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Tid och plats Tisdagen den 13 mars klockan 08.02-16.30, sammanträdesrum Märtasalen 
Storgatan 8 Ljungby och via Teams. Mötet ajourneras, 09.14-09.28, 10.21-
10.36, 11.30-11.47. 12.10-13.03.  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande   
Lars-Ove Johansson (C), vice 
ordförande (deltog på distans) (deltog 
inte § 54) 
Anne Karlsson (S), andre vice 
ordförande (deltog på distans) 
Ann-Charlotte Wiesel (M) (deltog på 
distans) (deltog §54–68, §71 p.2,16) 
Jan Sahlin (M) (deltog på distans) 
Marcus Walldén (M) (deltog på 
distans) 
Matilda Petersson (C) (deltog på 
distans)  
Tilda Ragnarsson (M) (deltog på 
distans), tjänstgörande ersättare åt 
Ann-Charlotte Wiesel (deltog §69–76, 
§71 p.20).  
 

Tommy Göransson (MP) (deltog på 
distans), tjänstgörande ersättare åt 
Paul Kowalski (S)  
Emma Johansson Gauffin (S) (deltog 
§54–68, §71 p.2,16)   
Håkan Bengtsson (S) (deltog på 
distans) 
Kerstin Wiréhn (V) (deltog på distans) 
(§54–69) 
Jan Lorentzson (SD) (deltog på 
distans) 
Henrik Petersson (SD) (deltog på 
distans), tjänstgörande ersättare åt 
Krister Salomonsson (SD) (deltog 
§54–69, §71) 
Jonna Nielsen (ALT), tjänstgörande 
ersättare åt Roland Johansson   
Rut Björkström (KD) (deltog på 
distans) 
 

Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör  
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Charlotte Scherling, ekonom §54 
Johan Håkansson, planarkitekt §55-56 
Emma Lina Svensson, miljöinspektör §57 
Pernilla Lydén, kommunstrateg §58-59 
Monica Fransson, turismsamordnare §59 
Christer Karlsson, fritidschef §59-60 
Jimmie Nilsson, gymnasiechef §61 
Anna E Andersson, miljöchef §62 
Rozeta Beqa, miljö- och hälsoskyddsinspektör §63 
Maria Jamieson, internationell samordnare och landsbygdssamordnare §64-65 
Henrik Dahlström, kommunstrateg §66 
Ronnie Wallin, utredare §66 
Lilian Andersson, markassistent §67 
Pia Davidsson, VA-chef §68 
Joakim Karlsson, verkställande direktör för Ljungbybostäder AB §69 
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Linda Farkas, kvalitetsstrateg §71 
Birgitta Bergsten, Chef Elevhälsa §71 
Hanna Svahnström, miljöstrateg §71 
Patrik Svedenskiöld, säkerhetssamordnare §71 
 

Åhörare 1  

Justerare  Anne Karlsson  

Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 15 april klockan 13.00, kansliavdelningen.  

Paragrafer § 54-76   

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson 
  

Justerare Anne Karlsson 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 13 april 2021  
Tillkännagivandet 
publicerat 16 april 2021  

Överklagningstid 16 april – 10 maj 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 11 maj 2021  
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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KS § 54  KS2021-0112 107   

Instruktion till ombud vid 2021 års ordinarie 
bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding 
AB-koncernen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt 
till stämmoombudet Lars-Ove Johansson att företräda samtliga aktier vid 2021 
års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag.  
 
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera 
stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid 
stämman fatta beslut om att: 

− fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen 
− besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens 

årsredovisningar 
− bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet 

för 2020 års förvaltning 
− fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i 

enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för 
Ljungby kommun” 

− fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå 
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal  

Jäv 
Lars-Ove Johansson (C) deltog inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att utse Lars-Ove Johansson till 
ombud och Anne Karlsson till ersättare för perioden 2020–2023.  
Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utfärda fullmakt samt instruktion 
till valt ombud för de kommunala bolagens årsstämmor 2021.  
Instruktionen till ombudet grundar sig dels på de punkter som det enligt 
Aktiebolagslagen ska fattas beslut om på stämman och dels på 
Arvodereglementet för Ljungby kommun.  
Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt 
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till stämmoombudet Lars-Ove Johansson att företräda samtliga aktier vid 2021 
års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag.  
Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera 
stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid 
stämman fatta beslut om att: 

− fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen 
− besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens 

årsredovisningar 
− bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet 

för 2020 års förvaltning 
− fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i 

enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för 
Ljungby kommun” 

− fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå 
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 55 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-16 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 55  KS2021-0117 014   

Yttrande över Trafikverkets vägplaner för projekt 
Glamshult-Vrå-Boasjö 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Trafikverket i enlighet med 
förslag daterat 22 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Samråd över vägplaner för Glamshult-Vrå-Boasjön, etapp 1 och 2, pågår under 
perioden 22 februari – 18 mars 2021. Samråd sker med berörda parter så som 
fastighetsägare, kommunen, organisationer och allmänheten. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott lämnar den 30 mars 2021 förslag till yttrande över projektet.  
Sträckan Glamshult-Vrå-Boasjön längs väg 25 utgör den kvarstående länken för 
att uppnå en sammanhängande mötesseparerad väg från Hallands länsgräns till 
Ljungby. Trafikverket beslutade den 4 november 2008 att sträckorna skulle 
förses med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. 
Beslutet togs utifrån genomförd förstudie för Väg 25 som omfattade hela 
sträckan från Hallands Länsgräns till Ljungby.  
Projektets syftar till att minska barriäreffekten för djuren och samtidigt öka 
trafiksäkerheten och skapa en ökad framkomlighet. Antalet anslutningar ska 
minska och på en del av sträcka ska en mötesseparerad väg med 
omkörningssträckor anläggas. Vägen kommer delvis att breddas för att ge mer 
utrymme för omkörningar.  
Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Trafikverket i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande i tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 50 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande, 2021-03-22 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Skickas till 
Trafikverket 
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KS § 56  KS2021-0057 860   

Yttrande över förslag till kulturmiljöstrategi för 
Kronobergs län 2021–2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till länsstyrelsen i enlighet med 
förslag daterat 16 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på länsstyrelsens 
remissupplaga av länets uppdaterade kulturmiljöstrategi, vilken innehåller 
målbilder och prioriteringar för länets kulturmiljöarbete. Länsstyrelsen siktar på 
att fastställa den aktualiserade kulturmiljöstrategin under 2021. Den 30 mars 
2021 lämnar kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till yttrande över strategin.   
Föreslagen kulturmiljöstrategi är pedagogisk och har en tydlig struktur. Det är 
lätt för berörda aktörer att identifiera sin roll och sitt ansvar i kulturmiljöarbetet. 
Det är bra att den nya kulturmiljöstrategin utgår från de målbilder som gällde 
strategin för perioden 2016–2020 eftersom målbilderna togs fram genom ett 
grundligt arbete i samverkan med länets kommuner och andra berörda aktörer. 
Målbilderna är fortfarande relevanta att utgå ifrån i kulturmiljöarbetet i länet. 
Jämfört med den förra kulturmiljöstrategin saknas dock en beskrivning av vilka 
insatser som länsstyrelsen har för avsikt att göra för respektive målbild under 
strategiperioden. 
Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till länsstyrelsen i enlighet med 
förslag daterat 16 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 51 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande, 2021-03-16 
Remissutgåva av kulturmiljöstrategi 2021-2025, 2021-02-16 

Yrkanden 
Håkan Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Håkan 
Bengtssons yrkande.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Håkan 
Bengtssons yrkande.  

Skickas till 
Länsstyrelsen i Kronoberg 
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KS § 57  KS2021-0102 213   

Yttrande över betänkandet Tillgängliga stränder 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna yttrande till Miljödepartementet 
utifrån det förslag till yttrande som miljö- och byggnämnden beskriver i beslut 
från den 7 april 2021 § 47.  
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta del av och 
beakta Region Kronoberg yttrande och eventuellt lämna yttrande till 
Miljödepartementet om tid medges.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljödepartementet har ombett Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Växjö 
kommun och Tingsryd kommun i Kronobergs län att lämna yttrande över den 
statliga offentliga utredningen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd. Ljungby kommun är ingen remissinstans men har ändå möjlighet 
att lämna ett yttrande över betänkandet. Den 7 april 2021 lämnar miljö- och 
byggnämnden ett förslag till yttrande från Ljungby kommun.  
I miljö- och byggnämndens förslag till yttrande framgår att förslaget behöver 
omarbetas och framförallt på grund av att lagstiftningen behöver vara tydlig och 
tillämpningen förutsägbar och för att tydliggöra att försiktighetsprincipen ska 
vara grundläggande i svensk miljölagstiftning. Att förslaget innebär att 
strandskyddet för småvatten upphävs är inte ett bra alternativ. Istället kan 
möjligheten att arbeta med ett mer differentierat strandskydd vara ett alternativ 
där man arbetar med kortare skyddsavstånd för småvatten. Länsstyrelserna 
borde parallellt få i uppdrag att utreda behovet av möjligheterna att upphäva 
strandskyddet där skyddsvärdena är låga. Miljö- och byggnämndens förslag till 
yttrande framgår i sin helhet i miljö- och byggnämndens beslut från den 7 april 
2021 § 47.  
Den 7 april 2021 föreslår miljö- och byggnämnden att kommunstyrelsen 
beslutar att lämna yttrande enligt det förslag som framgår i miljö- och 
byggnämndens beslut från den 7 april 2021 § 47.   

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens beslut och förslag till yttrande, 2021-04-07 § 47 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-04-08  
Betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 
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Yrkanden 
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte lämna 
yttrande till Miljödepartementet utifrån det förslag till yttrande som miljö- och 
byggnämnden beskriver i beslut från den 7 april 2021 § 47.  
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta del av och 
beakta Region Kronoberg yttrande och eventuellt lämna yttrande till 
Miljödepartementet om tid medges.  
Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Tommy Göransson (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Miljödepartementet utifrån det 
förslag till yttrande som miljö- och byggnämnden beskriver i beslut från den 7 
april 2021 § 47.  

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Magnus Gunnarssons yrkande och om att rösta NEJ för beslut i enlighet 
med Anne Karlssons yrkande.   
LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Tommy Göransson, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S   x 
Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Henrik Pettersson, tjänstgörande 
ersättare SD 

x 
 

Jonna Nielsen, tjänstgörande ersättare 
ALT 

x 
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Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Magnus 
Gunnarssons yrkande.  
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KS § 58  KS2021-0052 800   

Yttrande över förslag till verksamhetsplan för kultur 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till kultur- och fritidsnämnden i 
enlighet med förslag daterat 15 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 
kultur 2021–2024. Den 27 januari 2012 beslutade kultur- och fritidsnämnden att 
skicka förslaget på remiss. Den 30 mars 2021 lämnar kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag till yttrande över verksamhetsplanen.  
I tjänsteskrivelsen från den 15 mars 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Verksamhetsplanen har utvecklats och förtydligats sedan förra 
kulturplanen. Kulturföreningar med kommunalt kulturstöd, kulturaktörer i 
Region Kronoberg och studieförbund med kommunalt stöd lyfts fram på ett bra 
sätt. Det är positivt att kulturplanen lyfter upp vikten av samverkan och att en 
mångfald av aktörer är avgörande för ett starkt kulturliv i Ljungby kommun.  
Att Ljungby kommun har ett rikt och inkluderande kulturliv är viktigt för att nå 
kommunens vision och visionsmål. För att nå dit behöver många i och utanför 
kommunorganisationen arbeta tillsammans i kulturfrågor. I ett större perspektiv 
kan det därför vara värt att fundera över hur kommunens kulturpolitiska 
inriktning och övergripande ambitionsnivå läggs fast. Verksamhetsplanen, som 
fastställs av kultur- och fritidsnämnden, innehåller i förslaget både de 
principiella ställningstagandena och en plan för hur verksamheten ska prioriteras 
utifrån principerna.  
Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till kultur- och fritidsnämnden i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 15 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 48 
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande, 2021-03-15 
Remissutgåva av verksamhetsplan för kultur, 2021-02-11 

Yrkanden 
Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att i yttrandet lägga till 
att organisationen IBN RUSHD ska tas bort från verksamhetsplanen och att 
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verksamhetsplanen inte ska fastställas om organisationen framgår i den. I övrigt 
beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.  
Håkan Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Håkan 
Bengtssons yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Håkan Bengtssons yrkande och om att rösta NEJ för beslut i enlighet med 
Jan Lorentzsons yrkande.  
LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

 
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x  
Tommy Göransson, tjänstgörande 
ersättare MP 

x 
 

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x  
Bengtsson Håkan, Ledamot S x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x 
Henrik Pettersson, tjänstgörande 
ersättare SD 

  
x 

Jonna Nielsen, tjänstgörande ersättare 
ALT 

  
x 

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Håkan 
Bengtssons yrkande.  

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
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KS § 59  KS2021-0089 156   

Medfinansiering för utveckling av Bolmenmarschen och 
Bolmenleden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering till projektet vandringsled 
Bolmenled/Bolmenmarschen.  
Finansiering med 250 000 kr sker med resultatbalanserade medel från år 2020 
genom utvecklingsavdelningens budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Vandringsled Bolmenled/Bolmenmarschen är ett projekt som utvecklats genom 
kommunstyrelsens beslut om utveckling av vattenfrågor från den 16 april 2019. 
Kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit 
fram förslag på åtgärder för utveckling av leden. Representanter från kultur- och 
fritidsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen har arbetat fram 
underlag för en LONA-ansökan som skickades in till länsstyrelsen den 1 
december 2020. Beslut väntas 31 mars. För att ansökan ska godkännas behöver 
kommunen bistå med egna medel till projektet.  
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 
15 mars 2021. Projektet innebär en inventering av Bolmenmarschens sträckning 
utifrån ledkriterier men även att utveckla ett förslag på sträckning av 
vandringsled.  
Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering till projektet vandringsled 
Bolmenled/Bolmenmarschen. Finansiering med 250 000 kr sker med 
resultatbalanserade medel från år 2020 genom utvecklingsavdelningens budget.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 47 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-15 
Karta över Bolmenmarschen från Fritidskartan och Lantmäteriet, 2021-03-15 
Kostnadssammanställning, 2021-03-15 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
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KS § 60  KS2020-0268 823   

Motion om belysning vid Ljungsjön 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 10 augusti 2020 lämnar Kerstin Wiréhn (V) förslag om att 
sätta upp belysning i området omkring Ljungsjön. I motionen yrkar Kerstin 
Wiréhn att en utredning genomförs för hur belysningen kan ordnas och till 
vilken kostnad.  
I tjänsteskrivelsen från den 4 februari 2021 skriver kultur- och 
fritidsförvaltningen om ärendet. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en 
vidareutveckling av Ljungsjöområdet ligger i linje med kommunens vision om 
35 000 invånare år 2035.  Det finns ett avtal om nyttjanderätt för anläggandet av 
Moutainbike-bana (MTB-bana) i området. Arbetet med MTB-banan pågår men 
banan har inte ännu byggts upp.   
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att utredning gällande belysningens 
utformning och kostnad bör genomföras när arbetet med MTB-banan kommit 
längre fram. Kostnader är en färskvara och en utredning bör därför genomföras i 
nära anslutning till att MTB-banan är på plats.  
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 3 mars 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-03-03 § 15 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-18 
Motion om belysning vid Ljungsjön, 2020-08-10 

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- 
och fritidsnämndens förslag till beslut.   

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin 
Wiréhns yrkande.  
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KS § 61  KS2019-0478 612   

Svar på motion om praktik inom Sunnerbogymnasiets 
högskoleförberedande program  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 6 december 2019 yrkar Petra Ruzsa-Pal (S) och Magnus 
Carlsson (S) att kommunen inför en sammanhållen praktikperiod (förslagsvis en 
vecka) för eleverna på Sunnerbogymnasiets studieförberedande program. 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att återremittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden med syfte att genomföra en större 
utredning utifrån ett strategiskt perspektiv och med tanke på kommunens vision 
om 35 000 invånare år 2035. Campus Ljungby, Ljungby Business Arena och 
kommunledningsförvaltningen ska delta i utredningen.  
Barn- och utbildningsförvaltningen har i den nya utredningen träffat och 
diskuterat motionen med företrädare för Campus Ljungby, Ljungby Business 
Arena, kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning, 
näringslivsavdelning, ungdomsrådet och elevrådet på Sunnerbogymnasiet. I 
utredningen har också Sunnerbogymnasiets studie- och yrkesvägledare bidragit 
med sina tankar kring motionen och praktik på skolan högskoleförberedande 
program. Sammanfattningsvis är alla överens om att en samverkan med 
Ljungbys näringsliv är viktig för att eleverna på Sunnerbogymnasiet ska få en 
verklighetsnära utbildning och få kunskap om olika företag och branscher för att 
kunna göra kloka utbildnings- och yrkesval. 
Många företag har svårigheter att ta emot elever då arbetsmiljökraven är högt 
ställda. I arbetet med praktik på grundskolan har företag också beskrivit att det 
kan vara svårt att ta emot en elev i en hel vecka på grund av tidspress och för att 
det är svårt att få till en meningsfull vecka för eleven. Detta är något man bör ta 
hänsyn till när praktikvecka diskuteras.  
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 24 mars 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2021-03-24 § 55 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-16 
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss, 2020-09-28 § 116 
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Motion om att införa praktik på Sunnerbogymnasiets studieförberedande 
program, 2019-12-06 

Yrkanden 
Emma Johansson Gauffin (S), Kerstin Wiréhn (V), Jonna Nielsen (ALT) och 
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.   
Marcus Walldén (M) och Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.  

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Marcus 
Walldéns och Matilda Peterssons yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Marcus Walldéns med fleras yrkande och om att röta NEJ för beslut i 
enlighet med Emma Johansson Gauffins med fleras yrkande.  
LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

 
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Tommy Göransson, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S   x 
Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Henrik Petterson, tjänstgörande ersättare 
SD 

x 
 

Jonna Nielsen, tjänstgörande ersättare 
ALT 

  
x 

 Omröstningen har utfallit med 9 JA-röster och sex NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Marcus 
Walldéns och Matilda Peterssons yrkande.  
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KS § 62  KS2021-0096 265   

Yttrande över bildande av naturreservat Ljungsjömyren 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande i enlighet med miljö- och 
byggförvaltningens ursprungliga yttrande från den 14 maj 2020. 
Kommunstyrelsens yttrande består därmed av miljö- och byggförvaltningens 
yttrande daterat 14 maj 2020 utan miljö- och byggnämndens tillägg från den 7 
april 2021 § 48. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen beslutade den 4 november 2020 om bildandet av naturreservatet 
Ljungsjömyren i Ljungby kommun. Beslutet har föregåtts av att berörda parter 
fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Begäran om yttrande från Länsstyrelsen inkom 
till Ljungby kommun den 6 mars 2020. 
Länsstyrelsens beslut om att bilda naturreservatet har överklagats. I samband 
med överklagandet har kommunen uppmärksammats om att kommunens 
yttrande inte behandlats av kommunstyrelsen. Yttrandet har skickats direkt från 
miljö- och byggförvaltningen till länsstyrelsen. Enligt kommunstyrelsens 
reglemente ingår det i styrelsens styrfunktion att styra och samordna den 
översiktliga planeringen av mark och vatten. I och med överklagandet har 
kommunen fått möjlighet att behandla yttrandet på ett korrekt sätt där 
kommunstyrelsen beslutar om yttrandets utformning. 
Miljö- och byggnämnden föreslår den 7 april 2021 att kommunstyrelsen yttrar 
sig i enlighet med förvaltningens tidigare tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 
2020 men att naturreservatet minskas då delat av området redan är ett Natura 
2000-område. Här finns redan en bevarandeplan upprättad och fastställd. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2021-04-07 § 48 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-04-06 
Miljö- och byggförvaltningens yttrande, 2020-05-14 
Förslag till skötselplan för naturreservat Ljungsjömyren i Ljungby kommun, 
2021-04-06 

Yrkanden 
Henrik Pettersson (SD) och Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att lämna yttrande i enlighet med miljö- och byggförvaltningens 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-13 
 

22(44) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

ursprungliga yttrande från den 14 maj 2020. Kommunstyrelsens yttrande består 
därmed av miljö- och byggförvaltningens yttrande från den 14 maj 2020 utan 
miljö- och byggnämndens tillägg från den 7 april 2021.  
Magnus Gunnarsson (M) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att från yttrandet ta bort skrivelser om Natura-2000 
och upprättad och fastställd bevarandeplan som framgår i miljö- och 
byggnämndens beslut från den 7 april 2021 § 48.  Kommunstyrelsen beslutar 
även att i yttrandet lägga till att naturreservatet endast ska omfatta myrmarken 
och inte den omgivande skogen. Kommunstyrelsen yttrande består därmed av 
miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande från den 14 maj 2020 med 
tillägg om att naturreservatet endast ska omfatta myrmarken och inte den 
omgivande skogen.   

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Henrik 
Petterssons och Anne Karlssons yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Magnus Gunnarssons och Lars-Ove Johanssons yrkande och om att rösta 
NEJ för beslut i enlighet med Henrik Petterssons och Anne Karlssons yrkande.  
LEDAMOT  JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

 
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Tommy Göransson, tjänstgörande 
ersättare MP 

  
x 

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S   x 
Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x 
Henrik Pettersson, tjänstgörande 
ersättare SD 

  
x 

Jonna Nielsen, tjänstgörande ersättare 
ALT 

  
x 
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Omröstningen har utfallit med sju JA-röster och åtta NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Henrik 
Petterssons och Anne Karlssons yrkande.  
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KS § 63  KS2020-0257 371   

Ställningstagande om vindkraftpark Skäckarp 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka tillståndsansökan om vindpark på 
fastigheten Annerstad-Bökhult 2:2 med flera enligt miljöbalkens 16 kapitel § 4.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län inkom den 13 juli 
2020 med en begäran om ställningstagande enligt 16 kapitlet § 4 miljöbalken 
samt med en förfrågan om ansökningshandlingarna från sökande behövdes 
kompletteras. Ansökan gäller 20 verk med en totalhöjd på maximalt 270 meter i 
Skäckarp, två mil sydväst om Ljungby. Den föreslagna vindparken utgör ett 
område om cirka 7 kvadratkilometer. Varje vindkraftverk beräknas kunna 
producera 23 GWh/ år. 
För att miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län ska kunna ge 
tillstånd till en vindkraftsetablering i kommunen måste Ljungby kommun 
tillstyrka etableringen. Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen 
att besluta i ärenden som rör till- eller avstyrkande till länsstyrelsen vad gäller 
ansökan om uppförande av vindkraftsanläggningar i kommunen.   

Miljö- och byggförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 
19 mars 2021. Förvaltningen gör bedömningen att aktuell lokalisering för den 
planerade vindkraftsparken inte är lämplig utifrån lokaliseringsprincipen i 
miljöbalken 2 kapitlet § 6. Aktuellt område berörs av många olika riksintressen 
bland annat riksintresse för totalförsvaret, riksintresse för 
dricksvattenförsörjning samt riksintresse för naturvård- och friluftsliv. 
Förvaltningen gör bedömningen att planerade åtgärder riskerar att medföra 
påtaglig skada på riksintresse för Totalförsvarets militära del.  
Miljö- och byggnämnden föreslår den 7 april 2021 att kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka tillståndsansökan om vindpark på fastigheten Annerstads-Bökhult 
2:2 med flera enligt miljöbalken (MB) 16 kapitlet § 4. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut, 2021-04-07 § 50 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-03-19 
Ansökningsunderlag tillhörande tillståndsansökan, 2021-02-19 
Länsstyrelsens yttrande över ansökan om tillstånd för vindpark Skäckarp, 2021-
04-08 
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Yrkanden 
Henrik Pettersson (SD), Jan Lorentzson (SD), Rut Björkström (KD), Marcus 
Walldén (M), Magnus Gunnarsson (M) och Jan Sahlin (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att avstyrka tillståndsansökan om vindpark på 
fastigheten Annerstad- Bökhult 2:2 m.fl. enligt miljöbalkens 16 kapitlet § 4.  
Anne Karlsson (S), Lars-Ove Johansson (C), Tommy Göransson (MP), Kerstin 
Wiréhn (V) och Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
tillstyrka tillståndsansökan om vindpark på fastigheten Annerstad-Bökhult 2:2 
med flera enligt miljöbalkens 16 kapitel § 4.   

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Henrik 
Petterssons med fleras yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Henrik Petterssons med fleras yrkande och om att rösta NEJ för 
beslut i enlighet med Anne Karlssons med fleras yrkande.  
 
LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C   x 
Petersson Matilda, Ledamot C   x 
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S   x 
Tommy Göransson, tjänstgörande ersättare 
MP 

  x 
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S   x 
Bengtsson Håkan, Ledamot S   x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V   x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x  
Henrik Pettersson, tjänstgörande ersättare 
SD 

x 
 

Jonna Nielsen, tjänstgörande ersättare ALT x  
Omröstningen har utfallit med åtta JA-röster och sju NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med Henrik 
Petterssons med fleras yrkande.  
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Skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län  
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KS § 64  KS2021-0114 156   

Verksamhetsplan för lokalt utvecklingsstöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till verksamhetsplan för lokalt 
utvecklingsstöd att gälla från och med år 2022.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta beslut om finansiering till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 
fått i uppdrag att se över ersättning och reglemente för kommunens 
utvecklingsgrupper. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på 
verksamhetsplan för lokalt utvecklingsstöd med nya kriterier för fördelning av 
stöd.  
I tjänsteskrivelsen från den 15 mars 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Lokala utvecklingsgrupper i Ljungby kommun kan årligen ansöka 
om ett stimulansbidrag. Nuvarande riktlinjer anger att ersättningen ska gå till 
ändamål som gynnar bygdens utveckling och/eller dess attraktivitet. 
Ersättningen, på 4 500 kronor per förening har varit på samma nivå i ungefär 15 
år. Under åren 2006–2020 har årligen omkring 15 föreningar sökt och beviljats 
ersättning. Den årliga utbetalningen har totalt varit omkring 67 500 kronor. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en oförändrad ersättningsnivå och 
oförändrade kriterier för ansökan om lokalt utvecklingsstöd. Däremot föreslår 
kommunledningsförvaltningen ett tillägg i ersättningen för att på ett tydligare 
sätt uppmärksamma de lokala utvecklingsgruppernas roll i att skapa en attraktiv 
kommun och även uppmuntra deras engagemang i en gemensam riktning. Enligt 
det nya förslaget ska lokala utvecklingsgrupper som påvisar att de har använt ett 
eller flera av kommunens fokusområden i sin verksamhet få möjlighet att ansöka 
om ett ersättningstillägg på 2 000 kronor.  
Utökad finansiering med 30 000 kronor behövs för att kunna inrätta 
ersättningstillägget om föreningarnas arbete med kommunens fokusområden. 
Idag finns budget på 70 000 kronor budgeterat hos utvecklingsavdelningen. 
Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till verksamhetsplan för lokalt 
utvecklingsstöd att gälla från och med år 2022.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen beslutar 
hänskjuta beslut om finansiering till budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 45 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-15 
Förslag till verksamhetsplan för lokalt utvecklingsstöd, 2021-03-15 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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KS § 65  KS2021-0115 005   

Yttrande över regionala prioriteringar för bredbandsstöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i kommunstyrelsens yttrande byta formuleringen 
Norr om Bolmen till Norr om Bolmens samhälle. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsen att lämna yttrande till Region Kronoberg i enlighet med 
förslag daterat 30 mars 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg ser över vilka prioriteringar som kan göras för att påverka 
den regionala fördelningen av investeringsstöd för bredbandsutbyggnad. I 
arbetet behövs kommunernas hjälp och inspel för att få fram en tydlig bild av 
behoven.  
I dagsläget är följande områden identifierade som outvecklade eller 
underutvecklade:  

- Målaskog, Långhult, Tesås,  
- Norr om Bolmen Samhälle,   
- Skärvö, Skärseryd och,  
- Bägaryd, Groeryd och  

 
Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Region Kronoberg i enlighet 
med arbetsutskottets förslag daterat 30 mars 2021 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 46 
Arbetsutskottets förslag till yttrande, 2021-03-30 
Beskrivning av identifierade områden för regionala prioriteringar, 2021-03-16 
Karta med identifierade områden, 2021-03-16 

Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att i yttrandet byta 
formuleringen Norr om Bolmen till Norr om Bolmen samhälle. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.  

Skickas till 
Region Kronoberg  
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KS § 66  KS2021-0075 014   

Svar på frågor om Region Kronobergs länstransportplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara Region Kronobergs frågor i enlighet med 
förslag daterat 30 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny planeringsomgång för transportinfrastruktur har startat. Trafikverket 
ansvarar för att ta fram en ny nationell plan och Region Kronoberg ansvarar för 
att upprätta en ny länstransportplan. Kronobergs länstransportplan ska antas av 
regionfullmäktige och syftar till att vara till ledning när medel för investeringar 
och förbättringsåtgärder ska fördelas inom regionen.  
I arbetet med att ta fram länstransportplanen har regionala utvecklingsnämnden 
skickat ut ett antal frågor till länets kommuner i syfte att starta en dialog kring 
länets infrastruktur i ett tidigt skede. Frågorna berör övergripande hållbarhet, 
större investeringar, cykelvägar och bidragsobjekt. Regionala 
utvecklingsnämnden önskar svar på frågorna senast 20 april 2021. En 
remissversion av länstransportplanen planeras att vara färdig att skicka ut före 
sommaren 2021. Kommunen har därmed möjlighet att återigen yttra sig i 
ärendet.  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på frågorna som 
ställts av Region Kronoberg. Frågorna handlar bland annat om vilka gruppers 
behov som ligger till grund för de prioriteringar som kommunen vill göra och 
om hur kommunens prioriteringar fördelas geografiskt mellan tätort, glesare 
miljöer och landsbygd.  
Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att besvara Region Kronobergs frågor i enlighet med 
arbetsutskottets förslag daterat 30 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 49 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande, 2021-03-30 

Yrkanden 
Lars-Ove Johansson yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.  

Skickas till 
Region Kronoberg 
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KS § 67  KS2020-0022 310   

Motion om att namnge gator och torg efter stora 
Ljungbyprofiler 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
när det gäller motionens intentioner att namnge gator och torg med syfte att 
hedra levande personer.  
När det gäller namngivande av gator och torg efter avlidna personer som haft 
stor inverkan på Ljungby kommuns utveckling förekommer det redan idag och 
föranleder därför ingen ytterligare åtgärd.  

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 20 januari 2020 yrkar Krister Salomonsson (SD) att 
kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och byggnämnden att ta fram förslag på 
och namnge gator och torg som hedrar stora företagare.  
I en tjänsteskrivelse från den 18 mars 2021 skriver tekniska förvaltningen om 
ärendet. Vid namngivande av nya gator och torg går det rent praktiskt till så att 
tekniska förvaltningens ger förslag på gatunamn i nya områden vilka sedan lyfts 
för övervägande och beslut i miljö- och byggnämnden.  
Vid namngivning av nya gator, torg, rondeller, grönytor och liknande bedömer 
tekniska förvaltningen att dessa mycket väl kan ges namn efter avlidna personer 
med stor inverkan på Ljungby kommuns utveckling. Detta tankesätt 
förekommer redan i dag i namngivningsdiskussioner. Tekniska förvaltningen 
anser däremot att namn på levande personer inte ska användas i samband med 
namnbyte eller namngivande av allmänna platser. Tekniska förvaltningen 
förordar istället att ortnamnsrådets rekommendationer fortsatt ska följas som 
innebär att personen ska vara avliden och att det ska ha passerat en rimlig tid 
innan personen kan bli aktuell för namngivning eller namnbyte.  
Den 6 mars 2021 föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen när det gäller motionens intentioner att namnge gator och torg 
med syfte att hedra levande personer. När det gäller namngivande av gator och 
torg efter avlidna personer som haft stor inverkan på Ljungby kommuns 
utveckling förekommer det redan idag och föranleder därför ingen ytterligare 
åtgärd.  
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Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-04-06 § 48 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-04-08 
Motion om att namnge gator/torg efter stora Ljungbyprofiler, 2020-01-20 

Yrkanden 
Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med tekniska nämndens förslag till beslut och om att rösta NEJ för beslut i 
enlighet med Jan Lorentzsons yrkande.  
FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x  
Wiesel Ann-Charlotte, Ledamot M x  
Sahlin Jan, Ledamot M x  
Walldén Marcus, Ledamot M x  
Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x  
Petersson Matilda, Ledamot C x  
Björkström Rut, Ledamot KD x  
Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x  
Tommy Göransson, tjänstgörande ersättare 
MP 

x 
 

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x  
Bengtsson Håkan, Ledamot S x  
Wiréhn Kerstin, Ledamot V x  
Lorentzson Jan, Ledamot SD   x 
Henrik Pettersson, tjänstgörande ersättare 
SD 

  x 
Jonna Nielsen, tjänstgörande ersättare ALT   x 

Omröstningen har utfallit med tolv JA-röster och tre NEJ-röster. 
Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.  
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KS § 68  KS2021-0105 452   

Tilläggsäskande med anledning av nytt ansvar för 
insamling av returpapper och med anledning av 
investering  i optisk sorteringsanläggning  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska 
nämnden utökade investeringsmedel för optisk sorteringsanläggning med 
15 000 000 kronor.  
Finansiering sker genom minskat rörelsekapital.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att alla kommuner ska överta insamlingen av 
returpapper från och med den 1 januari 2022. Returpapper är dags- och 
veckotidningar, reklamblad, magasin, olika kataloger och liknande samt 
broschyrer och skriv/ritpapper. En statlig utredning pågår med troligt resultat att 
även insamling av förpackningar kommer att bli ett kommunalt ansvar från 1 
januari 2023. I och med det utökade ansvaret behöver kommunen investera i en 
optisk sorteringsanläggning för att kunna hantera insamlingen av returpapper. 
Kostnaden för investering av en ny optisk sorteringsanläggning beräknas till 15 
miljoner kronor. Med anledning av investeringen har tekniska nämnden 
överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för beslut om tilläggsanslag med 15 
miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2021.  
I en tjänsteskrivelse från den 22 mars 2021 skriver kommunledingsförvaltningen 
om ärendet. Det begärda investeringsbeloppet på 15 miljoner kronor är för högt 
för att det ska finnas någon möjlighet till omfördelning från andra 
investeringsprojekt.  
Den 30 mars 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beviljar tekniska 
nämnden utökade investeringsmedel för optisk sorteringsanläggning med 15 
000 000 kr. Finansiering görs genom minskat rörelsekapital. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-03-30 § 52 
Tekniska nämndens beslut, 2021-03-09 § 35 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-22 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-03-11 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-13 
 

37(44) 

   
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes sign   

 

 
KS § 69  KS2021-0150 210 

Ljungbybostäders byggnation inom Harabergsprojektet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
investeringen i ny förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter på 
Harabergsområdet.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 9 april 2021 begär styrelsen för Ljungbybostäder AB att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna nybyggnation av trygghetsboende, 
särskilt boende och förskola inom Harabergsprojektet.  
I en tjänsteskrivelse från den 9 april 2021 skriver kommunledningsförvaltningen 
om ärendet. Enligt ägardirektiven för Ljungby kommuns aktiebolag ska 
kommunfullmäktige godkänna större investeringar överstigande 60 miljoner 
kronor. I kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget för 2021 
godkändes budget och investering för Harabergsprojektet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att investeringen i ny förskola, 
särskilt boende och trygghetslägenheter på Harabergsområdet godkänns.  

Beslutsunderlag 
Styrelsen i Ljungbybostäders beslut, 2021-04-09 § 12 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-09 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  
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KS § 70  KS2021-0119 141 

Medborgarinitiativ om lokal meny på 
representationsmiddagar 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
medborgarinitiativet om lokal meny på kommunens representationsmiddagar.  

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarinitiativ från den 20 mars 2021 lämnar en kommuninvånare 
förslag om hur kommunen kan genomföra representationsmiddagar. 
Kommuninvånaren föreslår att kommunen utlyser en tävling med syfte att ta 
fram Årets Ljungbymeny. I tävlingen ska lokala råvaror användas. Vinnarens 
meny kan sedan användas vid representationsmiddagar.  

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ om lokal meny på representationsmiddagar, 2021-03-20 

Yrkanden 
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarinitiativet om 
lokal meny på kommunens representationsmiddagar. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande och om någon är emot.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.   

Skickas till 
Förslagsställaren  
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KS § 71      

Informationsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
2.Information om Schrems 11.  
Kommunledningsförvaltningen informerar om Schrems 11. Schrems 11 är ett 
dom från EU-domstolen som påverkar i vilken utsträckning personuppgifter får 
hanteras av tredje land.  
Med anledning av domen kommer kommunledningsförvaltningen uppdatera 
kommunens rutiner för hantering av känsliga personuppgifter. Enligt de nya 
rutinerna kommer det inte vara tillåtet att hantera känsliga personuppgifter i 
Office 365.  
16.Rapportering om genomförda åtgärder i vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram.  
Vattenmyndigheterna lämnar en årlig enkät till kommunerna. Enkäten handlar 
om hur kommunen arbetar för att genomföra Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram. Kommunledningsförvaltningen berättar om de svar som 
lämnats i Vattenmyndigheternas enkät. 
20.Rapportering om arbetet med Barnens bästa.  
Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen berättar om arbetet 
med Barnens bästa. Arbetet med Barnens bästa genomförs tillsammans med 
Region Kronoberg. Förvaltningarna upplever att arbetet går framåt. Det 
kommungemensamma arbetet för att skapa en trygg och säker uppväxt för barn 
har även bidragit till att samarbetet mellan förvaltningarna förbättras inom andra 
frågor.  
Arbetet med Barnens bästa kommer framöver att utvärderas av 
Linnéuniversitetet.  
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KS § 72      

 

Rapportering från råden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Tillgänglighetsrådet.  
Anne Karlsson (S) berättar om senaste mötet. Under förra mötet pratade rådet 
bland annat om tillgänglighetsplanen som inte uppdateras på länge.  
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KS § 73      

 

Kommunstyrelsen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Företagsbesök.  
Flera ledamöter har varit på företagsbesök. Besöken har varit på Rays Office, 
Fastighetsbyrån, SMS energikonsult och på Småland media Group. Rays Office 
är ett bolag som är aktivt inom digital marknadsföring. Fastighetsbyrån är en 
mäklarbyrå. SMS energikonsult är ett bolag som är aktivt inom bland annat 
VVS. Småland Media Group är ett mediabolag.  
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KS § 74      

 

Kommunledningsförvaltningen rapporterar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen informerar om vad som är på gång inom 
kommunledningsförvaltningen och om pågående projekt som genomförs inom 
kommunkoncernen.  
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KS § 75      

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegat Hänvisning Beslutsdatum Ärende 
Magnus 
Gunnarsson 
och Jennie 
Vidal   

1.1 2021-02-12 Ansökan om 
utbetalning inom 
projekt Fasetten för 
arbete & studier   

Beslutsunderlag 
Ansökan om utbetalning, 2021-03-26 
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KS § 76      

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden har redovisats för kommunstyrelsen den 13 april 
2021: 
- Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll, 2021-03-02 
- Ljungby Utveckling AB, sammanträdesprotokoll, 2021-03-02 
- Kommunledningsförvaltningen, yttrande över förslag till översiktsplan 
för Ljungby kommun, 2021-03-22 
- Föreningen Svenskt landskapsskydd, skrivelse om elbrist, 2021-03-22 
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