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Tid och plats Tisdagen den 14 september 2021 klockan 08.45 – 08.50. Sammanträdesrum 
Märtasalen Storgatan 8, Ljungby. 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande 
Jenny Anderberg (C), tjänstgörande 
ersättare åt Lars-Ove Johansson  
Anne Karlsson (S), andre vice 
ordförande 
Tilda Ragnarsson (M), tjänstgörande 
ersättare åt Ann-Charlotte Wiesel  
Jan Sahlin (M) 
Thomas Jeppsson (M), tjänstgörande 
ersättare åt Marcus Walldén 
Matilda Petersson (C) 

Paul Kowalski (S) 
Tommy Göransson (MP), 
tjänstgörande ersättare åt Emma 
Johansson Gauffin (S) 
Håkan Bengtsson (S) 
Kerstin Wiréhn (V) 
Jan Lorentzson (SD) 
Krister Salomonsson (SD) 
Roland Johansson (ALT) 
Rut Björkström (KD) 

Övriga 
deltagande 

Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Sanna Petersson, planarkitekt  

Justerare Anne Karlsson 

Justeringens  
tid och plats I direkt anslutning till sammanträdet.  

Paragrafer §138   

  

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 14 september 2021 
Tillkännagivandet 
publicerat 14 september 2021 

Överklagningstid 14 september – 6 oktober 2021  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 7 oktober 2021  
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun. 

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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Ärendelista 
Yttrande gällande förslag till översiktsplan för Markaryds kommun................... 4 
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KS § 138  KS2021-0329 212   

Yttrande gällande förslag till översiktsplan för Markaryds 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till Markaryds 
kommun: 
Ljungby kommun ser positivt på förslaget till ny översiktsplan för Markaryds 
kommun. Förslaget är aktuellt och genomarbetat där Markaryds kommun lyfter 
fram de mellankommunala intressena som finns vilket ger goda förutsättningar 
för en positiv utveckling och ett mellankommunalt samarbete.  
Ljungby kommun har därmed inget att erinra på förslaget till ny översiktsplan 
för Markaryds kommun. 
Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Markaryd kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som nu är ute på 
samråd där Ljungby kommun har möjlighet att lämna in ett yttrande på 
förslaget. 
Den 31 augusti 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till Markaryds 
kommun: 
Ljungby kommun ser positivt på förslaget till ny översiktsplan för Markaryds 
kommun. Förslaget är aktuellt och genomarbetat där Markaryds kommun lyfter 
fram de mellankommunala intressena som finns vilket ger goda förutsättningar 
för en positiv utveckling och ett mellankommunalt samarbete.  
Ljungby kommun har därmed inget att erinra på förslaget till ny översiktsplan 
för Markaryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-08-31 §122 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, 2021-07-20 
Översiktsplan för Markaryds kommun – samrådsförslag, 2021-06-14 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att justera paragrafen 
omedelbart.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att justera paragrafen 
omedelbart.   

Skickas till 
Markaryds kommun  
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