB inklusive särskild 
uppföljning av målet för bredbandsutbyggnad senast den 31 december 
2022. 

 

Jäv 

Daniel Svensson (M), Gunilla Åström (M), Gun Lindell (V), Vinko Stifanic (V), 
Henrik Pettersson (SD), Jan Lorentzson (SD), Lennart Olsson (KD), Magnus 
Carlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har antagit en verksamhetsplan för verksamheten under 2021. I 
verksamhetsplanen framgår att en översyn av ägardirektiv utifrån antaget 
plandirektiv ska göras. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till 
revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 14 
december 2021. Kommunledningsförvaltningen föreslår ett antal ändringar i 
bolagens ägardirektiv som rör bland annat Harabergsområdet, kommunens med- 
och inflyttarservice, bredbandsmålet, vätgasproduktion och miljömål. Därutöver 
föreslås ett par redaktionella ändringar.  

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari 2022 att kommunfullmäktige antar 
förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag daterat 8 december 2021. 
Kommunstyrelsens föreslå även att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Särskilt ägardirektiv för Ljungby 
Energi AB och Ljungby Energinät AB inklusive särskild uppföljning av målet för 
bredbandsutbyggnad senast den 31 december 2022. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-01-11 § 15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-14 

Förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, 2021-12-08 

Ändringsförslag gällande ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag 

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. 

Skickas till 

Ljungby Energi AB 
Ljungbybostäder AB 
Ljungby Utveckling AB 
Ljungby Holding AB  
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§ 7 Dnr KS2021-0327 140 

Policy för näringsliv  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för näringsliv enligt förslag daterat 
3 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 september 2021 att skicka 
förslag på Policy för Näringsliv på remiss till samtliga nämnder. De synpunkter och 
svar som inkommit har hanterats och en justerad version av Policy för Näringsliv 
har tagits fram daterad 3 december 2021.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 3 
december 2021.Befintlig policy ska revideras och i arbetet med fokusområdet 
Näringsliv har ett grundläggande arbete genomförts vilket leder fram till förslaget 
till ny policy.  Policyn ska vara övergripande och kort och synpunkter som är i linje 
med detta har hanterats inom ramen av förslaget till policy. Synpunkter som inte 
hanteras inom ramen av förslaget kommer istället att hanteras inom ramen för 
kommande verksamhetsplan som mer detaljerat beskriver kommunens 
näringslivsarbete.  

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
anta förslag till Policy för näringsliv daterat 3 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen förslag till beslut, 2021-01-11 § 2 

Policy för näringsliv, 2021-12-03 

Tjänsteskrivelser från Kommunledningsförvaltningen, 2021-12-03 

Remissvar från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och 
Ljungbybostäder och externa 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) föreslår att kommunfullmäktige antar policyn enligt 
kommunstyrelsens förslag, med ändringen att meningen "Kommunkoncernens 
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medarbetare ska vara möjliggörare och trygga i att kunna vara rådgivare till 
företagen" stryks ur policyn. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag eller Kerstin Wiréhns förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
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§ 8 Dnr KS2021-0058 800 

Motion om turistekonomiska effekter av 

kommunens föreningsliv  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionens båda att-satser besvarade med 
hänvisning till pågående arbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
näringslivsavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 17 februari 2021 yrkar Matija Rafaj (S) och Margareta 
Andersson (S)  

• att kommunen utreder de turistekonomiska effekterna som föreningslivet 
bidrar till näringslivet i Ljungby kommun och,  

• att man i utredningen plockar ut några föreningar för att undersöka vilka 
effekter de har på näringslivet. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 
motionen ska vara besvarad med hänvisning till pågående arbete mellan 
kultur- och fritidsförvaltningen och näringslivsavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 24 
november 2021. Enligt arbetet som inletts utifrån verksamhetsplanen för strategisk 
evenemangsplanering så kommer förvaltningen kunna presentera en enklare 
beskrivning av effekterna av att genomföra arrangemang och tävlingar. Utifrån 
verksamhetsplanen för strategisk evenemangsplanering kommer förvaltningen följa 
upp antal besökare från föreningarna på frivillig basis genom enkäter. Med hjälp av 
verktyget ”EventCalculator” kommer dessa därefter att värderas.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 24 november 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att motionens båda att-satser är besvarade med 
hänvisning till pågående arbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
näringslivsavdelningen. 

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
anse motionens båda att-satser besvarade med hänvisning till pågående arbete 
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och näringslivsavdelningen. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-01-11 § 3 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-11-24 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-04 

Motion, 2021-02-17 

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. 

Skickas till 

Motionären  
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§ 9 Dnr KS2020-0397 800 

Motion om mötesplats för motorburna ungdomar  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

• anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med 
ungdomarna och att,  

• bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 13 november 2020 lämnar Matija Rafaj (S) och Pia Johansson 
(S) förslag om att kommunen ska göra något för ungdomar som använder A-
traktorer. I motionen skriver Matija och Pia att andra kommuner upplåtit plats för 
ungdomarna att vara på.  Matija och Pia tycker att även Ljungby kommun borde 
upplåta plats åt ungdomarna. I motionen yrkar Matija och Pia att: 

• kommunen gör en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner har 
arbetat med denna grupp och se om vi kan göra något liknande i vår 
kommun och att, 

• diskussioner förs med ungdomarna för att se om intresse finns att 
tillsammans med kommunen hitta en mötesplats för dem.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 3 
november 2021. Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2021 att inleda ” Projekt 
för bättre folkhälsa bland unga”. Projektet syftar till att förebygga ofrivillig 
ensamhet och att generera insatser som fokuserar på att förbättra folkhälsan bland 
unga. I projektet sker intervjuer med ungdomar om behovet av mötesplatser, 
utformning, aktiviteter med mera och en särskild diskussion sker med motorburna 
ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att den andra att-satsen, om 
att föra dialog med ungdomarna, ska anses besvarad i och med genomförandet av 
projektet.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 24 november 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

• anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med 
ungdomarna och att,  

• bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning. 
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Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari 2022 att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kultur-och fritidsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-01-11 § 4 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-11-24 § 93 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-03 

Motion, 2020-11-13 

Yrkanden 

Thomas Nielsen (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet. 

Dick Andersson (SD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras tre minuter för enskilda överläggningar  

Yrkanden 2 

Thomas Nielsen (S) återtar sitt yttrande. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Motionären 
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§ 10 Dnr KS2021-0098 450 

Samarbetsavtal gällande avfall mellan Ljungby 

kommun och Alvesta kommun  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner de båda upprättade samarbetsavtalen avtal 1 och 
avtal 2 mellan Alvesta kommun och Ljungby kommun. Avtal 1 avser samverkan om 
utsortering och återvinning av kommunalt avfall. Avtal 2 avser samverkan om 
insamling av kommunalt avfall samt förpackningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun och Alvesta kommun har gemensam lösning vad gäller 
utsortering av mat-, och restavfall genom optisk sortering. Inför årsskiftet 
2021/2022 kommer ny lagstiftning träda i kraft vilket innebär att kommunerna 
kommer fa ytterligare krav på sig att samla in returpapper. Två avtalsförslag har 
tagits fram med anledning av lagändringarna som tekniska nämnden föreslår att 
kommunfullmäktige ska godkänna.  

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 6 december 
2021. Avtalen innebär att Ljungby kommun sorterar Alvesta kommuns mat-, och 
restavfall medan Alvesta kommun sköter returpappersinsamling och avsättning av 
returpappret för återvinning i Ljungby kommun. Avtalet kommer i förlängningen 
även innefatta utsortering av fastighetsnära insamling av förpackningar genom 
optisk sortering.  

Tekniska nämnden föreslår den 15 december 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna de upprättade samarbetsavtalen mellan Alvesta kommun och 
Ljungby kommun.  

Avtal 1 avser samverkan om utsortering och återvinning av kommunalt avfall. Avtal 
2 avser samverkan om insamling av kommunalt avfall samt förpackningar. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-12-15 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-12-06 

Avtal 1 samverkan utsortering och återvinning av kommunalt avfall 

Avtal 2 samverkan insamling av kommunalt avfall samt förpackningar 
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Beslutsordning 

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 

Alvesta kommun 
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§ 11 Dnr KS2021-0249 290 

Motion om huruvida kommunala lokaler ska vara 

i kommunal ägo eller om verksamhetslokaler 

istället ska hyras  

Beslut 

Kommunfullmäktige finner att förutsättningarna för hur verksamhetslokaler ska 
hanteras redan är väl utredda av olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i 
verksamhetsplan för lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för 
införskaffande av verksamhetslokaler och att äga verksamhetslokaler är 
huvudalternativet. Ytterligare utredning av motionärens frågor skulle med andra 
ord inte ge särskilt mycket nytt. Motionen anses i och med detta besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 10 juni 2021 yrkar Anne Karlsson (S): 

• Att kommunens tjänstemän utan dröjsmål gör en utredning som 
presenterar kostnader för vilket som i längden är bäst för Ljungby kommun- 
bygga i egen regi alternativt erbjuda entreprenörer att bygga fastigheter och 
verksamhetslokaler som kommunen hyr för sin verksamhet. Exempel är 
skola, förskola, äldreboende och idrottslokaler. 

• Att presentera konsekvenser för de olika alternativen, hyra eller äga 
fastigheter och verksamhetslokaler samt presentera vilket alternativ som är 
bäst för Ljungby kommuns långsiktiga ekonomi 

• Att utifrån utredningens resultat bestämma framtida inriktning för 
Ljungbys beslutsfattare – vad gäller att äga eller hyra kommunens 
verksamhetslokaler. 

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 22 
november 2021. För att få till ett bra arbete med försörjning av kommunala 
verksamhetslokaler beslutade kommunfullmäktige om en ny verksamhetsplan för 
lokalförsörjning som skulle gälla från och med 2018.  

Ljungby kommuns investeringsprocess omarbetades under 2019. Med tanke på de 
ökade investeringsbehoven i kommunerna har också frågan om lämpliga lösningar 
för finansiering diskuterats flitigt på olika nivåer. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har i sin skrift ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” utrett de praktiska 
förutsättningarna för att äga, hyra av extern part respektive hyra av kommunala 
bostadsbolag. Även Kommuninvest har utrett frågorna i sin rapport ”Att äga eller 
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hyra sina verksamhetslokaler - hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn?”. I både 
SKR-skriften och Kommuninvests rapport nås sammanfattningsvis samma 
huvudsakliga slutsats: Det är klart mer ekonomiskt fördelaktigt att äga sina 
verksamhetslokaler. Med ägandealternativet är de årliga kostnaderna för lokalerna 
lägre samt minskar över tid i jämförelse med att hyra. Detta är enligt rapporterna 
ett obestridligt faktum. 

Tekniska nämnden föreslår den 15 december 2021 att kommunfullmäktige finner 
att förutsättningarna för hur verksamhetslokaler ska hanteras redan är väl utredda 
av olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i verksamhetsplan för 
lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för införskaffande av 
verksamhetslokaler och att äga verksamhetslokaler är huvudalternativet. Ytterligare 
utredning av motionärens frågor skulle med andra ord inte ge särskilt mycket nytt 
och motionen besvaras därmed. 

Kommunstyrelsens föreslår den 11 januari 2022 att kommunfullmäktige finner att 
förutsättningarna för hur verksamhetslokaler ska hanteras redan är väl utredda av 
olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i verksamhetsplan för 
lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för införskaffande av 
verksamhetslokaler och att äga verksamhetslokaler är huvudalternativet. Ytterligare 
utredning av motionärens frågor skulle med andra ord inte ge särskilt mycket nytt 
och motionen besvaras därmed. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-01-11 § 8 

Tekniska nämndens beslut, 2021-12-15 § 173 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-11-19 

Motion, 2021-06-10 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Motionären  
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§ 12 Dnr KS2021-0219 103 

Policy för arbetet med barnets rättigheter i 

Ljungby kommun  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till policy för arbetet med barnets 
rättigheter i Ljungby kommun daterat 7 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021 att skicka förslag till 
policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun på remiss för yttrande 
till samtliga nämnder, de kommunala bolagen och ungdomsrådet. Kommunens 
nämnder, ungdomsråd och kommunledningsgrupp har yttrat sig och är positiva till 
att en policy tas fram.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 15 
november 2021. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) blev lag den 1 januari 2020 
och gäller för alla verksamheter inom Ljungby kommun. De beslut som fattas i våra 
verksamheter ska utgå från ett barnrättsperspektiv.  

Ljungby kommuns policy för barnets rättigheter grundas på FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). Barnets rättigheter är en del av de mänskliga 
rättigheterna.   

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
anta förslag till policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun 
daterat 7 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-01-11 § 10 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

Policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun, 2021-12-07 

Remissvar från ungdomsrådet, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden och gemensamma 
överförmyndarnämnden. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-24 

24(34) 

 

 

Justerandes sign   

 

Beslutsordning 

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

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

Skickas till 

Kommunsekreterare  

Utvecklingsavdelningen  
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§ 13 Dnr KS2021-0165 003 

Arkivreglemente  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat arkivreglemente för 
Ljungby kommun daterat 26 november 2021.  

Arkivreglementet gäller från och med den 1 februari 2022 och ersätter då befintligt 
reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kommunens 
arkivreglemente. Gällande arkivreglemente antogs den 19 juni 2017.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 26 
november 2021. Av 16 § arkivlagen följer att kommunfullmäktige får meddela 
föreskrifter om arkivvården inom kommunen i den utsträckning när något annat 
inte är särskilt föreskrivet. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och 
gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas. 

Förslaget om revidering av arkivreglemente är anpassat till förutsättningarna i 
Ljungby kommun. I det nya förslaget har begreppet dokumenthantering bytts ut 
mot informationshantering som bättre beskriver hur arkivbildningen ser ut med 
både analog och digital informationshantering. Förslaget tydliggör också 
ansvarsfördelningen av den delade arkivmyndigheten mellan Sydarkiveras 
gemensamma arkivmyndighet och Ljungby kommuns arkivmyndighet 
(kommunstyrelsen).  

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari 2022 att kommunfullmäktige besluta att 
anta förslaget till revidering av arkivreglemente för Ljungby kommun samt att 
besluta att det nya arkivreglementet ska börja gälla från och med 1 februari 2022. 
Nu gällande arkivreglemente upphör därmed att gälla samma dag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-01-11 § 10 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-26 

Förslag till revidering av arkivreglemente, 2021-11-26 

Ändringsförslag gällande arkivreglementet 
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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. 

Skickas till 

Arkivchef  

Nämndernas funktionsbrevlådor  
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§ 14 Dnr KS2021-0460 020 

Policy för medarbetare och ledare i Ljungby 

kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till policy för 
medarbetare och ledare i Ljungby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

En policy inom området medarbetar-och ledarskap i Ljungby kommun har tagits 
fram. Behovet av en sådan policy har uppstått i och med Ljungby kommuns 
implementering av ledningsfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning, där 
filosofin uppmärksammar vikten av tydlighet i roller för anställda i organisationen. 
Policyn syftar till att klargöra filosofin för anställda och förtroendevalda politiker i 
Ljungby kommun.  

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
fastställa policy för medarbetare och ledare i Ljungby kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-01-11 § 20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-24 

Förslag till policy för medarbetare och ledare i Ljungby kommun, 2021-11-30 

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. 

Skickas till 

HR-avdelning 
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§ 15 Dnr KS2022-0022 212 

Upphävande av beslut gällande Översiktsplan 

2035 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 29 
november 2021 § 162. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter kommunfullmäktiges antagande av översiktsplan 2035 den 29 november 
2021, upptäcktes att textavsnitt med kommunens förhållningssätt till riksintressena 
för järnväg, luftfart och totalförsvar, vilket det är lagkrav på att en översiktsplan ska 
innehålla, hade fallit bort i översiktsplanens del 3 i det beslutsunderlag som 
skickades till kommunfullmäktige. 

Förvaltningen har nu uppdaterat del 3 med det innehåll som tappats bort. 
Förslaget har även uppdaterats i övriga delar med redaktionella rättelser såsom 
förtydliganden och aktuell statistik. Förslaget är att ett nytt antagandebeslut utifrån 
korrekta handlingar ska fattas. För att göra detta möjligt behöver beslutet från den 
29 november 2021 först upphävas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-27 

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. 

Skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen  
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§ 16 Dnr KS2017-0362 212 

Översiktsplan 2035  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 2035 enligt kommunstyrelsens 
förslag, daterat den 10 december 2021. Den nya översiktsplanen med tidshorisont 
2035 ersätter översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 
64. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter kommunfullmäktiges antagande av översiktsplan 2035 den 29 november 
2021, upptäcktes att textavsnitt med kommunens förhållningssätt till riksintressena 
för järnväg, luftfart och totalförsvar hade fallit bort i översiktsplanens del 3, vilket 
det är lagkrav på att en översiktsplan ska innehålla. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott hade den 26 oktober 2021 tillgång till fullständiga handlingar i Word-
format. Dessvärre har det i de layoutade versionerna i PDF-erna, som skickades ut 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, tappats bort viktiga stycken i del 3. 
Förvaltningen har nu uppdaterat del 3 med det innehåll som tappats samt 
uppdaterat övriga delar med redaktionella rättelser såsom förtydliganden och 
aktuell statistik samt rättat till ord och meningar.  

Genom ett nytt antagande beslut antas översiktsplanen utifrån korrekta handlingar 
och kommunfullmäktige upphäver därigenom det tidigare beslutet.  

Översiktsplanen regleras och utformas enligt 3 kap. i plan- och bygglagen (PBL) och 
dess funktion är att ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön inom hela kommunen. Den ska ge vägledning för beslut kring mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Planen är vägledande vid hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga 
beslut som rör mark- och vattenanvändning. En översiktsplan beskriver 
förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga 
planering samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Den är inte juridiskt bindande, men väger tungt i och med 
att den är förankrad med medborgare och myndigheter.  

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för kommunens framtida utveckling 
med tydliga kopplingar till kommunens vision: ”I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035". I Ljungby kommun har 
översiktsplanen därför år 2035 som målår.  

Översiktsplanen är uppdelat i ett antal separata delar, för att förenkla läsbarheten:  
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• 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.  

I tjänsteskrivelse från den 27 december 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 29 
november 2021 § 162. 

Kommunstyrelsen föreslår den 11 januari 2022 att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Översiktsplan 2035 enligt kommunstyrelsens förslag, daterat den 10 december 
2021. Den nya översiktsplanen med tidshorisont 2035 ersätter översiktsplanen 
antagen av kommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 64. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2022-01-11 § 20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-27 

Översiktsplan 2035 del 1,del 2, del 3, del 4, 2021-12-10 

Granskningsutlåtande, 2021-12-10 

Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning, 2021-12-10 
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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. 

Skickas till 

Miljö- och byggförvaltningen  
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§ 17 Dnr KS2022-0004 102 

Valärende ny ersättare i kommunfullmäktige (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Herman Nordqvists avsägelse och ber 
Länsstyrelsen Kronoberg utse ny ersättare för Moderaterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Herman Nordqvist (M) har den 5 januari 2022 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-17 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att godkänna Herman 
Nordqvists avsägelse. 

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

Skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Herman Nordqvist  
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§ 18 Dnr KS2022-0013 103 

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen redovisar 13 medborgarinitiativ som inkommit 
sedan kommunfullmäktiges förra sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Medborgarinitiativ 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen 
och finner att de gör så. 
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§ 19 Dnr KS2022-0012 103 

Meddelanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Ljungby Utveckling AB, sammanträdesprotokoll 2021-11-23 

2. Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll 2021-11-23 

3. SKR, beslut om överenskommelse mellan SKR och regeringen kring säker digital 
kommunikation, 2021-12-17 

4. Redaktionell korrigering kommunfullmäktige § 189 

 

 


