
LJUNGBY
KOMMUN

Kallelse

Kommunfullmäktige

Plats och tid Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby 
Måndagen den 17 juni 2019, klockan 17.00- OBS tiden!

Vid förhinder kontakta Eva-Marie Norén Holgersson som kallar ersättare. 
Telefon 0372-78 91 16, eva-marie.noren-holgersson@liungby.se

Inledning Ordföranden hälsar välkommen.
Förslag till justerare: Tilda Ragnarsson, Tommy Göransson, ersättare:
Bo Ederström
Justeringen hålls måndagen den 24 juni kl 16.00

Ärenden
1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3. Enkla frågor.

4. Inlämnande av motioner och interpellationer.

5. Inlämnande av medborgarförslag.

6. Interpellation om fullmäktiges återremiss av ärendet om stöd till 
Lingbygdens Friskola.

7. Interpellation om bilavtal med kommunens anställda.

8. Svar på motion om utredning av Ringbadet.

9. Svar på motion om arbetsgivarens rutiner då medarbetare blir förtalade 
på sociala medier.

10. Svar på motion om att införa friskvårdstimme.

11. Höjning av taxor inom räddningstjänsten.

12. Ny taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen.

13. Ny taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter.

14. Instruktion till ombud vid extrastämmor för de kommunala bolagen.

15. Budget 2020 och plan 2021-2024.

16. Antagande av kulturmiljöprogram för Ljungby kommun.

17. Årsredovisning för kommunalförbundet Sydarkivera för år 2018.

mailto:eva-marie.noren-holgersson@liungby.se


18. Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse 
för år 2018.

19. Valärende - ersättare i gemensamma överförmyndamämnden (M).

20. Val av ersättare i tekniska nämnden (S)

21. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)

22. Valärende - S Tingbratt (KD).

23. Meddelanden.

Ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M)



LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -05" 0 0

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr *310/9/020/, /&/

O

Interpellation
till ordförande för Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslöt 181126 att ärendet om stöd till 

Lingbygdens friskola skulle återremitteras. Beslutet stöddes 
av ledamöter från socialdemokraterna, alternativet, 

sverigedemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. 
Återremissen gjordes för att noggrant utreda om det finns 

möjlighet att stödja Lingbygdens friskola avseende skolskjuts 
och hur det kan göras. Beslutet hade föregåtts av information 

om att andra kommuner beviljat bidrag till friskolor och av att 
Lingbygdens friskola hade olika förslag till lösning.

Barn- och utbildningsnämnden väljer dock att nonchalera 
återremissen och skriver i mars 2019 att inget nytt har 

tillkommit.

Så min fråga till kommunfullmäktiges ordförande är:

Hur försvarar du att nämnden sätter sig över 

kommunfullmäktiges beslut i frågan, trots att 

kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ?

Kerstin Wiréhn 

Vänsterpartiet



Svar på interpellation av Kerstin Wiréhn.

Frågan från Kerstin Wiréhn gäller hur jag som kommunfullmäktiges ordförande lät en 

återremitterad motion, gällande ersättning för skolskjuts till Lingbygdens friskola åter lyftas i 

kommunfullmäktige utan nya förslag på lösningar.

Motionen från Vänsterpartiet genom Kerstin Wirén daterad den 21 maj 2018 behandlades i 

kommunfullmäktige 2018-11-26. Då beslutades om återremittering för att noggrant utreda 

om det fanns möjlighet att stödja Lingbygdens friskola avseende skolskjuts.

Ärendet har behandlats i Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-27 och i Kommunstyrelsen 

2019-04-16, där man föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärenden med 

liknande utformning har utretts och besvarats tidigare. Ljungby kommun har därför tagit in 

en separat utredning från Kommunakuten AB, jurist Christer Hjert, specialiserad på bland 

annat skolskjutsjuridik. Utredningen visar att förslaget saknar lagstöd och därför inte bör 

genomföras. Inget nytt har tillkommit i sakfrågan.

Att ärendet åter lyftes i Kommunfullmäktige 2019-04-29 anser jag vara utan anmärkning, då 

både Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ansåg att inget ytterligare fanns 

att tillföra ärendet. Allt var noggrant utrett och genomlyst.



Bilavtal LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -05- 0 9

KOMMUNLEDNINSG FÖRVALTNINGEN 
Dnr/fr Å7/9 /Oiii.Toö

Datum 19-05-09

I min interpellation frågar jag ordförande i socialnämnden Bo Ederström

När man blir anställd i kommunen kan/får man skriva på ett bilavtal som gör att 
man överlåter sin egen bil i tjänsten mot att man får en milersättning.

Skriver kommunen fortfarande sådana avtal med personalen?

Min andra fråga gäller vad som händer när man t.ex. kör på ett djur när man kör 
med egen bil i tjänsten. Vem står för självrisken, den enskilde eller kommunen?

Min sista fråga är. Har kommunen en för liten bilpool till de anställda eller 
utnyttjas den inte på ett optimalt sätt?

Christian Johansson (v)
Vänsterpartiet



Motion angående utredning av Ringbadet i Lagan

Ringbadet i Lagan har länge varit en naturlig mötesplats för Bergaborna på sommaren där 
människor i olika åldrar har träffats för att få svalka sig i de olika bassängerna när vädret 
varit inbjudande.

Efter många års användande är Ringbadet i behov av renovering. Vi socialdemokrater vill 
med denna motionen medge våran inställning om att vi tycker att badet ska renoveras för att 
i fortsättningen verka som en viktig mötesplats.

Därför yrkar vi socialdemokrater på:

Att en utredning görs för att ta fram kostnaderna på att renovera och utveckla Ringbadet 

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 20180312

Matija Rafaj(s)
2:e vice ordf. kultur o fritidsnämnden
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JUNGBY 
OMMUN

Kommunstyrelsen

Kf § 122 Ks2018/0097 822

Svar på motion om utredning av Ringbadet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är 
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion år 2018 att kommunen ska utreda 
kostnaderna för att renovera och utveckla Ringbadet i Lagan.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande att tekniska 
förvaltningen under hösten 2017 beställde en statusinventering av Ringbadet och 
tillhörande byggnader. Utredningen skulle innehålla en kostnadsbedömning över 
akuta åtgärder, åtgärder inom 3 år, åtgärder inom 5 år och åtgärder inom 10 år. 
Pehrsco AB har gjort inventeringen och den redovisades av fastighetsförvaltaren 
på presidiemötet 2018-05-14 med kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- 
och byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

År 2018 har det totalt investerats 888 000 kr för renovering av anläggningen och 
inköp av bottensug till bassängema. För 2019 meddelar fastighets avdelningen 
att fastigheten kommer att målas om, vissa fönsterbyten kommer att göras och 
plaskdammen ska målas för en summa på totalt 380 000 kr.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 24 april 2019 att kommunfullmäktige 
beslutar att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens förslag § 44/2019 
Motionen

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF Au § 44 2018/0037 822

Motion - Utredning av Ringbadet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Till kultur- och fritidsnämnden inkom 2018-05-15 motion om utredning av 
Ringbadet. Socialdemokraterna yrkar att en utredning görs för att ta fram 
kostnaderna för att renovera och utveckla Ringbadet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Hösten 2017 beställde tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen en 
statusinventering av Ringbadet och tillhörande byggnader. Utredningen skulle 
innehålla en kostnadsbedömning över akuta åtgärder, åtgärder inom 3 år, 
åtgärder inom 5 år och åtgärder inom 10 år. Pehrsco AB har gjort inventeringen 
och den redovisades av fastighetsförvaltaren på presidiemötet 2018-05-14 med 
kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö-och byggnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden.

2018 har det totalt investerats 888 000 kr för renovering av anläggningen och 
inköp av bottensug till bassängema. För 2019 meddelar fastighetsavdelningen 
att fastigheten kommer att målas om, vissa fönsterbyten kommer att göras och 
plaskdammen ska målas för en summa på totalt 380 000 kr.

Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå 
kommunstyrelsen att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-03.
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 16.

Skickas till
Kommunstyrelsen.
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LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Motion om personalpolitik innebärande att ansvarig chef
polisanmäler all form av förtal då anställd "hängs ut" i sociala
medier.

Sociala medier i all ära, det är det nya sättet att umgås och människor får utlopp för sina tankar och 
ideer och rätt använt kan sociala medier vara en tillgång för många i vårt samhälle.

Tyvärr sker det ofta att personer som är missnöjda med kommunens verksamhet eller anställds 
ledarskap, hänger ut anställda på sociala medier, med namn, kanske med foto och sen sprids 
negativa händelser med, och upplevelser av, just denna person. Oftast förekommer ingen källkritik 
eller någon objektiv granskning. Den anställde "hängs ut" och försvarar sig inte.

Som regler och policy fungerar idag görs ingen polisanmälan av arbetsgivaren. Det är upp till enskild 
att agera och göra en polisanmälan.

Vi socialdemokrater ser Ljungby kommuns anställda som arbetsgivarens viktigaste resurs och vill att 
anställda skall känna trygghet i sin anställning. Det kan inte innefattas i en anställning att figurera på 
sociala medier med namn och befattning som innehåller kränkningar och ibland förtal. Vi menar att 
arbetsgivaren snabbt måste ta ställning till detta nya fenomen som anställda utsätts för. Vi anser att 
arbetsgivaren skall anmäla alla former av förtal och kränkningar som förekommer på sociala medier. 
Det finns rutiner sedan tidigare om hot och hot om våld där rutinen är att ansvarig chef skall göra en 
polisanmälan. Polisanmälan löser kanske inte problemen för en anställd, men är en tydlig markering 
ifrån Ljungby kommun som arbetsgivare som såväl behövs i den stund händelsen inträffar.

Vi yrkar

Att Ljungby kommun inför en policy och en rutin för chefer att polisanmäla de händelser på sociala 
medier som innefattar förtal och hot riktat mot enskilda anställda i Ljungby kommun.

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 2019-01-10

Anne Karlsson Håkan Bengtsson
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Kf § 126 KS 2019/0023 020

Svar på motion om arbetsgivarens rutiner då medarbetare 
blir förtalade på sociala medier

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

I en motion yrkar Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) att Ljungby 
kommun inför en policy och en rutin för chefer att polisanmäla de händelser på 
sociala medier som innefattar förtal och hot riktat mot enskilda anställda i 
Ljungby kommun.

Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning utifrån yrkandet i 
motionen. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att enskild 
arbetstagare är målsägare och är den som bör göra polisanmälan. Den enskilda 
arbetstagaren gör en polisanmälan för förtal och det är ingen skillnad mellan 
sociala medier eller andra forum. Arbetsgivaren har möjlighet att ge stöd i 
enlighet med arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 14 maj 2019 att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut § 27/2019

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.

Henrik Petersson (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen enligt 
Anne Karlssons (S) yrkande eller att avslå motionen enligt Henrik Peterssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

/ A , -// w /) / A

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-04-15

Kommunledningsförvaltningen 

*Förvaltn. chef/avd. chef 

Lise-Lotte Bergström 

0372-789131

lise-lotte. bergstrom@ljungby. se

KS 2019/0023.020

Kommunfullmäktige

Svar på motion om personalpolitik innebärande att ansvarig 
chef polisanmäler all form av förtal då anställd ”hängs ut” i 
sociala medier

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar att Ljungby kommun inför en policy och 
en rutin för chefer att polisanmäla de händelser på sociala medier som innefattar förtal och 
hot riktat mot enskilda anställda i Ljungby kommun.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Enskild arbetstagare är målsägare och är den som skall göra polisanmälan. Den enskilda 
arbetstagaren gör en polisanmälan för förtal och det är ingen skillnad mellan sociala medier 
eller andra forum. Arbetsgivaren ger stöd enligt arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Förvaltningens beredning
Beredningen av ärendet är genomförd av Carina Karlund (Säkerhetssamordnare), Malin 
Svensk (Kommunikationschef) och Lise-Lotte Bergström (Personalchef).

Jonas Jönsson, Kommundirektör Lise-Lotte Bergström, Personalchef

POSTADRESS BESÖKSADRESS
341 83 Ljungby Olof sgatan 10A, 341 43

Ljungby
E-POST
kommunstyrelsen@ljungby.se

TELEFON
0372-78 90 00 vx

VVEBBPLATS
www.ljungby.se

ORG NR
212000-0670

BANKGIRO
156-0879

1(D

mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se
http://www.ljungby.se
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om friskvårdstimme
För att medarbetarna i Ljungby kommun skall ha en god hälsa så förespråkar vi 

socialdemokrater att införa friskvårdstimme för samtliga anställda i Ljungby 

kommun. Tidigare har timmen funnits men då den utföll så att alla inte kunde 

använda timmen så beslutades att ta bort densamma.

Vi kan idag se att sjuktalskostnaden är fortsatt höga. 16 miljoner tom 

september. Förra året var kostnaden 20 miljoner/helår.

Bakgrund och orsak till höga sjuktal får politiken som högst ansvariga för 

arbetsgivarpolitiken arbeta vidare med. Denna åtgärd, införande av 

friskvårdstimme, är ett sätt att bidra till att de anställda kan få en bättre hälsa.

Vi yrkar:

Att införa friskvårdstimme i Ljungby kommun

Att möjliggöra och uppmuntra alla anställda att använda friskvårdtimmen

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ljungby 2018-10-17

Anne Karlsson Flåkan Bengtsson

(s)(s)
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Svar på motion om att införa friskvårdstimme

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) har skrivit en motion om hälsoläget 
i Ljungby kommuns verksamhet. 1 motionen föreslås att friskvårdstimme ska 
införas i hela kommunen. Vidare föreslås att arbetsgivaren ska möjliggöra för 
alla anställda att utnyttja friskvårdstimmen.

Ljungby kommun hade fram till 2012 en friskvårdshalvtimme. 
Friskvårdshalvtimmen togs bort då den inte kunde utnyttjas av alla. Dessa 
förutsättningar har inte ändrats. Orättvisan i erbjudandet var den avgörande 
faktorn för beslutet om att ta bort friskvårdshalvtimmen.

Då det redan är svårt med bemanning och att fa tiden att räcka till skulle det 
krävas resursförstärkning i organisationen för att samtliga i personalen ska 
kunna utnyttja friskvårdstimmen. De ekonomiska förutsättningarna finns inte 
idag.

När friskvårdshalvtimmen fanns, fanns även ett aktivitetsbidrag på 500 kronor 
per anställd och år. När friskvårdshalvtimmen togs bort ökades bidraget till 1000 
kronor (mot utlägg av det dubbla). Detta har sedan utökats ytterligare med ett 
erbjudande på med 1000 kronor i massagesbidrag.

Kommunledningsförvaltningen tror att aktivitets- och massagebidrag 
tillsammans med andra aktiva åtgärden så som riktade insatser är bra verktyg för 
att uppnå hälsosamma medarbetare. Kommunlednings förvaltningens förslag till 
beslut är därför att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 14 maj 2019 att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommuniedningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-25 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut § 28/2019

Justerandes sign
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Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.

Ann-Charlotte Wiesel (M) och Anneli Ahlqvist (C) yrkar avslag på motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen enligt 
Anne Karlssons (S) yrkande eller att avslå motionen enligt Ann-Charlotte 
Wiesels (M) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå motionen.

Justerandes sign



LJUNGBY
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TJANSTESKRIVELSE 1(2)

2019-04-25
Ks2018/0338.020

Kommunledningsförvaltningen

Personalavdelningen Kommunfullmäktige

Jennie Ronefors 

0372-789239

jennie. ronefors@lj ungby. se

Svar på motion om införande av friskvårdstimme

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna Anne Karlsson och Håkan Bengtsson har skrivit en motion om 
hälsoläget i Ljungby kommun, inkom 20181022, där de föreslår att friskvårdstimme ska 
införas i hela kommunen. Vidare föreslår de att arbetsgivaren ska möjliggöra för alla 
anställda att utnyttja friskvårdstimmen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ljungby kommun hade fram till 2012 en friskvårdshalvtimme. Friskvårdshalvtimmen togs 
bort då den inte kunde utnyttjas av alla. Dessa förutsättningar har inte ändrats. Orättvisan i 
erbjudandet var den avgörande faktorn för att då ta bort halvtimmen.

Då det redan är svårt med bemanning och att få tiden att räcka till skulle det krävas 
resursförstärkning i organisationen för att samtliga i personalen ska kunna utnyttja detta. De 
ekonomiska förutsättningarna finns inte idag.

När friskvårdshalvtimmen fanns, fanns även ett aktivitetsbidrag på 500:- per anställd och år. 
När halvtimmen togs bort ökades bidraget på till 1000:- (mot utlägg av det dubbla). Detta har 
sedan utökats ytterligare med ett erbjudandet på med 1000:- i massagesbidrag. 
Kommunledningsförvaltningen tror att aktivitets- och massagebidrag tillsammans med andra 
aktiva åtgärden så som riktade insatser är bra verktyg för att uppnå hälsosamma medarbetare.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 83 Ljungby Olofsgatan 10A, 341 43 0372-78 90 00 vx 212000-0670

Ljungby
E-POST
kommunstyrelsen@ljungby.se

WEBBPLATS
www.Ijungby.se

BANKGIRO
156-0879

mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se
http://www.Ijungby.se
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(Underskrift av förvaltningschef) (Underskrift av tjänsteperson)

Skriv förvaltningschefens namn Skriv ditt namn
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Kommunstyrelsen

Kf § 112 Ks2019/0212 436

Höjning av taxor inom räddningstjänsten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om höjning av 
taxorna inom räddningstjänsten att från och med den 1 juli 2019 vara:

1. Taxa för återställning av automatiska brandlarm, som visar sig vara ut
lösta av annan anledning än brand - 5 830 kr.

2. Taxa för återställning av fellarm från brandlarmanläggning - 2 500 kr.
3. Taxa för nyanslutning till automatisk brandlarmanläggning - 2 000 kr.
4. Taxa för årlig service av automatisk brandlarmanläggning - 1500 kr.
5. T axa för brandtillsyn:

a. Grundbelopp - 1 925 kr.
b. Timdebitering per påböljad halvtimme - 1 480 kr.

Jäv
Marcus Walldén (M) deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har gått igenom samtliga taxor under böljan av år 2019 
och föreslår att flera av taxorna höjs från och med den 1 juli 2019. Taxorna 
har jämförts med taxor inom räddningstjänster i andra kommuner i länet. 
Senast taxorna höjdes var år 2016.

1. Taxa för återställning av automatiska brandlarm, som visar sig vara ut
lösta av annan anledning än brand, föreslås höjas från 5 000 kronor till
5830 kr.

2. Taxa för återställning av fellarm från brandlarmanläggning föreslås 
höjas från 2300 kr till 2 500 kr.
Taxa för nyanslutning till automatisk brandlarmanläggning föreslås höjas 
från 1 800 kr till 2 000 kr.

3. Taxa för årlig service av automatisk brandlarmanläggning föreslås 
höjas från 1 200 kr till 1 500 kr.

4. Taxa för brandtillsyn: grundbeloppet föreslås höjas från 1 850 kr till 
1 925 kr. Timdebitering per påbörjad halvtimme föreslås höjas från 
1 450 kr till 1 480 kr.

Tekniska nämnden föreslår den 23 april 2019 att kommunfullmäktige beslutar 
att höja taxorna enligt förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019 -02-05 
Tekniska nämndens förslag till beslut 2019-04-23

Justerandes sign
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Höjning av taxor inom räddningstjänsten Dnr y öjGlrL ; ^ 4
Beslut
Tekiiiska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja taxorna 
enligt förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har gått igenom samtliga taxor under början av år 2019 och 
föreslår att flera av taxorna höjs från och med den 1 juli 2019. Taxorna har jäm
förts med taxor inom räddningstjänster i andra kommuner i länet. Senast taxorna 
höjdes var år 2016.

1. Taxa för återställning av automatiska brandlarm, som visar sig vara ut
lösta av annan anledning än brand, föreslås höjas från 5 000 kronor till
5 830 kr.

2. Taxa för återställning av fellarm från brandiarmanläggning föreslås höjas 
från 2300 ler till 2 500 kr.

3. Taxa för nyanslutning till automatisk brandlarmanläggning föreslås höjas 
från 1 800 kr till 2 000 kr.

4. Taxa för årlig sendee av automatisk brandlarmanläggning föreslås höjas 
från l 200 kr till 1 500 kr.

5. Taxa för brandtillsyn: grundbeloppet föreslås höjas från l 850 kr till
1 925 kr. Timdebitering per påbörjad halvtimme föreslås höjas från 450 
kr till 480 kr.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 9 april 2019 att tekniska nämnden 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja taxorna enligt förvaltningens 
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



2019-02-25 

Tjänsteskri velse

Översyn av taxor för räddningstjänsten

Bakgrund
Räddningstjänsten har gjort en genomgång av samtliga taxor under 2019 och föreslår 
höjning från 1/7 2019 enligt nedan. En jämförelse är gjord med andra räddningstjänster i 
länet. Senaste höjningen av taxorna gjordes 2016.

Taxor
• Taxan för återställningen av ett automatiskt brandlarm, som i efterhand visar sig vara 

orsakat av annan anledning än cn brand, föreslås höjas från 5.500 kr till 5.830 kr.

• Taxan för återställning av ett fel larm från en brandi armanläggning föreslås höjas från 
2.300 kr till 2.500 kr.

• Taxan för nyanslutning av en automatisk brandlarmanläggning. I taxan ingår 
administration samt bl.a. platsbesök, nyckelhantering, intern information. Taxan 
föreslås höjas från 1.800 kr till 2.000la'. Taxan gäller alla anläggningar.

• Den årliga serviceavgiften för en automatisk brandlarmanläggning är idag 1.200 kr. 
Taxan föreslås höjas till 1.500 kr.

• Räddningstjänsten utövar brandtillsyn. Grundbeloppet föreslås höjas från 1.850 kr till 
1.925 kr. 'fimdebiteringen per påbörjad halvtimme föreslås höjas från 450 kr till 480 
kr.

f o" 0 k

ZDéM&XliiJUM

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -05- 0 3

KOMMUNLEDNINSGrÖRVAiJ;.INGEN
PnrT.O^ /634.1-3 'iL

LJUNGBY
KOMMUN
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TF Räddningschef 
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Tel. 03 72-78 91 74 
Micael.holmslrand@ijungby.se

Förlag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska utskottet att besluta om ovanstående ändringar av- 
taxor.

Sonja Edén Mieael Holmstrand
Teknisk chef Tf. Räddningschef

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR
341 S3 Ljungby Bredemadsvägen 2 0372-78 90 00 vx 212000-0670

POSTGIRO
302 50-3

E-POST
radiiiu/insl/ailsieiCäiJfwiatiy.se

TELEFAX
03?2-JOS 20

WEBBPLATS
innt-'. tjuiigbyxe

BANKGIRO
156-0879

mailto:Micael.holmslrand@ijungby.se


LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

10(44)

Kommunstyrelsen

Kf§ 113 Ks2019/0194 406

Ny taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt 
strålskyddslagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen enligt miljö- och 
byggnämndens förslag daterat 2019-04-04.

Taxan böljar gälla den 1 juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa, antagen av 
kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 88 med efterföljande 
revideringar, att gälla.

Sammanfattning av ärendet

En ny strålskyddslag (2018:396) började gälla den 1 juni 2018. Den nya 
lagen ersätter den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Lagen syftar till att 
skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning.

Miljö- och byggnämnden föreslår den 24 april 2019 att kommunfullmäktige 
antar ny taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen. Taxan böljar 
gälla från den 1 juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa antagen av 
kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 88 med efterföljande 
revideringar att gälla.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen anser att förslag till taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen, daterad den 4 april 2019, ska antas av 
kommunfullmäktige för att fa kostnadstäckning för prövning och tillsyn.

Motivering
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kapitlet 5 § 
kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse: " Kommuner och 
landsting far ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För 
tjänster och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter 
endast tas ut om det följer av lag eller annan förrättning".

Justerandes sign

Avgift för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen finns i 8 kapitlet 14 
§ strålskyddsförordningen (2018:50 6). En kommun far meddela föreskrifter 
om avgifter för den tillsyn som den kommunal nämnden utövar.
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Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2019-04-24 § 63 

Förslag till taxa daterad 2019-04-04
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Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen

Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen. Taxan börjar gälla från den 1 
juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige den 29 
september 2014, § 88 med efterföljande revideringar att gälla.

Sammanfattning av ärendet
En ny strålskyddslag (2018:396) började gälla den 1 juni 2018. Den nya lagen 
ersätter den tidigare strålskyddslagen (1988:220). Lagen syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ny taxa for Ljungby kommuns tillsyn enligt 
strålskyddslagen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen anser att förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, 
daterad den 4 april 2019, ska antas av kommunfullmäktige för att få 
kostnadstäckning för prövning och tillsyn.

Motivering
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kapitlet 5 § 
kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse: ”Kommuner och 
landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För 
tjänster och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter 
endast tas ut om det följer av lag eller annan förrättning.”.

Avgift för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen finns i 8 kapitlet 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506). En kommun far meddela föreskrifter om 
avgifter for den tillsyn som den kommunal nämnden utövar.

Skickas till
Komm u n 1 ed n i ngs fö rva 1 tningen

Justerandes sign
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Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt 
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Förslag till taxa daterad 4 april 2019

Gäller från:
Fastställd av:
Dokumentansvarig förvaltning

2019-07-01
Kommunfullmäktige den DAG MÅNAD 2019, § XX 
Miljö- och byggförvaltningen



Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljungby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen (2018:396) bestämmelser med tillhörande förordning och föreskrifter. Miljö- 
och byggnämnden är kontrollmyndighet. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning 
till miljö- och byggnämnden utgå bland annat enligt 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter (SSMFS 2012:5) för kostnader för provtagning och undersökning av prov.

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet eller tillhandahåller solarium som 
omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd.
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller 

bestämmelser meddelade med stöd av denna överklagas.

Timtaxa
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 822 kronor per hel timmes handläggningstid. 
Avgiftsuttag sker

- i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 
i förhållande till den årliga handläggningstid som verksamheten tilldelats (årlig 
tillsynsavgift)
i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende (timavgift) 
eller,
enligt de andra grunder som anges i taxan.

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
registrering och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda handläggningstiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

7 § Miljö-och byggnämnden får för varje kalenderår besluta att höja den i denna taxa antagna 
timavgiften med en procentsats som motsvarar förändring i prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Basåret för indexuppräkning är 2019.

2 av 3



Avgift för handläggning av anmälan
8 § Avgift för handläggning av anmälan av solarieverksamhet tas ut med en fast avgift 
motsvarande fyra timmars handläggningstid.

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. Har 
handläggning påbörjats tas timavgift ut i förhållande till nedlagd tid dock högst motsvarande 
den fasta avgiften.

Avgift för handläggning av anmälan om förändring
9 § Timavgift tas ut vid handläggning av anmälan om ändringar i verksamheten.

Avgift för tillsyn i övrigt
10 § För regelbunden tillsyn av solarieverksamhet ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras 
på den tillsynstid som miljö- och byggnämnden tilldelar verksamheten. Tillsynstiden bestäms 
genom en riskklassificering av verksamheten utifrån kriterier fastställda i 18 § Taxa för Ljungby 
kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att 
tilldelad tillsynstid multipliceras med gällande timtaxa.

11 § Timavgift tas ut för tillsyn och handläggning för övriga solarieverksamheter som inte har 
årlig avgift enligt 10 §.

12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan har skett. För tillsyn som sker 
dessförinnan och som inte ingår i avgift för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast 
årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs.

13 § Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av att verksamhetsutövaren inte rättar sig 
efter förelägganden och förbud ingår inte i den fasta årliga tillsynsavgiften. Inte heller tillsyn i 
samband med befogade klagomål eller i de fall brister upptäcks och som kräver uppföljning. 
För sådana åtgärder tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid.

Nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsyns- 
behovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, far avgift i ett enskilt fall 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden mot faktura. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas inte avgiften 
inom angiven tid ska dröj smål sränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obetalt belopp. Vid 
utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad 
påminnelseersättning debiteras.

Överklagande av avgiftsbeslut
15 § Miljö- och byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019.

3 av 3
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Kf § 114 Ks2019/0195 406

Ny taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen om 
tobak och liknande produkter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ny taxa för Ljungby 
kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, enligt miljö- och 
byggnämndens förslag daterat 2019-04-04.

Taxan föreslås börja gälla den 1 juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa för 
tillsyn enligt tobakslagen antagen av kommunfullmäktige den 29 september 
2014 § 85 samt taxa för tillsyn enligt lag om e-cigaretter och påfyllnings- 
behållare antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 98 att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2019 böljar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018: 2088) 
om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare 
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425). Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker 
och olägenheter som är förbundna med bmk av tobak och liknande produkter 
samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Taxan 
börjar gälla från den 1 juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 85 samt 
taxa för tillsyn enligt lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare antagen av 
kommunfullmäktige den 25 september 2017 § 98 att gälla.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Miljö- och byggförvaltningen anser att förslag till taxa för tillsyn enligt lagen 
om tobak och liknande produkter, daterad den 4 april 20 19, ska antas av 
kommunfullmäktige för att få kostnadstäckning för prövning och tillsyn i 
samband med att den nya lag n träder i kraft den 1 juli 2019.

Motivering
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kapitlet 5 
kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse: " Kommuner och 
landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För
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tjänster och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter 
endast tas ut om det följer av lag eller annan förrättning".

Enligt lagen (20 1 8:2088) om tobak och liknande produkter far kommunen ta ut 
en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kapitlet 1 § 
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2019-04-24 § 62 

Förslag till taxa daterat 2019-04-04

Justerandes sign
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Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen om tobak 
och liknande produkter

Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Taxan 
börjar gälla från den 1 juli 2019. Därmed upphör tidigare taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014, § 85 samt 
taxa för tillsyn enligt lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare antagen av 
kommunfullmäktige den 25 september 2017, § 98 att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter clen tidigare 
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425). Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt 
med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ny taxa for Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen 
om tobak och liknande produkter.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen anser att förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter, daterad den 4 april 2019, ska antas av kommunfullmäktige 
för att få kostnadstäckning för prövning och tillsyn i samband med att den nya 
lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Motivering
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kapitlet 5 § 
kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse: ”Kommuner och 
landsting far ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För 
tjänster och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter 
endast tas ut om det följer av lag eller annan förrättning”.

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 
en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kapitlet 1 § 
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
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Inledande bestämmelser
1 §. Denna taxa gäller för Ljungby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt lagen 
om tobak och liknande produkter (2018:2088) med tillhörande förordning och bestämmelser. 
Miljö- och byggnämnden är kontrollmyndighet.

2 §. Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver tillståndspliktig detaljhandel
med tobaksvaror samt partihandel med tobaksvaror.

3 §. Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsument.

4 §. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som beror på överklagade beslut.

5 §. Beslut om avgift fattas av Ljungby kommuns miljö- och byggnämnd.

6 § Miljö-och byggnämnden får för varje kalenderår besluta att höja den i denna taxa antagna 
timavgiften med en procentsats som motsvarar förändring i prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Basåret för indexuppräkning är 2019.

Timtaxa
7 §. Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 822 kronor per hel timmes 
handläggningstid. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella 
handläggningstiden i det enskilda ärendet.

8 §. Med kontrolltid eller handläggningstid avses den sammanlagda tid varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för registrering och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda 
kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För kontroll och 
inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för handläggning och prövning av tillstånd
9 §. Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 
(detaljhandel samt partihandel) tas ut med en fast avgift motsvarande 8 timmars 
handläggningstid.

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. Har 
handläggning påbörjats tas timavgift ut i förhållande till nedlagt tid men inte mer än 8 timmar.

Avgift för handläggning av anmälan om förändring
10 § Timavgift tas ut vid handläggning av anmälan om förändrade ägarförhållanden eller 
andra ändringar som kan påverka förutsättningar för tillstånd.
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Avgift för tillsyn
11 §. Avgift för tillsyn av verksamhet med försäljning av tobaksvaror och elektroniska 
cigaretter och dess påfyllningsbehållare utgår med timavgift för nedlagd handläggningstid i 
ärendet.

Nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsyns- 
behovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, far avgift i ett enskilt fall 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande
13 §. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden mot faktura. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas inte avgiften 
inom angiven tid ska dröj smål sränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obetalt belopp.

14 §. Miljö- och byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019.
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Kf § 117 KS 2019/0140 012

Instruktion till ombud vid extrastämmor för de kommunala
bolagen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt 
till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan, 
att företräda samtliga aktier vid 2019 års extrastämmor i Ljungby Holding AB 
med dotter- och dotterbolag.

Kommunfullmäktige föreslås även besluta att instruera stämmoombudet att, i 
samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncemen, vid extrastämmorna fatta 
beslut om att:

- Ljungby Energi AB ska ge koncernbidrag till Ljungby Holding AB 
på totalt 22 558 353 kronor.

- Ljungbybostäder AB ska ge koncernbidrag till Ljungby Holding AB 
på totalt 1 437 000 kronor.

- Ljungby Holding AB ska ge utdelning till Ljungby kommun på 
11 400 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

I tidigare ärende om instruktion till ombudet fanns instruktioner angående 
bolagens årsredovisningar och verksamhet 2018, dock saknades instruktion om 
koncernbidrag och utdelning.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att Kommunfullmäktige 
beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp 
Stångaberg 1, 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2019 års 
extrastämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag. I 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut ingår även att 
Kommunfullmäktige beslutar att instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag 
inom Ljungby Holding AB-koncemen, vid extrastämmorna fatta beslut om att:

- Ljungby Energi AB ska ge koncernbidrag till Ljungby Holding AB 
på totalt 22 558 353 kronor.

- Ljungbybostäder AB ska ge koncernbidrag till Ljungby Holding AB 
på totalt 1 437 000 kronor.

- Ljungby Holding AB ska ge utdelning till Ljungby kommun på 
11 400 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut, § 58/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-05-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21
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KS 2019/0140.012

Kommunfullmäktige

Utdelning från Ljungby Holding-koncernen till Ljungby kommun 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove 
Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2019 
års extrastämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag.

Kommunfullmäktige beslutar även om att till 2019 års extrastämmor föreslå förslag till 
utdelning från Ljungby Energi AB på 10 000 000 kr (100 kr/andel) samt från Ljungby 
Holding AB på 11 400 000 kr (114 kr/andel). Utbetalning av utdelningen ska ske under 
hösten 2019 efter att respektive bolag haft styrelsemöte samt extrastämma.
Förslagen ska biläggas med:

- ett motiverat yttrande från respektive bolags styrelse om hur den föreslagna 
dispositionen förhåller sig till försiktighetsregeln i aktiebolagslagen.

- styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning 
vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

- revisorns yttrande över styrelsens redogörelse med uttalande om stämman bör 
besluta i enlighet med förslaget.

- en kopia av den senaste fastställda årsredovisningen
- en kopia av den senaste revisionsberättelsen.

Kommunfullmäktige beslutar även att i nästa steg instruera stämmoombudet att vid 
2019 års extrastämmor för Ljungby Energi AB och Ljungby Holding AB fatta beslut 
om att:

- Ljungby Energi AB ska ge utdelning till Ljungby Holding AB på totalt 10 000 
000 kronor.

- Ljungby Holding AB ska ge utdelning till Ljungby kommun på 11 400 000 
kronor.

Sammanfattning av ärendet
I tidigare ärende om instruktion till ombudet fanns instruktioner angående bolagens 
årsredovisningar och verksamhet 2018, dock saknades instruktion om utdelning. Sedan 
tidigare är det upptaget i 2018 års årsredovisningar om

- utdelning på 1 400 000 kr från Ljungbybostäder AB till Ljungby Holding AB.
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34183 Ljungby Olofsgatan9 0372-78 90 00 vx 212000-0670 302 50-5
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Innan beslut om utdelning görs på 2019 års extrastämmor för Ljungby Energi AB och 
Ljungby Holding AB måste dels två bilagor (se vilka ovan) till förslaget om utdelning 
beslutas på respektive bolagsstyrelse samt att revisorn ska ge ett yttrande.

Med detta beslut tillkommer utdelning på 10 000 000 kr från Ljungby Energi AB till 
Ljungby Holding AB samt att en utdelning från Ljungby Holding AB till Ljungby 
kommun på totalt 11 400 000 kr.

I Ljungby kommuns budget för 2019 finns finansiella intäkter för utdelning från 
kommunala bolag på 11 400 000 kronor.

Jonas Jönsson Charlotte Scherling
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Kf § 121 KS 2019/0152 041

Budget 2020 med plan för 2021-2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om budget 2020 
med plan för 2021-2024 enligt alliansens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Alliansen, Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna har lämnat varsitt 
förslag till budget. Förslagen presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 21 maj 2019.

Alliansens förslag till budget har förhandlats med de fackliga organisationerna 
den 3 juni 2019.

Beslutsunderlag

Alliansens förslag till budget 
Socialdemokraternas förslag till budget 
Sverigedemokraternas förslag till budget 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag § 94/2019 
Minnesanteckningar från Centrala Samverkansgruppen 2019-06-03

Yrkanden

Magnus Gunnarsson (M), Lars-Ove Johansson (C) och Susanna Tingbratt (KD) 
yrkar bifall till alliansens förslag till budget.

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Jan Lorentxson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Kerstin Wiréhn (V) lämnar följande budgetförslag, utifrån alliansens budget: 

Besparingar:

1. En rektorstjänst -700 tkr
2. Politiska arvoden - 1 300 tkr
3. EU-fonden - 400 tkr 

Satsningar:

4. Återbruket + 550 tkr
5. Fritidsbanken + 300 tkr
6. Integrationssamordnare + 600 tkr
7. Fairtrade + 160 tkr
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8. Förskollärare + 2,5 mkr
9. Gratis bad för pensionärer + 300 tkr
10. Gratis bad för alla på Kronoskogsbadet + 135 tkr
11. Kulturskolan + 600 tkr
12. Lokal 16 + 500 tkr
13. Bibliotek i Ryssby + 233 tkr
14. Socialnämnd + 15 mkr
15. Ledningsfömyelse + 10 mkr
16. Ta bort budget för överföringsledningen (12 mkr år 2020, 46 

mkr år 2021, 49 mkr år 2022, 10 mkr år 2023 och 10 mkr år 
2024).

Tommy Göransson (MP) yrkar följande:

1. Stryk kostnader för projektering GC-väg och VA Hovdinge Tannåker - 
1 000 000 kr per år.

2. Investeringsbudget + 10 mkr per år ledningsfömyelse 5x10 mkr=50 
mkr (som Vänsterpartiets yrkande nr 15)

3. VA-plan nya verksamhetsområden stryk 2019-2024 127 000 000 kr (som 
Vänsterpartiets yrkande nr 16).

Beslutsordning

1. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar om budget 2020 med 
plan för 2021-2024 enligt alliansens förslag, Socialdemokraternas 
förslag eller Sverigedemokraternas förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Alliansen förslag är huvudförslag.

För att ta fram ett motförslag ställs Socialdemokraternas förslag mot 
Sverigedemokraternas förslag.
Omröstningsordningen är
Ja-röst för Socialdemokraternas förslag och
Nej-röst för Sverigedemokraternas förslag.

Omröstningen resulterar i 4 ja-röster och 3 nej-röster. 8 ledamöter avstår 
från att rösta. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att ställa 
Socialdemokraternas förslag som motförslag till huvudförslaget.

Justerandes sign
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Magnus Gunnarsson M 
Ann-Charlotte Wiesel M 
Jan Sahlin M 
Marcus Walldén M 
Lars-Ove Johansson C 
Anneli Ahlqvist C 
Susanna Tingbratt KD
Anne Karlsson S X
Paul Kowalski S X
Tommy Göransson MP 
Margaretha Andersson S X
Kerstin Wiréhn V X
Jan Lorentzson SD x
Krister Salomonsson SD x
Roland Johansson ALT x

Därefter ställs alliansens förslag mot Socialdemokraternas förslag med följande 
omröstningsordning:

Ja-röst för alliansens förslag och

Nej-röst för Socialdemokraternas förslag.

Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 5 nej-röster. Tre ledamöter avstår från 
att rösta. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om budget enligt alliansens förslag.

FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI JA NEJ AVSTÅR

Magnus Gunnarsson M X
Ann-Charlotte Wiesel M X
Jan Sahlin M X
Marcus Walldén M X
Lars-Ove Johansson C X
Anneli Ahlqvist C X
Susanna Tingbratt KD X
Anne Karlsson S x
Paul Kowalski S x
Tommy Göransson MP x
Margaretha Andersson S x
Kerstin Wiréhn V x

Justerandes sign



Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

32(44)
LJUNGBY
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Jan Lorentzson SD 
Krister Salomonsson SD 
Roland Johansson ALT

Därefter ställer ordföranden Vänsterpartiets yrkanden som inte har fallit under 
beslutsordning 1 mot alliansens förslag:

2. Rektorstjänst - Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
alliansens förslag.

3. EU-medel - Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
alliansens förslag.

4. Fritidsbanken - Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
alliansens förslag.
Votering begärs och omröstning genomförs med följande beslutsordning:

Ja-röst för alliansen och

Nej-röst för Vänsterpartiets yrkande.

Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 5 nej-röster. Två ledamöter 
avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt 
alliansens förslag.

FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI JA NEJ AVSTÅR

Magnus Gunnarsson M x
Ann-Charlotte Wiesel M X
Jan Sahlin M X
Marcus Walldén M X
Lars-Ove Johansson C X
Anneli Ahlqvist C X
Susanna Tingbratt KD X
Anne Karlsson S x
Paul Kowalski S x
Tommy Göransson MP x
Margaretha Andersson S x
Kerstin Wiréhn V x
Jan Lorentzson SD 
Krister Salomonsson SD 
Roland Johansson ALT X
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5. Lokal 16 - Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
alliansens förslag.

6. Bibliotek i Ryssby - Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt alliansens förslag.

7. 15 mkr till socialnämnden, villkorat skattehöjning i november - 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens 
förslag.

8. Investeringar VA ledningsfömyelse ökning + 10 = 16 mkr - Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens förslag.

9. Overföringsledningen - Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt alliansens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för alliansens förslag och

Nej-röst för Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag.

Omröstningen resulterar i lOja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen har dänned beslutat enligt alliansens förslag.

FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI JA NEJ AVSTÅR

Magnus Gunnarsson M X
Ann-Charlotte Wiesel M X
Jan Sahlin M X
Marcus Walldén M X
Lars-Ove Johansson C X
Anneli Ahlqvist C X
Susanna Tingbratt KD X
Anne Karlsson S X
Paul Kowalski S X
Tommy Göransson MP x
Margaretha Andersson S X
Kerstin Wiréhn V x
Jan Lorentzson SD X
Krister Salomonsson SD x
Roland Johansson ALT x

Miljöpartiets yrkanden nr 2 och 3 föll i beslutsordning och 8 och 9.

10. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Miljöpartiets 
yrkande nr 1 om gång och cykelväg och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt alliansens förslag.
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Kf § 119 Ks2017/0207 870

Antagande av kulturmiljöprogram för Ljungby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till nytt 
kulturmiljöprogram för Ljungby kommun.

Därmed upphör tidigare framtagna kulturmiljöprogram för hela kommunen 
1991 respektive för Ljungby centrum 2002, att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav den 17 augusti 2017 i uppdrag åt miljö- och 
byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett 
kommunomfattande kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter 
tidigare framtagna kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för 
Ljungby centrum 2002.

Kulturmiljöprogrammet ska fungera som underlag för beslut som påverkar 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, främst kopplade till detalj - 
och översiktsplaner samt vid bygglovsprövning. Kulturmiljöprogrammet ska 
kunna användas för att förbättra kunskapen och informationen om kommunens 
kulturmiljöer och hur dess värden kan bevaras, vårdas och utvecklas. För att 
kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett styrande dokument för 
samhällsplaneringen hanteras det som en fördjupning av översiktsplanen.

Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrade och behöver uppdateras så att det 
tas ett helhetsgrepp på kulturmiljöer i hela kommunen, olika typer av 
bebyggelsemiljöer och ett större fokus på helhetsmiljöer. Modernare bebyggelse 
från 50-talet och framåt saknas. Vidare är gällande kulturmiljöunderlag 
bristfälligt på riktlinjer för hur värdefull bebyggelse kan skyddas och utvecklas. 
Möjligheten att redovisa kulturmiljöunderlagen digitalt efterfrågas också.

Länsstyrelsen beslutade den 12 mars 2018 att bevilja bidrag om sammanlagt 
300 000 kr till framtagandet av kulturmiljöprogram för Ljungby kommun. Som 
villkor till beslutet ställer länsstyrelsen att kulturmiljöprogrammet ska antas 
officiellt.

KMV Forum AB vann upphandlingen för projektledande antikvarie till 
framtagandet av programmet och har tillsammans med kommunen tagit fram 
samrådsförslaget till kulturmiljöprogrammet.

36 områden ingår i Ljungby kommuns förslag till kulturmiljöprogram. Vaije 
område beskrivs på två siduppslag med en kort historisk bakgrund, varför
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området är viktigt att bevara, vilka karaktärsdrag och kvalitéer som utmärker 
miljön, riktlinjer för framtida utveckling samt relevant lagskydd. Åtta av 
områdena innehåller sådana värden att de även utgör riksintressen. Grovt sett 
kan kulturmiljöerna anses spegla fyra teman av vilka var och ett bidrar till 
kommunens kulturmiljöprofil; odlingslandskapet och bebyggelsen, 
fomlämningama, kommunikationerna samt industrierna och tätorterna.

Eftersom Ljungby kommuns immateriella kulturvärden utgör en viktig del i 
kommunens identitet omfattar kulturmiljöprogrammet även en utvald sägen från 
några av de kulturmiljöer som är upptagna i kulturmiljöprogrammet.

I projektuppdraget anges att det färdiga kulturmiljöprogrammet ska 
kommuniceras och spridas. En rutin för hur kommunens kulturmiljöarbete kan 
få tydligare styrning och samordning ska också tas fram, för både löpande och 
långsiktigt arbete. I projektet ingår även att ta fram en åtgärdsinriktad 
handlingsplan och undersöka behovet av en långsiktig strategi för 
kulturmiljöarbetet. Efter att kulturmiljöprogrammet är antaget är det viktigt att 
arbetet fortsätter enligt projektuppdraget. Objekt som enligt 
kulturmiljöprogrammet kan vara aktuella för eventuellt lagskydd bör hanteras i 
handlingsplan. Ansvaret för att det fortsatta arbetet efter 
kulturmiljöprogrammets antagande prioriteras och genomförs ligger på 
kommunstyrelsen.

Dialog kring kulturmiljöprogrammet har genomförts i samband med 
översiktsplanens dialogtumé våren 2018, då det samlades in förslag från 
kommuninvånarna på kulturmiljöer som man ansåg att kulturmiljöprogrammet 
skulle behandla. Samråd för kulturmiljöprogrammet skedde 11 december - 11 
januari 2019. Samrådet inleddes kvällstid med ett informationsmöte på 
Tingshuset den 11 december. Ljungby kommun beviljades bidrag från Region 
Kronoberg för att kunna anlita Sagobygden till att moderera under kvällen samt 
inspirera publiken med olika sägner om de utpekade områdena i 
kulturmiljöprogrammet. Efter samrådet framkom att några remissinstanser inte 
fatt ta del av programmet och därför har ett extra samråd ägt rum fram till den 
26 april 2019. Kulturmiljöprogrammet har reviderats inför antagande utifrån 
inkomna synpunkter. I samrådsredogörelsen beskrivs synpunkterna mer 
detaljerat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 maj 2019 att 
kommunfullmäktige antar förslaget på kulturmiljöprogram för Ljungby 
kommun.

Miljö- och byggförvaltningen yttrade sig i ärendet den 13 februari 2019, § 18 
och kultur- och fritidsnämnden yttrade sig i ärendet den 27 februari 2019, § 22.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande, § 22/2019 
Miljö- och byggförvaltningens yttrande, § 18/2019

Justerandes sign

\/\AaXj v
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-05-08
Samrådsredogörelse
Förslag på kulturmiljöprogram
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21

Yrkanden

Marcus Walldén (M) och Kerstin Wirélin (V) yrkar bifall till förslaget till 
kulturmiljöprogram.

Justerandes sign
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Emelie Olsson 
Kulturstrateg

Miljö- och byggförvaltningen 
Johan Håkansson 
Planarkitekt

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-08
Dnr. KS 2017/0207.870

Kommunfullmäktige

Antagande av kulturmiljöprogram för Ljungby kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag på kulturmiljöprogram 
för Ljungby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2017-08-17 i uppdrag åt miljö- och byggnämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden att ta fram ett kommunomfattande kulturmiljöprogram. Detta 
kulturmiljöprogram ersätter tidigare framtagna kulturmiljöprogram för hela kommunen 
1991 respektive för Ljungby centrum 2002.

Kulturmiljöprogrammet ska fungera som underlag för beslut som påverkar kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer, främst kopplade till detalj- och översiktsplaner samt vid 
bygglovprövning. Kulturmiljöpro grammet ska kunna användas för att förbättra kunskapen 
och informationen om kommunens kulturmiljöer och hur dess värden kan bevaras, vårdas 
och utvecklas. För att kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett styrande dokument för 
samhällsplaneringen hanteras det som en fördjupning av översiktsplanen.

Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrade och behöver uppdateras så att det tas ett 
helhetsgrepp på kultunniljöer i hela kommunen, olika typer av bebyggelsemiljöer och 
ett större fokus på helhetsmiljöer. Modernare bebyggelse från 50-talet och framåt 
saknas. Vidare är gällande kulturmiljöunderlag bristfälligt på riktlinjer för hur värdefull 
bebyggelse kan skyddas och utvecklas. Möjligheten att redovisa kulturmiljöunderlagen 
digitalt efterfrågas också.

Länsstyrelsen beslutade om att bevilja bidrag 2018-03-12 om sammanlagt 300 000 kr 
till framtagandet av kulturmiljöprogram för Ljungby kommun. Som villkor till beslutet 
ställer länsstyrelsen att kul turmiljöpro grammet ska antas officiellt.

KMV Forum AB vann upphandlingen för Projektledande antikvarie till framtagandet av 
programmet och har tillsammans med kommunen tagit fram samrådsförslaget till 
kulturmilj öpro grammet.

36 områden ingår i Ljungby kommuns förslag till kulturmilj öpro gram. Varje område 
beskrivs på två siduppslag med en kort historisk bakgrund, varför området är viktigt att
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bevara, vilka karaktärsdrag och kvalitéer som utmärker miljön, riktlinjer för framtida 
utveckling samt relevant lagskydd. Åtta av områdena innehåller sådana värden att de 
även utgör riksintressen. Grovt sett kan kulturmiljöerna anses spegla fyra teman av vilka 
var och ett bidrar till kommunens kulturmiljöprofil; odlingslandskapet och bebyggelsen, 
fomlämningama, kommunikationerna samt industrierna och tätorterna.

Eftersom Ljungby kommuns immateriella kulturvärden utgör en viktig del i 
kommunens identitet omfattar kulturmiljöprogrammet även en utvald sägen från några 
av de kulturmiljöer som är upptagna i kulturmiljöprogrammet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Uppdraget att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram gavs i kommunstyrelsen 2017-08-17.
I projektuppdraget anges att det färdiga kulturmiljöpro grammet ska kommuniceras och 
spridas. En rutin för hur kommunens kulturmiljöarbete kan få tydligare styrning och 
samordning ska också tas fram, för både löpande och långsiktigt arbete. I projektet ingår 
även att ta fram en åtgärdsinriktad handlingsplan och undersöka behovet av en 
långsiktig strategi för kulturmiljöarbetet. Efter att kulturmiljöprogrammet är antaget är 
det viktigt att arbetet fortsätter enligt projektuppdraget. Objekt som enligt 
kulturmiljöprogrammet kan vara aktuella för eventuellt lagskydd bör hanteras i 
handlingsplan. Ansvaret för att det fortsatta arbetet efter kulturmiljöpro grammets 
antagande prioriteras och genomförs ligger på kommunstyrelsen.

Förvaltningens beredning
Dialog kring kulturmiljöprogrammet har genomförts i samband med översiktsplanens 
dialogtumé våren 2018, då det samlades in förslag från kommuninvånarna på 
kulturmiljöer som man ansåg att kulturmiljöpro grammet skulle behandla. Samråd för 
kulturmiljöpro grammet skedde 11 december - 11 januari 2019. Samrådet inleddes 
kvällstid med ett informationsmöte på Tingshuset den 11 december. Ljungby kommun 
beviljades bidrag från Region Kronoberg för att kunna anlita Sagobygden till att 
moderera under kvällen samt inspirera publiken med olika sägner om de utpekade 
områdena i kulturmiljöpro grammet. Efter samrådet framkom att några remissinstanser 
inte fatt ta del av programmet och därför har ett extra samråd ägt rum fram till den 26 
april 2019. Kul turmilj öpro grammet har reviderats inför antagande utifrån inkomna 
synpunkter. I samrådsredogörelsen beskrivs synpunkterna mer detaljerat.

Emelie Olsson
Kulturstrateg

Johan Håkansson
Planarkitekt

Ing-Marie Byström
Kultur- och fritidschef

Trond Strangstadstuen
Miljö- och byggchef
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Beslutsunderlag
1. Förslag på kulturmiljöprogram för Ljungby kommun
2. Samrådsredogörelse
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Kulturmiljöprogram för Ljungby kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

SAMMANFATTNING
Kommunstyrelsen gav 2017-08-17 i uppdrag åt miljö- och byggnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett kommunomfattande 
kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter tidigare framtagna 
kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för Ljungby 
centrum 2002. För att det nya kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett 
styrande dokument för samhällsplaneringen hanteras det som en fördjupning 
av översiktsplanen.

Huvudsyftet är att ta fram ett nytt kommunomfattande kulturmiljöprogram, som 
ska fungera som underlag för beslut som påverkar kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer, främst kopplade till detalj- och översiktsplaner samt vid 
bygglovprövning. Programmet innebär en uppdatering och komplettering av 
gällande kulturmiljöunderlag. Kulturmiljöprogrammet ska kunna användas för att 
förbättra kunskapen och informationen om kommunens kulturmiljöer och hur dess 
värden kan bevaras, vårdas och utvecklas.

Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrade och behöver uppdateras så att 
det tas ett helhetsgrepp på kulturmiljöer i hela kommunen, olika typer av 
bebyggelsemiljöer och ett större fokus på helhetsmiljöer. Modernare 
bebyggelse från 50-talet och framåt saknas. Vidare är gällande 
kulturmiljöunderlag bristfälligt på riktlinjer för hur värdefull bebyggelse kan 
skyddas och utvecklas. Möjligheten att redovisa kulturmiljöunderlagen 
digitalt efterfrågas också.

36 områden ingår i Ljungby kommuns förslag till kulturmiljöprogram. Varje 
område beskrivs på två siduppslag med en kort historisk bakgrund, varför 
området är viktigt att bevara, vilka karaktärsdrag och kvalitéer som utmärker 
miljön, riktlinjer för framtida utveckling samt relevant lagskydd. Åtta av 
områdena innehåller sådana värden att de även utgör riksintressen. Grovt sett 
kan kulturmiljöerna anses spegla fyra teman av vilka var och ett bidrar till 
kommunens kulturmiljöprofil; odlingslandskapet och bebyggelsen, 
fomlämningama, kommunikationerna samt industrierna och tätorterna.

I kulturmiljöprogrammet ingår också en revidering av kulturmiljöplanen för 
Ljungby centrum från 2002. Samtliga byggnader inom kulturmiljöplanens 
avgränsning har inventerats och värderats enligt en tregradig skala.
Materialet ska kunna fungera som underlag både för planbestämmelser i 
kommande detaljplaner och vägledning i bygglovshanteringen.

Eftersom Ljungby kommuns immateriella kulturvärden utgör en viktig del i 
kommunens identitet omfattar kulturmiljöprogrammet även en utvald sägen 
från flertalet av de kulturmiljöer som är upptagna i kulturmiljöpro grammet.
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ÄNDRINGAR
I handlingen har följande ändrats:

• Inledande avsnitt har reviderats eller kompletterats vad gäller:
Utökad beskrivning av arbetssätt och förhållningssätt.

- Agenda 2030 och de globala målen.
Förtydligande av vilka roller olika offentliga aktörer har inom 
kulturmiljöarbetet.

• Den tematisk beskrivningen har förtydligats vad gäller bildmaterial, 
fackbegrepp och löpande text.

• Avsnittet om nationella intressen med riksintressen, byggnadsminnen, 
kyrkliga kulturminnen och fomlämningar har utökats vad gäller 
kartredovisning, foton och en lista på berörda objekt i kommun.

• Områdesbeskrivningama har reviderats vad gäller:
- En tydlig inledande kommunkarta med alla utpekade områden och 

en infälld karta med placering i kommunen i respektive, 
områdesbeskrivning
Enhetlig layout och textupplägg 
Förbättrad bildkvalitet
Översyn av texter om karaktärsdrag, riktlinjer och lagskydd för att 
fa en tydligare logik i vad som behandlas i texten.
Förtydligande av riktlinjer för att bättre fungera som stöd för vid 
myndighetsutövning.

• Redovisningen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Ljungby centrum 
har reviderats:

Avsnittet har lagts separat från områdesbeskrivningama då den till 
skillnad från dem har som syfte att inventera och klassificera 
enskilda byggnader.

- Metoden och klassningen har förtydligats.
• Det immateriella kulturarvet har utökats med både mer beskrivande text 

och med fler sägner från de i kulturmiljöprogrammet utpekade miljöerna.
• Källförteckning

Efter dessa justeringar föreslås kommunfullmäktige besluta att anta 
kulturmiljöprogrammet.

SAMRÅD
Kommunstyrelsen beslöt 2018-12-04 § 203 om samråd av kulturmiljöprogrammet 
enligt 3 kapitlet 8 § Plan- och bygglagen.

Samrådet pågick 11 december 2018 - 11 januari 2019 och involverade 
allmänheten, myndigheter, nämnder och grannkommuner. Samrådet har 
dessutom annonserats i ortstidningen. Planförslaget har funnits tillgängligt i 
kommunhuset samt på kommunens webbplats 
https://www.liungbv.se/kultunnilio.

För att involvera invånare och andra berörda av kulturmiljöprogrammet 
inleddes samrådet med ett informationsmöte den 11 december 2018. Ljungby 
kommun hade anlitat Sagobygden till att moderera under kvällen samt 
inspirera publiken med olika sägner om de utpekade områdena i 
kulturmi lj öpro grammet.

https://www.liungbv.se/kultunnilio
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Efter samrådet har det framkommit att några remissinstanser inte har 
fått ta del av kulturmiljöprogrammet, varför det gjordes ett extra 
utskick av samrådsförslaget 2019-03-15 - 2019-04-26.

Under översiktsplanens dialogtumé våren 2018 samlades det in förslag från 
kommuninvånarna på kulturmiljöer som man ansåg att kulturmiljö
programmet skulle behandla.

INKOMNA YTTRANDEN
Under samrådet har yttranden inkommit enligt följande:

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis att arbetet bedrivits med hög ambitions
nivå och överlämnar synpunkter och förslag till förbättringar i samrådsversionen.

Generella synpunkter
En övergripande fråga i arbetet med kulturmiljöprogrammet är vilken målgruppen 
är. Det påverkar naturligtvis hur programmet bör utformas.

Förhållandet mellan föränderlighet och bevarande är värt att problematisera i 
programmet. Även om förutsättningarna förändras så kan värden finnas kvar, till 
exempel när igenväxning medför att landskapet blir mer svårläst.

Målformuleringen fokuserar på byggnader, men även fomlämningar och landskap 
behandlas i stor utsträckning. Avsnittet om det immateriella kulturarvet bör lyftas 
fram tydligare.

Metodbeskrivningen behöver tydligare redogöra för tillvägagångssättet, där 
medborgardialog, samrådskvällar och samarbete med Berättamätet Kronoberg bör 
lyftas fram. Fler tidigare inventeringar än gällande kommunalt respektive 
regionalt kulturmiljöprogram bör nämnas, samt hur man har förhållit sig till dem 
vid urval. Eventuellt bör metodbeskrivningen kompletteras med en metodanalys.

Liggande format bör övervägas, då framför allt tjänstepersoner men troligen även 
allmänheten främst kommer att använda kulturmiljöprogrammet digitalt. Vidare 
bör det övervägas om upplägget i områdestextema ska vändas så att Viktiga 
karaktärsdrag och kvalitéer, Varför är området viktigt att bevara samt riktlinjerna 
och laghänvisningama kommer före beskrivningen av områdets historia och 
bakgrund. För tjänstepersoner och politiker kan det upplägget vara en fördel, då 
det viktigaste i så fall kommer först.

Bildtexten på presentationsbilden för de utpekade områdena bör placeras så att 
både bilden och texten går att se. Textrutoma med riktlinjer i områdes- 
beskrivningama är relativt svårlästa, på grund av kombinationen av typsnitt, 
radavstånd och bakgrundsfärg. Det är viktigt att materialet går att ta till sig för de 
som har nedsatt synförmåga eller är funktionsnedsatta.

Det finns ett antal stavfel och slarvfel, varför länsstyrelsen utgår från att 
ytterligare korrekturläsning sker. Någon typ av ordlista för specialiserade eller
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äldre uttryck som används kunde vara bra. Vidare bör otydliga begrepp, 
tidsangivelser och platsangivelser undvikas.

Flera av bilderna är svåra att läsa av då de är suddiga eller mörka/ljusa. Samtliga 
bilder bör förses med bildtext och källhänvisning. Kartan i avsnittet om 
bebyggelseinventeringen i Ljungby centrum har begränsad läsbarhet och bör 
kompletteras med byggnadernas fastighetsbeteckning. Det bör även framgå på 
vilket sätt informationen finns tillgänglig i kommunens GIS-underlag.

De flesta orts- och bynamnen har gamla anor så det är märkligt att namnens 
kulturhistoriska värde bara lyfts fram för vissa områden. Innebär detta att det 
enbart är vissa områden i kommunen som har medeltida platsnamn?

I avsnitten om relevant lagstiftning behöver texten om kulturmiljölagen 
förtydligas angående Länsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets roller vid beslut 
om fomlämningar, att tillståndsplikten kan variera vid ändring av 
byggnadsminnen och vilka kyrkobyggnader som är skyddade enligt lag.

Vidare listas ytterligare ett antal generella synpunkter:
- Agenda 2030 bör nämnas i texten om nationella miljömål.
- Kulturparken Småland och deras uppdrag som länsmuseum bör nämnas 

bland de listade aktörerna.
Riksantikvarieämbetet håller på att ersätta nuvarande informations- 
plattform Fomsök med Fomreg.

- Länsstyrelsen lämnar inte bidrag till vård av kyrkliga kulturminnen. 
Kommunernas ansvar för riksintressen bör framgå.
Länsstyrelsen är huvudansvarig för den regionala kulturmiljö strategin, 
men texterna har tagits fram av länsstyrelsen, regionen och kommunerna.

- Det bör nämnas att bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer även 
kan lämnas till kunskapsunderlag och informationsinsatser, samt att mer 
information finns på länsstyrelsens hemsida.

- Den kulturmiljöprofil för Ljungby kommun som beskrivs i den tematiska 
beskrivningen återkopplas inte till i övriga delar av texten.
Avsnittet Ljungby i ett regionalt perspektiv illustreras med en kartbild över 
jämåldersbygder i södra Sverige, men saknar en textbeskrivning av den 
tidsperioden.
De upptäckter som gjordes i samband med utgrävningarna utmed E4:an 
under våren 2018 bör beskrivas.
Byggnadsminnen bör beskrivas separat och förses med bilder.
Listan över kyrkor med tillståndsplikt kan kompletteras med en kartbild 
där kyrkorna märks ut.

- Det känns problematiskt att lägga bebyggelseinventeringen över Ljungby 
centrum så tidigt i programmet, då avsnittet så tydligt är sammankopplat 
med det specifika området och inte är relevant för övriga områden.
Den schematiska illustrationen över bebyggelseinventeringens metodik är 
svårläst, men behöver anpassas efter programmets layout.
Det framgår inte om den kulturhistoriska bedömningen vid 
bebyggelseinventeringen tar hänsyn till exempelvis identitetsvärde, 
symbolvärde, kontinuitetsvärde, sällsynthet och representativitet.
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Det framgår inte om gränsdragningen av de utpekade områdena är hård 
eller mjuk, något som kan förklaras i ett avsnitt med metodanalys.

Områdesbeskrivningar
De utvalda kulturmiljöerna är sorterade geografiskt, men det kan vara svårt att 
orientera sig i kommunen. För att förenkla orienterbarheten bör områdena förses 
med sidhänvisning och infälld karta med positionen i kommunen. Vidare bör 
programmet förses med alfabetiskt register och klickbar innehållsförteckning.

De utpekade områdena är relativt enhetliga och behandlar få miljöer i eller i 
anslutning till tätorter. Tre områden har tillkommit jämfört med tidigare underlag, 
två jämvägsmiljöer och en industrimiljö. Det finns däremot få andra typer av 
kulturmiljöer som parker, torg, bensinstationer, kiosker, kvarnar och sågar.

Riktlinjerna för kulturmiljöerna bör tydligare kopplas ihop med deras beskrivna 
karaktärsdrag, med syfte att säkerställa kulturhistoriska värden och underlätta för 
kommunens plan- och bygglovhandläggare. Riktlinjerna bör konkretiseras för att 
fungera som ett praktiskt verktyg för tjänstepersoner, genom att tydligare beskriva 
antingen riktlinjerna eller karaktärsdragen. Bland annat bör det framgå om det 
finns behov av att utreda om utpekad bebyggelse ska förses med lagskydd.

Landskapselement som vägar och fomlämningar nämns ibland som viktiga 
karaktärsdrag, men behovet av att skydda dem lyfts inte fram i riktlinjerna. Även 
om detta delvis ligger utanför kommunens befogenheter kan man informera 
allmänheten och fastighetsägare om lämpliga riktlinjer.

Vissa riktlinjer behöver preciseras. För Lagans station bör riktlinjen om lindarna 
kompletteras med att återplantering vid behov ska ske med samma art. För flera 
kulturmiljöer anges att tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar inte ska 
förvanska bebyggelsens karaktärsdrag, men karaktärsdragen är inte alltid 
beskrivna så att riktlinjen blir fullt användbar.

Vissa områdestexter behöver ses över. För Fl åringe-Skeda anges bebyggelsens 
agrara karaktär med äldre mangårdsbyggnader som ett värdefullt karaktärsdrag, 
samtidigt som de flesta mangårdsbyggnaderna är kraftigt omgestaltade. Det 
behöver förtydligas hur det kulturhistoriska värdet har påverkats av omgestalt
ningen. För Hallsjö bör större fokus läggas på den rika fomlämningsmiljön, bland 
annat genom att listas först bland viktiga karaktärsdrag och kvalitéer.

I textrutoma om lagskydd är ordningen på hur lagstiftningen redovisas inte 
konsekvent.

Övrigt
Det kunde vara bra om kulturmiljöprogrammet innehöll en länksamling eller en 
lista på förslag till vidare läsning. Denna borde i så fall främst ha en praktisk 
inriktning med hänvisning till fakta om byggnadsvård och relevant lagstiftning 
samt råd vid utformning av bebyggelse i känsliga miljöer. Kontaktuppgifter eller 
hänvisning till relevanta myndigheter kan också ingå, både i form av webblänk 
och skriven hänvisning. Vidare kunde litteraturtips om relevanta ämnen vara av
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intresse, till exempel om Sven Ljungberg, Ljungbys historia och något allmänt 
verk om kulturgeografi eller byggnadsvård.

Eventuellt tryckt version av kulturmiljöprogrammet bör också innehålla 
hänvisning till var programmet finns online.

Kommentar:
Länsstyrelsen lämnar i sitt yttrande både synpunkter och förslag på 
kulturmiljöprogrammet. Kommunen tar hänsyn till relevanta synpunkter.

Generella synpunkter
Kommunen har satt en bred målgrupp för kulturmiljöprogrammet, inkluderande 
både allmänhet, fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker. För att kunna nå 
en så bred målgrupp behöver kulturmiljöprogrammet ha ett både pedagogiskt och 
tilltalande innehåll och upplägg.

Målformuleringen i kulturmiljöprogrammet fokuserar på bebyggelsemiljöer, 
vilket har varit utgångspunkten för val av de kulturmiljöer som hanteras. Vid 
beskrivningen av kulturmiljöerna inkluderas dock andra värden, som landskap 
och fornlämningar.

Vissa kompletteringar har gjorts till avsnittet om det immateriella kulturarvet och 
ytterligare sägner kopplade till kulturmiljöerna har inkluderats i programmet.

Bakgrunds text en har kompletterats vad gäller metod, medborgar dialog, hur urval 
av kulturmiljöer har gått till och kulturmiljöprogrammets status i förhållande till 
det regionala kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöprogrammets layout är anpassad efter den breda målgruppen varför 
stående layout och områdestexternas upplägg behålls. Vissa revideringar har 
gjorts av områdesbeskrivningarna vad gäller presentationsbild och textrutorna 
med riktlinjer och lagskydd.

Språk och uttryck har gåtts igenom i hela kulturmiljöprogrammet för att få ett 
enhetligt och mer lättförståeligt språk. Bildkvaliteten har förbättrats och 
bildtexter har kompletterats.

Kartmaterial för både bebyggelseinventeringen i Ljungby centrum och övriga 
delar av kulturmiljöprogrammet kommer att presenteras på kommunens hemsida 
och som GIS-lager efter att programmet är antaget.

Ortnamnens betydelse har bara tagits upp om det funnits betydelse för områdets 
kvalitéer.

Textavsnittet om lagstiftning har förtydligats vad gäller fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.

Kulturmiljöprogrammet har kompletterats vad gäller Agenda 2030 och de 
globala målen.
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Under avsnittet om nationella intressen har kommunens ansvar för riksintressena 
förtydligats.

Avsnittet om bidrag till kulturmiljövård har kompletterats med att bidrag även 
kan lämnas till olika typer av kunskapsunderlag och informationsinsatser samt att 
information om bidraget och hur man ansöker finns på länsstyrelsens hemsida.

Ljungby kommuns kulturmiljöprofil definieras utifrån fyra teman: 
fornlämningarna, kommunikationerna, odlingslandskapet och bebyggelsen samt 
tätorterna och industrierna. Avsnittet har reviderats så att varje tema nu 
exemplifieras med utpekade kulturmiljöer i kulturmiljöprogrammet.

Resultaten från utgrävningarna utmed E4:an våren 2018 har studerats, men 
bedömdes inte påverka kulturmiljöprogrammet.

Presentationen av byggnads minnen och kyrkor med tillståndsplikt har reviderats 
och innefattar nu en lista med aktuella objekt, en karta med deras placering och 
utvalda foton.

Bebyggelseinventeringen över Ljungby centrum läggs tydligare separat från 
redovisningen av de utpekade kulturmiljöerna, genom att läggas efter dem och 
förses med en inledande presentationsbild. Illustrationen över metoden i 
bebyggelse inventeringen har lagts på sidan för att bli mer lättläst.

Avgränsningen av kulturmiljöerna tar bland annat hänsyn till landskapsmässiga 
förutsättningar, men i mer tätbebyggda områden kan avgränsningarna vara mer 
exakta och till exempel följa fastighetsgränser. Texten har förtydligats med att 
riktlinjerna för de utpekade kulturmiljöerna gäller innanför områdenas gräns.

Områdesbeskrivninsar
Områdesbeskrivningarna har kompletterats med en infälld karta som visar 
områdets position i kommunen. För att göra det lättare att hitta bland områdena 
har de numrerats både i karta och text samt försetts med sidnummer i 
innehållsförteckningen.

Områdesbeskrivningarna har gåtts igenom och reviderats och förtydligats så att 
kopplingen mellan de listade karaktärsdragen och riktlinjerna har blivit tydligare. 
Förhoppningen är att riktlinjerna är tydliga nog för att fungera som stöd för 
tjäns teper soner.

Frågan om behov av framtida lagskydd inom de utpekade kulturmiljöerna bör 
utredas vidare i kommunens fortsatta kulturmiljöarbete. Textrutorna om lagskydd 
har reviderats så av riksintressen alltid kommer före fornlämningar i 
redovisningen.

Landskaps element som vägar och fornlämningar kan ingå som en del av de 
utpekade kulturmiljöerna även om de inte är huvudfokus. De beskrivs för många 
av kulturmiljöerna och behandlas även i riktlinjer där de är relevanta.
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För Lagans station har riktlinjen för trädraden med lindar preciserats med att 
återplantering ska ske med samma art.

För Håringe-Skeda har texten förtydligats med att vid förändring av områdets 
ombyggda mangårdsbyggnader bör åtgärder som förstärker bebyggelsens 
ursprungliga utseende och karaktär förordas. På så sätt kan det kulturhistoriska 
värdet stärkas trots att många byggnader är omgestaltade.

Övrigt
Avslutningsvis har kulturmiljöprogrammet försetts med en källförteckning med 
både böcker och webbsidor listade. Där finns förslag på var man kan söka sig 
vidare om man vill ha mer information. Kommunens hemsida innehåller också 
information om hur kulturhistorisk bebyggelse behandlas och där kommer även 
kommunens kulturmiljöprogram att finnas när det är antaget.

Värnamo kommun
Värnamo kommuns synpunkter rör främst objekt som ligger i anslutning till 
gränsen mellan kommunerna. Den i kulturmiljöprogrammet utpekade kulturmiljön 
Yxkullsund ligger på gränsen mellan kommunerna, vilket dock inte nämns i 
programmet.

Vidare nämns Hjälmsänga mellan Rydaholm och Ryssby där det finns ett 
välbevarat odlingslandskap och en fossil åker öster om E4:an mellan sjöarna 
Vidöstem och Flåren. Dessutom noteras att naturreservaten/naturvårdsområdena 
Skilsnäs och Färjansö delas mellan kommunerna.

Kommentar: Avgränsningen av kulturmiljöerna Yxkullsund och Hjälmsänga 
bedöms vara tydliga och inte ha någon direkt påverkan över kommungränsen. I 
kulturmiljöprogrammet redovisas inte naturreservat/naturvår ds områden eller 
fossil åkermark om de inte ingår i någon av de utpekade kulturmiljöerna. 
Dessutom har de redan skydd i lagstiftningen.

Miljö- och byggnämnden
Upplägget av kulturmiljöprogrammet är tydligt och pedagogiskt, men vissa 
justeringar kan behövas.

I den tematiska beskrivningen av Ljungbys kulturmiljöer behöver kopplingen 
mellan text och karta i vissa fall stärkas, genom att säkerställa att det som finns på 
kartan behandlas i texten och förklaras tydligare i teckenförklaringen.

I avsnittet om nationella intressen borde redovisningen av objekten kompletteras 
med kommunkarta och bilder. Vidare kan det exemplifieras vad fomlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar är och vilka som är vanliga i kommunen.

Vissa områden i gällande kulturmiljöprogram respektive i länsstyrelsens 
regionala kulturmiljöprogram finns inte i det nya kulturmiljöprogrammet. Det 
bör förtydligas varför och vad det innebär att områdena hanteras olika.
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För att redovisningen av kulturmiljöerna ska bli tydligare behöver de 
numreras på kommunkartan i början av kapitlet och varje områdeskarta 
kompletteras med en karta över områdets läge. Vidare bör fler platsnamn 
anges i områdeskartoma. Det behöver även förtydligas om riktlinjerna för 
framtida utveckling gäller enbart innanför områdesgränsen eller även kan 
beröra sådant som ligger utanför.

Upplägget på den historiska beskrivningen och ”försättsbladet” behöver ses 
över så att den blir mer likartad. Utifrån områdesbeskrivningama och 
områdenas karaktär kan det ibland vara svårt att förstå logiken i vilka ämnen 
som tas upp i textavsnitten om karaktärsdrag, riktlinjer respektive lagskydd.

I riktlinjerna för framtida bebyggelse behöver det förtydligas för vissa 
områden att det är ny bostadsbebyggelse som ska undvikas snarare än all ny 
bebyggelse. Vidare kan vissa byggnader nämnas som värdefulla i avsnittet 
”Viktiga karaktärsdrag och kvalitéer” utan att beröras av skydd i riktlinjerna.

I avsnittet om lagskydd anges för vissa områden byggnader som är särskilt 
värdefulla enligt 8 kap 13§. Det behöver förtydligas hur denna bedömning 
har gått till och vilken fysisk avgränsning skyddet har.

Områdesbeskrivningama bör innehålla en redogörelse av bebyggelsens skick, 
i de fall riktlinjerna anger att den ska bevaras men underhållet brister.

Sägnerna bör redovisas i respektive områdesbeskrivning för att förtydliga 
kopplingen mellan kulturmiljöerna och det immateriella kulturarvet. Om 
möjligt bör alla områden förses med en sägen. Vidare bör det beskrivas hur 
kulturmiljöprogrammet hanterar det immateriella kulturarvet och att 
Sagobygden har utnämnts som immateriellt kulturarv enligt UNESCO.

Det behöver förtydligas att avsnittet om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
i Ljungby till skillnad från områdesbeskrivningama syftar till att inventera 
och värdera specifika byggnader, både i text och genom att separera 
redovisningen i kulturmiljöprogrammet. Vidare behöver det vara tydligare 
hur materialet ska fungera som underlag för planbestämmelser i kommande 
detaljplaner och vägledning i bygglovshanteringen. Värderingsmodellen 
måste också presenteras på ett bättre sätt.

Efter antagandet av kulturmiljöprogrammet är det viktigt att arbetet fortsätter 
enligt projektuppdraget från kommunstyrelsen 2017-08-17 §94, med i första 
hand kommunicering av programmet och framtagande av en åtgärdsinriktad 
handlingsplan. I projektet ingår även att ta fram en mtin för tydligare styrning 
och samordning av kommunens löpande och långsiktiga kulturmiljöarbete 
samt att undersöka behovet av en långsiktig strategi för kulturmiljöarbetet.

Kommentar:
Den tematiska beskrivningen har setts över och revideringar har gjorts i 
både löpande text och kartor för att de ska bli mer lättillgängliga och för att 
kopplingen mellan dem ska stärkas.
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I avsnittet om nationella intressen har presentationen av hyggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen reviderats och innefattar nu en lista med aktuella objekt, en 
karta med deras placering och utvalda foton. Vidare beskrivs fornlämningar och 
övriga kulturhistoriska lämningar samt vilka som är vanliga i kommunen.

Bakgrundstexten har kompletterats vad gäller kulturmiljöprogrammets status i 
förhållande till det regionala kulturmiljöprogrammet.

Områdesbeskrivningarna har kompletterats med en infälld karta som visar 
områdets position i kommunen. För att göra det lättare att hitta bland områdena 
har de numrerats både i karta och text samt försetts med sidnummer i 
innehållsförteckningen. Texten har förtydligats med att riktlinjerna för de 
utpekade kulturmiljöerna gäller innanför områdenas gräns.

Layouten på områdesbeskrivningarna har setts över och revideringar har gjorts 
för att göra den historiska beskrivningen och ”försättsbladet” mer likartad 
mellan de olika områdena. Områdesbeskrivningarna har också gåtts igenom och 
reviderats och förtydligats så att kopplingen mellan de listade karaktärsdragen 
och riktlinjerna har blivit tydligare.

Riktlinjerna för framtida bebyggelse revideras för några områden med att det är 
ny bostadsbebyggelse som ska undvikas snarare än all ny bebyggelse.

Hänvisningarna till särskilt värdefulla byggnader enligt 8 kap 13§ i områdes- 
beskrivningarnas lagskydd-rutor har tagits bort, då det inte fanns möjlighet att 
göra en likartad bedömning av alla byggnader inom de utpekade kulturmiljöerna. 
Frågan om behov av framtida lagskydd inom de utpekade kulturmiljöerna bör 
dock utredas vidare i kommunens fortsatta kulturmiljö arbete.

Områdesbeskrivningarna innehåller redogörelse av bebyggelsens skick där det är 
relevant.

Vissa kompletteringar har gjorts till avsnittet om det immateriella kulturarvet och 
ytterligare sägner kopplade till kulturmiljöerna har inkluderats i programmet. Av 
utrymmesskäl måste sägnerna presenteras efter redovisningen av alla 
kulturmiljöerna, sist i kulturmiljöprogrammet.

Att bebyggelseinventeringen över Ljungby centrum har ett annat syfte än 
områdesbeskrivningarna har förtydligats, både i text och genom att separera 
redovisningen i kulturmiljöprogrammet. Kopplingen mellan en byggnads 
värdering och vilket skydd den föreslås få har förtydligats. Illustrationen över 
metoden i bebyggelseinventeringen har lagts på sidan för att bli mer lättläst.

Efter antagandet av kulturmiljöprogrammet är det viktigt att arbetet 
fortsätter enligt projektuppdraget från kommunstyrelsen 2017-08-17 §94, 
med i första hand kommunicering av programmet och framtagande av en 
åtgärdsinriktad handlingsplan. Iprojektet ingår även att ta fram en rutin för 
tydligare styrning och samordning av kommunens löpande och långsiktiga 
kulturmiljöarbete samt att undersöka behovet av en långsiktig strategi för 
kulturmiljöarbetet.
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen är positivt inställda till att ett förnyat 
kulturmiljöprogram tas fram.

Texten måste generellt ses över och bli mer enhetlig. Språket ska vara enkelt och 
lätt att förstå. Undvik för krångliga uttryck.

Bild och kartmaterial bör också ses över, i nuläget är det varierad kvalité på 
bilderna och kartorna är suddiga.

Kommentar: Språk och uttryck har gåtts igenom i hela kulturmiljöprogrammet 
för att få ett enhetligt och mer lättförståeligt språk. Bildkvaliteten har förbättrats 
och bildtexter har kompletterats.

Tekniska nämnden (under det extra samrådet våren 2019)
Synpunkterna rör huvudsakligen perspektivet av kommunen som fastighetsägare 
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Det behöver avsättas medel för att underhålla kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader som kommunen äger. Flera av dessa byggnader används inte för 
kommunal verksamhet och det kan vara svårt att anpassa dem till någon sådan 
verksamhet med tanke på dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö.

En fråga som lyfts är hur hantering av värdefull bebyggelse ska redovisas, till 
exempel om det redovisningsmässigt ska särskiljas från övrig bebyggelse.

Det kan behövas en utpekad funktion inom kommunorganisationen som har koll 
på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bland annat vad gäller möjligheten att 
söka bidrag för att underhålla dem.

Det behövs en prioriteringsordning av underhållet av kommunalt ägda objekt i 
kulturmiljöprogrammet, då det är många objekt och handlar om stora kostnader.

Kommentar: Inga ändringar görs då synpunkterna rör tillämpningen av 
kulturmiljöprogrammet snarare än innehållet i programmet.

Ljungby pastorat
I avsnittet om kyrkliga kulturminnen är enbart kyrkor listade, men även 
kyrkogårdar och begravningsplatser omfattas av kulturmiljölagen och borde 
därför finnas med i kulturmiljöprogrammet. Texten i kulturmiljöprogrammet bör 
förtydligas med att intilliggande kyrkogårdar till de listade kyrkorna omfattas av 
kulturmiljölagen.

Vad gäller gamla begravningsplatser/kyrkogårdar saknas minst två, kyrkoruinen i 
Agunnaryd och pestkyrkogården i Rataryd. Ljungby gamla kyrkogård är skyddad 
enligt kulturmiljölagen och bör finnas med i kulturmiljöpro grammet både i text 
och karta.
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Angelstad och dess medeltida kyrka borde tas upp som ett särskilt område att 
bevara i kulturmiljöprogrammet. I viss mån gäller samma synpunkt även kyrkor i 
Odensjö och Lidhult.

Informationen om miljöbalken är tunn, exempelvis är många trädmiljöer såsom 
trädkransar kring kyrkogårdar skyddade då de är klassade som alléer.

Kommentar:
Kulturmiljöprogrammet behandlar bebyggelsemiljöer i kommunen, varför 
kyrkomiljöer enbart tagits upp där de bedömts ingå i en värdefull 
bebyggelsemiljö. I övrigt har de kyrkor som berörs av kulturmiljölagen listats för 
att förtydliga vad som gäller dem. I avsnittet om lagstiftning redovisas de lagar 
som i första hand är relevanta för kulturmiljöfrågor, det vill säga plan- och 
bygglagen, kulturmiljölagen och miljöbalken - där ingår information om både 
kyrkogårdar/begravningsplatser och alléer.

Fastighetsägare Torarp Västergård
Synpunkt på att Gårdö i norra delen av Torarp sområdet inte ingår i 
kulturmiljöprogrammet. Redaktionella synpunkter på formulering och platsnamn.

Kommentar: Kommunen står fast vid avgränsningen, vilken följer sammanhanget 
och typografin. Redaktionella ändringar av kulturmiljöprogrammet görs utifrån 
synpunkterna.

Fastighetsägare Torarp 2:14 (Östergård) och 3:14 (Västerdal)
För att kunna driva en jordbruksfastighet behöver vi ha samma möjligheter som 
tidigare att uppföra ekonomibyggnader för verksamheten utan bygglov.

Vårt förslag är att man ändrar i riktlinjerna nar det gäller Östergård och tillåter ny 
bebyggelse om den anpassas till den befintliga, förstärker det kulturhistoriska 
värdet eller placeras så den inte stor gårdsmiljön.

Angående ny bebyggelse i det öppna landskapet så måste det finnas möjlighet att 
bygga exempelvis ligghallar for betande djur samt att bygga ny bostadsbebyggelse 
om den placeras i närhet av och anpassas till befintlig bebyggelse.

I texten står det att de äldre husen i Östergård är parstugor men det är 
dubbelkammarstugor som är vanliga i den har delen av kommunen.

Kommentar: Texten ändras så att det anges att det är ny bostadsbebyggelse som 
ska undvikas kring Östergårdens gamla bytomt och på den öppna 
jordbruksmarken. Generellt bör utformning och placering av ekonomibyggnader 
anpassas efter respektive plats kulturhistoriska värden. På landsbygden får 
ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk dock uppföras utan. Krav på bygglov 
för ekonomibyggnader kan däremot regleras i detaljplan och 
områdesbestämmelser om det är relevant utifrån till exempel kulturhistoriska 
aspekter.
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Fastighetsägare Hörda 5:13
Byns äldsta hus finns på Hördas 5:13 men ingår inte i kulturmiljöprogrammet.

Kommentar: Fastigheten ingår i kulturmiljöprogrammet men den enskilda 
byggnaden tas inte upp separat.

Fastighetsägare Öjarp Bolagård 3
Synpunkterna berör främst kulturmiljön Piksborg. Generella synpunkter rör 
platsnamn och väderstreck. Vad gäller borgen handlar synpunkterna om 
tidsbestämning av ruinen, namnet Piksborgs ursprung, arkeologiska utgrävningar 
och sjösänkningens påverkan på borgruinens närområde.

Vidare ifrågasätts att det inte finns några redovisade byggnader av 
kulturmiljöintresse öster om Lagaån i Ljungby.

Kommentar: Texten om Piksborg har reviderats vad gäller felaktigheter och 
otydligheter. Platsnamn och väderstreck har korrigerats.

Vad gäller bebyggelseinventeringen av centrala Ljungby är det en uppdatering av 
nuvarande kulturmiljöplan för Ljungby centrum och omfattar samma geografiska 
område som den.

Fastighetsägare Torarp 4:1 (Mellangärden)
Nybyggnation av bland annat ekonomibyggnader, komplementbyggnader och 
bostadshus måste kunna ske inom bymiljön.

Kommentar: Texten ändras så att ekonomibyggnader och komplement byggnader 
kan uppföras, vid de gårdsmiljöer där det är aktuellt. Nya bostadshus bör 
undvikas.

NN
Boende inom kommunen borde ha fått möjlighet att komma till tals med 
sin lokalkännedom och kunskap.
Den korta samrådstiden, förlagd över storhelger som jul och nyår.

- Kultunniljöprogrammet har många korrekturfel vad gäller grammatik, 
språk, innehåll och fakta, varav ett flertal tas upp i samrådsyttrandet. En 
omfattande korrekturläsning behövs imian programmet fastställs.
Vad gäller urvalet anses fem områden på Bolmsö vara för många och för 
likartade.
Torvutvimiing har varit en stor näring i kommunen och maskinell 
utrustning, byggnader och spår i naturen är frekventa och måste 
uppmärksammas. Spåren av torvutvinningen inom området Lagans 
textilfabrik är inte representativt för torvutvinningen i kommunen, och 
Stavsjö mosse, Bolmen med Rya mosse och Homs mosse samt Bäck och 
den gamla torvpulverfabriken anses vara minst lika intressanta objekt.
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Kvarteret Ljungkransen borde inkluderas i delområdet för centrala 
Ljungby i kulturmiljöprogrammet. Även funkishusen vid Tellusgatan och 
Heimdalsgatan borde ha uppmärksammats.

Kommentar:
Kommuninvånarna hade under dialogturnén för översiktsplanen våren 
2018 möjlighet att ge förslag på vad som borde studeras i arbetet med 
kulturmiljöprogrammet. En sammanställning av detta har funnits med i 
urvalet för kulturmiljöprogrammet.
Samrådstiden var kortare än önskvärt, beroende på att länsstyrelsens 
ekonomiska bidrag till projektet sätter en tidsgräns för när projektet ska 
vara slut.
Redaktionella ändringar av kulturmiljöprogrammet görs inför antagandet 
utifrån korrekturläsning.
På Bolmsö finns stora kulturmiljöintressen och tre av de fem områdena är 
också riksintressen för kulturmiljövård. Motivering av värdena finns 
under respektive områdesbeskiivning. Ingen ändring görs i 
kulturmiljöprogrammet.
Vad gäller miljöer kopplade till torvutvinning finns det förutom Lagans 
textilfabrik inte så många sammanhängande läsbara miljöer i kommun. 
Inga ändringar görs därför.
Kvarteret Ljungkransen är ett område som innehåller värdefulla 
byggnader, men som helhet är för spretigt för att kunna definieras som ett 
sammanhängande stadskvarter. För funkishusen vid Tellusgatan och 
Heimdalsgatan finns det som tidigare har varit utpekat som värdefullt inte 
bevarat.

NN
Har synpunkter på värderingen av flera av byggnaderna i avsnittet 
”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Ljungby”, där byggnader på följande 
adresser anses har klassats för lågt:

Olofsgatan 18 (Grand)
Drottninggatan 15 
Smedjegatan 3
Storgatan 22, 25 och 27 (Kv Betlehem)

Kommentar: Kommunen står fast vid tidigare bedömning och klassificering.

NN
Har synpunkter på värderingen av flera av byggnaderna i avsnittet 
”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Ljungby”, där följande byggnader anses 
har klassats för lågt:

Sagomuseet - det gamla apoteket 
Åvillan - på Storgatan vid Lagaån

Kommentar: Kommunen står fast vid tidigare bedömning och klassificering.
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LJUNGBY KOMMUN den 9 maj 2019 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen

Johan Håkansson
Planarkitekt

Emelie Olsson
Kulturstrateg

Trond Strangstadstuen
Föi-valtningschef Miljö och bygg

Ing-Marie Byström
Förvaltningschef Kultur och fritid
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KoF § 22 2019/0002 870

Yttrande över Ljungby kommuns framtagande av nytt 
kulturmiljöprogram

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner det av förvaltningen föreslagna yttrandet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i uppdrag 2017-08-17, åt miljö- och byggnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett kommunomfattande 
kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter tidigare framtagna 
kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för Ljungby 
centrum 2002. Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrade och behöver 
uppdateras så att det tas ett helhetsgrepp på kulturmiljöer i hela kommunen, 
olika typer av bebyggelsemiljöer och ett större fokus på helhetsmiljöer. 
Möjligheten att redovisa kulturmiljöunderlagen digitalt utnyttjas inte heller 
idag, vilket efterfrågas.

Länsstyrelsen beslutade om att bevilja bidrag 2018-03-12 om sammanlagt 
300 000 kr. till framtagandet av Kulturmiljöprogram för Ljungby kommun.
Som villkor till beslutet ställer länsstyrelsen att Kulturmiljöprogrammet ska 
antas officiellt. KMV Forum AB vann upphandlingen för Projektledande 
antikvarie till framtagandet av programmet och har tillsammans med 
kommunen tagit fram samrådsförslaget till Kulturmiljöprogrammet.

I projektuppdraget för detta arbete har också ingått att beskriva Ljungby 
kommuns immateriella kulturvärden översiktligt eftersom de utgör en 
viktig del i kommunens identitet. Därför presenteras en utvald sägen från 
vart och ett av de kulturmiljöer som är upptagna i kulturmiljöprogrammet.

Yttrande:
- Kultur- och fritidsförvaltningen är positivt inställda till att ett 

förnyat kulturmiljöprogram tas fram då de föregående 
kulturmiljöunderlagen är föråldrade.
Inför beslut ska inkomna synpunkter tas hänsyn till. Texten måste 
generellt ses över och bli mer enhetlig. Språket ska vara enkelt och 
lätt att förstå. Undvik för krångliga uttryck.

- Bild och kartmaterial bör också ses över, i nuläget är det varierad 
kvalité på bilderna och kartorna är suddiga.
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Förvaltningens beredning:
Samrådet har pågått från den 11 december 2018 - ll januari 2019 för 
allmänheten. För att involvera invånare och andra berörda av kulturmiljö- 
programmet inleddes samrådet med ett informationsmöte på Tingshuset den 11 
december 2018 kl. 18. Ljungby kommun har genom bidrag från Region 
Kronoberg anlitat Sagobygden till att moderera under kvällen samt inspirera 
publiken med olika sägen om de upptagna kulturmiljöområdena i programmet. 
De berörda politiska nämnderna har fatt förlängd remisstid med tanke på ny 
mandatperiod.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-04.
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-13 § 7.

Skickas till
Planavdelningen.

Justerande* sign
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Ank 2019 -02- 1 8
Mob § 18 2017/1127

pnrKb m/myJhKOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

Yttrande över kulturmiljöprogram för Ljungby kommun, 
diarienummer Ks 2017/0207.870

Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen:

Nämnden är positivt inställda till att ett förnyat kulturmiljöprogram tas fram då 
de föregående kulturmiljöunderlagen är föråldrade. Upplägget av 
kulturmiljöprogrammet är tydligt och pedagogiskt, men vissa justeringar kan 
behövas.

I den tematiska beskrivningen av Ljungbys kulturmiljöer behöver kopplingen 
mellan text och karta i vissa fall stärkas, genom att säkerställa att det som finns 
på kartan behandlas i texten och förklaras tydligare i teckenförklaringen. Vidare 
behöver vissa förenklade beskrivningar ses över, bland annat om att i princip 
alla orter i kommunen har sitt ursprung i ett stationssamhälle.

För att förenkla läsningen av avsnittet om nationella intressen borde 
redovisningen av objekten kompletteras med en kommunkarta och några bilder. 
För att öka förståelsen kan det exemplifieras vad fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar är, samt vilka typer som är vanliga i Ljungby 
kommun.

Den områdesvisa redovisningen av de 36 kulturmiljöerna i Ljungby kommun 
upptar huvuddelen av kulturmiljöprogrammet. Alla områdesbeskrivningar har 
samma upplägg och ungefärliga omfattning, vilket förenklar läsningen. Dock 
behöver vissa justeringar göras för att kulturmiljöprogrammet ska bli lättare att 
ta till sig.

Vissa områden som finns i gällande kulturmiljöprogram respektive i 
länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram har inte tagits med i förslaget till 
nytt kulturmiljöprogram. Det bör förtydligas vad som är anledningen och hur 
den juridiska statusen blir för områden som hanteras olika i olika dokument.

För att få en bättre överblick över områdena behöver de numreras på 
kommunkartan i början av kapitlet och varje områdeskarta kompletteras med en 
karta som visar områdets läge i kommunen. Läsningen av 
områdesbeskrivningama skulle förenklas om fler platsnamn anges på kartan, 
framför allt för de fornlämningar som nämns i texten.

Justerandes sign
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Det behöver förtydligas hur kulturmiljöernas gräns ska användas, främst om 
riktlinjerna för framtida utveckling gäller enbart innanför gränsen eller även kan 
beröra sådant som ligger utanför om områdets värden påverkas. Vissa av 
områdena sammanfaller med riksintressen, vilka kan påverkas av sådant som 
ligger utanför avgränsningen.

Upplägget på den historiska beskrivningen och ”försättsbladef ’ behöver ses över 
så att den blir mer likartad mellan områdena. Förslagsvis inleds alla historiska 
beskrivningar med att beskriva områdets lokalisering och ge en allmän 
introduktion, medan texten på ”försättsbladet” används som sammanfattning 
snarare än introduktion. Ett exempel på det är Toftaholms områdesbeskrivning.

Utifrån områdesbeskrivningarna och områdenas karaktär kan det ibland vara 
svårt att förstå logiken i vilka ämnen som tas upp i textavsnitten om 
karaktärsdrag, riktlinjer respektive lagskydd. Det rör sig främst om begrepp som 
odlingslandskapet, fomlämningar, landskapselement och övriga 
kulturlämningar. En komplettering av metodbeskrivningen kunde underlätta 
förståelsen här.

I riktlinjerna för framtida bebyggelse behöver det förtydligas för vissa områden, 
till exempel Oxnalt och Torarp, att det är ny bostadsbebyggelse som ska 
undvikas snarare än all ny bebyggelse. I många områden finns inga riktlinjer för 
ny bebyggelse eller för byggnader/miljöer som bör skyddas. Om det betyder att 
det inte finns några begränsningar kanske det kan anges. Vidare kan vissa 
byggnader nämnas som värdefulla i textavsnittet ”Viktiga karaktärsdrag och 
kvalitéer” utan att beröras av skydd i riktlinjerna, till exempel i Skällandsö och 
Perstorp-Möcklagård.

I avsnittet om lagskydd anges för vissa områden byggnader som är särskilt 
värdefulla enligt 8 kap 13 §, till exempel Lagans textilfabrik och Torarp. Det 
behöver förtydligas hur denna bedömning har gått till och vilken fysisk 
avgränsning skyddet har. Dessa byggnader kan ses som de mest värdefulla, men 
kanske finns det ytterligare objekt som bör klassas som värdefulla?

Områdesbeskrivningarna bör innehålla en redogörelse av bebyggelsens skick, i 
de fall riktlinjerna anger att den ska bevaras men underhållet brister.

Det immateriella kulturarvet i form av sagor och sägner redovisas som ett 
separat kapitel sist i kulturmiljöprogrammet. För att förtydliga kopplingen 
mellan de fysiska områdena och det immateriella kulturarvet bör sägnerna 
redovisas i respektive områdesbeskrivning. För att vid behov spara plats kunde 
källhänvisning och koordinater med mera läggas som fotnoter. Idag finns det 
redovisade sägner för drygt hälften av områdena - om det är möjligt bör alla 
områden förses med en sägen. En inledande beskrivning av det immateriella

Justerandes sign
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kulturarvet och hur kulturmiljöprogrammet hanterar det bör finnas med i de 
inledande kapitlen. Där bör vidare Sagobygdens utnämning som immateriellt 
kulturarv enligt UNESCO lyftas fram.

Avsnittet om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Ljungby stad syftar till 
skillnad från områdesbeskrivningama till att inventera och värdera samtliga 
byggnader i området - detta behöver förtydligas både i text och genom att 
separera redovisningen i kulturmiljöprogrammet, till exempel genom att lägga 
den sist. För att inventeringen ska kunna användas i vår myndighetsutövning 
behöver det förtydligas hur materialet ska fungera som underlag för 
planbestämmelser i kommande detaljplaner och vägledning i 
bygglovshanteringen. I värderingsmodellen framgår inte för vilken 
värderingsklass som respektive planbestämmelse bör användas i detaljplan eller 
vad som ska skyddas. Vidare behöver själva värderingsmodellen presenteras 
tydligare i rapporten.

Uppdraget att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram gavs i kommunstyrelsen den 
17 augusti 2017.1 projektuppdraget anges att det färdiga kulturmiljöprogrammet 
ska kommuniceras och spridas. En rutin för hur kommunens kultuimiljöarbete 
kan få tydligare styrning och samordning ska också tas fram, för både löpande 
och långsiktigt arbete. I projektet ingår även att ta fram en åtgärdsinriktad 
handlingsplan och undersöka behovet av en långsiktig strategi för 
kulturmiljöarbetet. Efter att kulturmiljöprogrammet är antaget är det viktigt att 
arbetet fortsätter enligt projektuppdraget. Objekt som enligt 
kultuimiljöprogrammet kan vara aktuella för eventuellt lagskydd bör hanteras i 
handlingsplan. Ansvaret för att det fortsatta arbetet efter 
kulturmiljöprogrammets antagande prioriteras och genomförs ligger på 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 17 augusti 2017 i uppdrag åt miljö- och 
byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett 
kommunomfattande kultuimilj öpro gram. Detta kulturmiljöprogram ersätter 
tidigare framtagna kulturmiljöprogram för hela kommunen från år 1991 
respektive för Ljungby centrum från år 2002.

Kulturmiljöprogrammet ska fungera som underlag för beslut som påverkar 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, främst kopplade till detalj- 
och översiktsplaner samt vid bygglovsprövning. Kulturmiljöprogrammet ska 
kunna användas för att förbättra kunskapen och informationen om kommunens 
kulturmiljöer och hur dess värden kan bevaras, vårdas och utvecklas. För att 
kul turmiljöpro grammet ska fungera som ett styrande dokument för 
samhällsplaneringen hanteras det som en fördjupning av översiktsplanen.

Justerandes sign
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Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrade och behöver uppdateras så att det 
tas ett helhetsgrepp på kulturmiljöer i hela kommunen, olika typer av 
bebyggelsemiljöer och ett större fokus på helhetsmiljöer. Modernare bebyggelse 
från 50-talet och framåt saknas. Vidare är gällande kulturmiljöunderlag 
bristfälligt på riktlinjer för hur värdefull bebyggelse kan skyddas och utvecklas. 
Möjligheten att redovisa kulturmiljöunderlagen digitalt efterfrågas också.

Länsstyrelsen beslutade om att bevilja bidrag den 12 mars 2018 om sammanlagt 
300 000 kronor till framtagandet av kulturmiljöprogram för Ljungby kommun. 
Som villkor till beslutet ställer länsstyrelsen att kulturmiljöprogrammet ska antas 
officiellt.

KMV Forum AB vann upphandlingen för Projektledande antikvarie till 
framtagandet av programmet och har tillsammans med kommunen tagit fram 
samrådsförslaget till kulturmiljöprogrammet.

36 områden ingår i Ljungby kommuns förslag till kulturmiljöprogram. Varje 
område beskrivs på två siduppslag med en kort historisk bakgrund, varför 
området är viktigt att bevara, vilka karaktärsdrag och kvalitéer som utmärker 
miljön, riktlinjer för framtida utveckling samt relevant lagskydd. Åtta av 
områdena innehåller sådana värden att de även utgör riksintressen. Grovt sett 
kan kulturmiljöerna anses spegla fyra teman av vilka var och ett bidrar till 
kommunens kulturmiljöprofil; odlingslandskapet och bebyggelsen, 
fomlämningama, kommunikationerna samt industrierna och tätorterna.

Eftersom Ljungby kommuns immateriella kulturvärden utgör en viktig del i 
kommunens identitet omfattar kulturmiljöprogrammet även en utvald sägen från 
var och en av de kulturmiljöer som är upptagna i kulturmiljöprogrammet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningens bedömning och övervägande stämmer överens med nämndens 
yttrande.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Juslerandes sign
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Kf§ 123 KS 2019/0220 041

Årsredovisning för kommunalförbundet Sydarkivera för år 
2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad 
årsredovisning för kommunalförbundet Sydarkivera för år 2018.

Jäv

Magnus Gunnarsson (M) och Paul Kowalski (S) deltar inte i ärendet på grund av 
jäv.

Sammanfattning av ärendet

I kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning framgår att 
kommunalförbundets årsresultat blev 2,7 miljoner kronor. Årsredovisningen 
blev den 5 april 2019 § 12, fastställd av förbundsfullmäktige.

Kommunalförbundets revisorer har bedömt att årsredovisningen i allt väsentligt 
är rättvisande. Revisorerna har därför tillstyrkt att årsredovisningen godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 maj 2019 att 
kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2018.

Beslutsunderlag

Förbundsfullmäktiges beslut, § 19/2019 
Årsredovisning 2018, 2019-02-26 
Revisionsberättelse 2018, 2019-03-22 
Revisionsrapport, 2019-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21

Justerandes sign
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Kf § 124 KS 2019/0220 041

Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Sydarkiveras 
förbundsstyrelse för år 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
Sydarkiveras förbundsstyrelse för år 2018.

Jäv

Magnus Gunnarsson (M) och Paul Kowalski (S) deltar inte i ärendet på grund av 
jäv.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i kommunalförbundet Sydarkivera har tillstyrkt att 
förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 maj 2019 att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Sydarkiveras förbundsstyrelse för 
år 2018.

Beslutsunderlag

Förbundsfullmäktiges beslut, § 19/2019 
Årsredovisning 2018, 2019-02-26 
Revisionsberättelse 2018, 2019-03-22 
Revisionsrapport, 2019-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21

Justerandes sign



Till kommunfullmäktige!

Jag Erica Frohlund avsäger härmed mitt uppdrag som ersättare för Moderaterna i 
Gemensamma Overförmyndamämnden på grund av flytt till Växjö kommun.

Jag tackar för det förtroende jag har haft och er alla underbara politiker som tar 
hand om vår fina kommun! Ett fantastiskt arbete med utveckling i fokus med 
positiv anda!

Med vänlig hälsning 
Erica Frohlund

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank 2019 -05- 2 0
KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr /CelQ/J /fit3 g, /02



Norén Holgersson Eva-Marie

Från:
Skickat:

Mikael Henrysson <m.henrysson@outlook.com> 
den 27 mars 2019 17:32

LJUNGB OMMUN
KOMMUN:-.- URELSEN

Till: Norén Holgersson Eva-Marie Ank 2U19 -U3- i 8
Ämne: avsägelse

kommunledninsgförvaltningen

[ Dnr /Cs£0/9/o/V3. /,02

Lämna mitt uppdrag som ersättare för Socialdemokraterna på tekniska nämnden med omedelbar verkan. 
Orsak får inte jobb och privatliv att gå ihop. Med vänlig hälsning Micke Henrysson 
Skickat från Outlook

1

mailto:m.henrysson@outlook.com
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KOMMUN

MEDDELANDE
2019-06-05

Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen Kommunfullmäktige

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-06-17

1. Tekniska nämnden meddelar ändring av regler för enskilda vägar med 
statsbidrag.

2. Årsredovisning Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i 
Västbo Härad 2018

3. Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

341 83 LJUNGBY Olofsgatan 9, Ljungby 0372-78 90 00 vx
E-POST FAX

kommunstvreisenOliunebv.se 0372-78 91 44

ORG NR

212000-0670
WEBBPLATS

www.liunebv.se

PLUSGIRO

302 50-5
BANKGIRO

156-0879

http://www.liunebv.se
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TTT7------ r

Ändring av regler för enskilda vägar med statsbidrag

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna revideringen av regelverket för de 
statsbidragsberättigade enskilda vägarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-13, att alla vägföreningar ska skicka in 
en resultat- och balansräkning eller en förteckning över inkomster och utgifter 
för att vara berättigade till det årliga kommunala driftbidraget.
Då dessa rapporter inte används till något anser tekniska förvaltningen att det är 
ett onödigt administrativt arbete att samla in dessa rapporter och sätta in i pär
mar. Tekniska förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden tar bort denna 
del i kommunfullmäktigs beslut från 2011-12-13.

Innebörden av detta förslag blir att alla vägföreningar far det årliga kommunala 
driftbidraget. För 2019-års utbetalning skulle det ha inneburit att kommunens 
bidragsprocent hade blivit 17 procent (2 298 089 kronor till 176 vägföreningar) 
av den beräknade årliga driftkostnaden i stället för 17,5 procent (2 263 569 kro
nor till 160 vägföreningar) samt att kommunen slipper onödigt administrativt
arbete.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 7 maj 2019 att tekniska nämnden 
beslutar att godkänna revideringen av regelverket för de statsbidragsberättigade 
enskilda vägarna.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11

Skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktigemeddelande

Justerandes sign
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Styrelsen för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten

Historik

23 maj 1852 föddes Johan Petter Davidsson i Stäppebo, Kalvs socken i Västergötland.

Fattigdom präglade uppväxten och i hopp om bättre villkor emigrerade han som 17-åring till Amerika. 
Endast 3 år senare återvände han till Sverige för att under de kommande 10 åren arbeta som expedit i 
Torup. 1884 övertog han gården i Prippebo i Södra Hestra socken, beläget i nuvarande Gislaveds 
Kommun.

Där kom han att stanna till sin död i januari 1930. Gården i Prippebo skötte han på ett mönstergillt sätt, 
det nyodlades, dränerades och stenröjdes. Som den entreprenör han var så drev han även handelsbod på 
gården. Genom hårt arbete, sparsamhet och goda placeringar, böljade en liten förmögenhet så sakteliga 
att växa fram.

När brodern, grosshandlare Josef Davidsson i Reftele, hastigt avled 1924, ärvde Johan Petter en ansenlig 
förmögenhet. Något år före sin död skrev Johan Petter sitt testamente. Hans trogna hushållerska, 
Karolina Benediktusson, fick gården Prippebo inklusive inventarier.

Övriga tillgångar testamenterades att bilda en fond med namnet ”Davidsonska Donationen för 
jordbrukets främjande i Västbo härad”. Avkastningen skall enligt testamentet användas till 
”understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt 
samt utdikning av försumpade marker”.

Organisation och verksamhet

Stiftelsen leds av en styrelse som består av tre personer som ansvarar för stiftelsens verksamhet. 
Styrelsens huvuduppgifter är att ansvara för stiftelsens kapitalförvaltning och tillse att avkastningen 
används så som donatorn avsåg.

Tillgångarna är till stor del placerade i svenska aktier. Avkastningen i form av utdelningar och räntor, 
med avdrag för stiftelsens omkostnader, delas årligen ut till jordförbättringar.

En styrelseledamot utses av Västbo Häradsgille som hör till Jönköpings läns Hushållningssällskap. 
Övriga styrelseledamöter utses av Gislaveds Kommun.

Stiftelsens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor samt två lekmannarevisorer. Gislaveds 
kommun utser auktoriserad revisor och en lekmannarevisor. Västbo häradsgille utser en 
lekmannarevisor. Länsstyrelsen i Östergötland har tillsynsansvaret, -

’ 4t 4]
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Stiftelsens ändamål

Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad, bildades efter att Högsta 
domstolen den 27/1 1934 godkänt det testamente som J P Davidsson upprättat före sin död 1930 och där 
han beslutat att bilda ”Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad” och att 
kapitalets avkastning varje år skall utdelas till jordbrukare i Västbo härad. Donationens kapital hade då 
ett värde på 1 mkr.

De enligt testamentet angivna jordbruksförbättringarna, ”såsom betesförbättringar, odling och 
stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker”, har med den nu 80-åriga utvecklingen av 
svenskt jordbruk inneburit att även kalkning, markkartering, inhägnader, inägovägar, gårdsplaner och 
gödselvårdsaniäggningar tillhör de åtgärder som innefattas i ändamålet för jordbrukets främjande i 
Västbo härad.

Stiftelsen betalar statlig inkomstskatt med 22,0% och de till respektive jordbrukare utbetalade beloppen 
är inte skattepliktiga för mottagaren, enligt dom i regeringsrätten år 1994.

Under åren 1934-2018 har stiftelsens utdelningar till jordbruksförbättringar i Västbo härad uppgått till 
totalt 163,6 mkr, samtidigt har staten erhållit 86,6 mkr i skatter från Donationen.

Större händelser under tidigare år

2014 genomfördes permutation som innebär att det från och med 2015 skall det utdelningsbara beloppet 
fördelas över samtliga socknar inom Västbo Härad.

Under 2015 ansökte styrelsen hos tillsynsmyndigheten att endast en representant från varje socken skall 
fungera som funktionär när det gäller beredningsarbetet av inkomna ansökningar. Kommunerna skall 
som tidigare utse funktionärerna.

En gedigen utbildning genomfördes under hösten 2015 till nya och gamla funktionärer eftersom den 
mandatperioden medförde många nya funktionärer samt att ett gemensamt regelverk skall gälla för 
samtliga socknar inom Västbo Härad.

Sedan hösten 2015 samverkar funktionärerna under beredningsarbetet två och två för att säkerställa 
jämnare kvalité och öka genomslaget av ett gemensamt regelverk.

Information om årets verksamhet

Under år 2018 har stiftelsens kapital till största delen varit placerad i svenska aktier bland de större 
börsbolagen och aktieplaceringarna har 2018 minskat i marknadsvärde till 398,7 mkr (föregående år 
445,6 mkr). Stiftelsens bankmedel uppgick till 3,3 mkr (föregående år 3,4 mkr).

Det totala marknadsvärdet av stiftelsens tillgångar har under de senaste åren varierat beroende på börsens
utveckling. ^/\N
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År Marknadsvärden Utdelningsbara medel
2018 402,0 mkr 10729 tkr
2017 449,0 mkr 8818 tkr
2016 410,8 mkr 10082 tkr
2015 386,2 mkr 8182tkr
2014 364,5 mkr 7703 tkr
2013 320 mkr 7010 tkr
2012 265 mkr 6190 tia-
2011 237 mkr 7553 tkr
2010 286 mkr 5314 tkr
2009 245 mkr 7964 tkr
2008 188 mkr 10827 tkr
2007 290 mkr 8465 tki- 1
2006 311 mkr 7040 tki-
2005 258 mkr 5301 tkr
2000 220 mkr 3986 tkr
1995 101 mkr 2827 tki*
1990 71 mkr 2138 tkr
1985 34 mkr 1063 tkr
1980 11 mkr 190 tkr
1975 5 mkr 112 tkr
1970 3 mkr 94 tkr
1934 1 mla- 20 tia-

Under år 2018 har Stiftelsen Davidsonska Donationen godkänt 273 st bidragsansökningar och totalt deiat 
ut 10 054 tia- till jordbruksffämjande åtgärder i Västbo härad, bidragen är skattefria för mottagarna.

Ett stort tack till alla funktionärer och övriga medarbetare for årets arbetsinsats.

Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 14 450 12 272 13 936 11 577
Resultat efter finansiella poster 20 197 10 698 13 047 15 335
Soliditet (%) 95,3 95,4 95,7 95,8

Resultat och ställning
Disponibel utdelning av årets avkastning

Förvaltningsresultat enligt resultaträkningen
Avgår beräknad skatt

13 753 449
-3 024 379

Disponibel utdelning av 2018 års resultat 10 729 070

Outdelade medel 2018 713 107

Utdelningsbara medel 2019 11 442 177

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. ^ h

^-6 3 4!^
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Resultaträkning Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar 14 450 131 12 272 080
Räntor 0 841

14 450 131 12 272 921
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -307 860 -554 423
Personalkostnader 2 -388 822 -411 337

-696 682 -965 760

Förvaltningsresultat 13 753 449 11 307 161

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper 3 6 443 185 -609 152
Resultat efter finansiella poster 20 196 634 10 698 009

Bokslutsdispositioner -2 729 600 -2 700 000
Resultat före skatt 17 467 034 7 998 009

Skatt -3 861 123 -1 777 656
Årets resultat 13 605 911 6 220 354
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fin ansidla unläggn ingstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 176 768 696 167 958 442

825 549 2 044 398

3 347 386 3 368 735
4 172 935 5 413 133

173 371 575 ^

4t 65 K
W

SUMMA TILLGÅNGAR 180 941 631
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Balansräkning Not 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Bundet eget kapital
Bundna reserver 137 137 100

Fritt eget kapital
Årets resultat 13 605 911
Summa eget kapital 150 743 011

Obeskattade reserver 6 27 674 700

Avsättningar 7
Övriga avsättningar 713 107

Kortfristiga skulder
L everantörsskulder 73 557
Aktuella skatteskulder 1 508 784
Övriga skulder 93 857
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 134 615
Summa kortfristiga skulder 1 810 813

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 180 941 631

2017-12-31

139 735 072

6 220 354 
145 955 426

24 945 100

2 135 041

79 847 
0

147 474 
108 687 
336 008

173 371 575
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Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde 
(marknadsvärde), dvs enligt lägsta värdets princip.

Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital 
(ursprungligt donationskapital samt ackumulerat realisationsresultat). Fritt eget kapital utgörs av årets 
resultat justerat för omföringar till bundet eget kapital.

Noter

Not 1 Övriga externa kostnader
2018 2017

Depåavgifter 92 416 240 380
Övriga omkostnader 215 444 314 043

307 860 554 423

Not 2 Anställda och personalkostnader
2018 2017

Medelantalet anställda i styrelsen
Män 3 3

Löner och andra ersättningar
3 3

Styrelsen, arvode 231 200 246 943
Lekmanna revisorer, arvode 44 775 30 925
Resekostnader 12 211 17 454

Sociala kostnader
288 186 295 322

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 100 637 116015
100 637 116 015

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader ocli
pensionskostnader 388 823 411 337^4

k iw
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Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2018 2017

Realisationsvinster, aktier 13 446 451 3 437 145
Realisationsförluster, aktier -7 003 266 -4 046 296

6 443 185 -609 151

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 167 958 442 135 112 530
Inköp 75 469 907 74 168 600
Försäljningar -66 659 653 -67 403 104
Omklassificeringar 0 26 080 416
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 176 768 696 167 958 442

Utgående redovisat värde 176 768 696 167 958 442

Marknadsvärdet uppgår till 398 705 980 kr (445 554 267 kr)

Not 5 Eget kapital
2018-12-31 2017-12-31

Totalt stiftelsekapital
Belopp vid årets ingång 145 955 426 149 816 949
Årets resultat 13 605 911 6 220 354
Årets beslutade utdelning enligt ändamål -8 818 326 -10 081 876

150 743 011 145 955 427

Not 6 Obeskattade reserver
2018-12-31 2017-12-31

Periodiseringsfond 2012-12-31 0 2 870 400
Periodiseringsfond 2013-12-31 5 339 700 5 339 700
Periodiseringsfond 2014-12-31 6 850 000 6 850 000
Periodiseringsfond 2015-12-31 3 885 000 3 885 000
Periodiseringsfond 2016-12-31 3 300 000 3 300 000
Periodiseringsfond 2017-12-31 2 700 000 2 700 000
Periodiseringsfond 2018-12-31 5 600 000 0

27 674 700 24 945 100
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Not 7 Avsättningar
2018-12-31 2017-12-31

Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång 2 135 041 2 299 273
Årets avsättningar 8 818 326 10 081 876
Under året utdelade medel -10 054 494 -10 036 700
Ersättning för granskning av utdelade medel -185 766 -209 408

713 107 2 135 041

Reftele den 9 april 2019

Göran Johansson 
Ordförande

W tMsfi S{£tf,'UCVY)c/t'1
Ingel/ert Magnusson

t) fAö^
Vår revisionsberättelse har lämnats den mpH 2019



Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Davidsonska Donatio nen för jordbrukets främjande i Västbo härad, org.nr 
828500-0314

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i 
Västbo härad för år 2018.

Enligt vår uppfattning harårsredovisningenupprättatsi enlighet med årsredovisningslagen och ger en ialla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställn ing per den 31 december 2 018 och av dess 
fina n siella resultat för å ret enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen en li gt International Standards on Au diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållandetill 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och h ar i öv rigt fullgj ort vårt yrkesetiska a nsvar enligt dessa k rav.

Vi anser att de revisionsbevisvihar inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är sty relsen som har a nsvaret för a tt å rsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontrollsom den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som in te innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegen tligheter eller på fel.

Vid u pprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm ningen av stiftelsens förmåga attfortsätta 
v er teamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan attfortsätta 
v er teamheten och att a nvända a ntagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock i n te om 
sty relsen avseratt likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ tillatt 
göra nå got av detta.

Revisorns ansvar
Våra målärattuppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhetinte innehåller några 
v äsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehållervårauttalanden. Rimligsäkerhet är en höggrad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs en ligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en så da n finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverte de ekonomiska beslutsom användare fattar med grund i 
å rsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi profession ellt omdöme och haren professionelltskeptiskinstälhiing 
under hela revisionen.Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i å rsredovisningen, varesig dessa beror på 

oegentligheterellerpåfel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevissoin är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentligfelaktighet till följd av oegentligheter är högre än for en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i m askopi, förfalskning,
av si ktliga u tel ä mnanden, felaktigi nforma tion ell er å sidosä tta nde av i n tem kon troll.

• skaffar vi ossen förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vårrevision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om ständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderarvi lämpligheten i de redovisningsprincipa'som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vien slutsatsom lämpligheten i att sty relsen använder an tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för hållanden som kan leda till 
bety da nde tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om v i drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
å rsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, fs



modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra sl utsa tserbaseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till da tumetför revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
lä ngrekan fortsätta verksamheten.

« utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggandetransaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi må ste i n formera styrelsen om bland annat revisionens planeradeom fattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera ora betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland debetydandebrister 
i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förval tningför Stiftelsen 
Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad för år 2018.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna intehandlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
å rsredovisningslagen.

Grundför uttalande
Vi har utfört revisionen enligtgod revisionssed i Sverige. Vårta nsva renligt den na beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligtgod revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjortvårtyrkesetiska ansvar en ligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis viharlnhämtatär tillräckliga och ändamålsenliga som grundför vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsensom har a nsvaretför förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen avförvaltniugen,och därmed vårt uttalande, ar attinhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i någotväsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldigtill någon försummelse som kanföranleda ersättningsskyldighet 

mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlatistridmed stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredwisningslagen.

Rim 1 ig säkerhet ä r en h ög grad av säkerhet, m en ingen garanti för att en revision som u tför s enligtgod 
revisionssed i Sv erige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kanföranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligtgod revisionssed i Sv erige använder vi profession ellt omdöme och har en 
profession ellt skeptisk inställning underhela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförsbaseras på vår professionella 
bedömning m edutgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi folcuserar granskningen på sådana 
åtgärder, om råden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskildbetydelseför stiftelsenssituation. Vigårigenomochprövarfattadebeslut, beslutsunderlag, vidtagna 

Handen som ä r relevanta för mitt u ttalande.
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KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Kf § 116 KS 2019/0150 040

Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen

Beslut

Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som Ljungbybostäder AB, 
Ljungby Energi AB, och Ljungby Holding AB har bedrivit under 2018 har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommuniedningsförvaltningen har gjort en bedömning av om de kommunala 
bolagen har uppfyllt verksamhetsmål och ekonomiska krav genom bolagens 
rapportering i årsredovisningarna för 2018.

Ljungbybostäder AB har i sin årsredovisning redovisat hur man har uppfyllt 
verksamhetsmål och ekonomiska krav. Verksamhetsmålen gäller följande 
frågor:

• Ljungbybostäder ska bygga minst 100 nya boenden inom en 
fyraårsperiod,

• att motverka segregation,
• verka för en god tillgänglighet och en
• verka för en bra miljö
• ha en positiv hållning vad gäller medinflytande för hyresgäster
• medverka i brottsförebyggande åtgärder

Det ekonomiska kravet i ägardirektivet är att soliditeten ska vara minst 20 
procent. Den faktiska soliditeten låg på 23,5 % i bokslut 2018, vilket var en 
ökning med 1,8 procentenheter. Den årliga avkastningen ska uppgå till minst 5 
% av bolagets justerade egna kapital, utfallet låg på 5,7%. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att både verksamhetsmål och 
ekonomiska krav för Ljungbybostäder AB är uppfyllda.

Verksamhetsmålen för Ljungby Energi är följande:
• 95% av fastigheterna inom Ljungby kommun ska ha erbjudits bredband 

senast 2020-12-31
• Man ska arbeta för nöjda kunder, hög tillgänglighet, uthålligt låga priser, 

god lönsamhet, miljövänliga energilösningar och lokal förankring.

Det ekonomiska kravet är minst 40% soliditet och avkastningskrav på 12% av 
bolagets justerade egna kapital. Båda delar uppfylls med god marginal.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

KommunledningsfÖrvaltningen bedömer att både verksamhetsmål och 
ekonomiska krav för Ljungby Energi AB är uppfyllda.

Målet för Ljungby Utveckling AB var att de lokaler som finns i bolaget ska 
förvaltas på affärsmässiga grunder. Det ekonomiska kravet var att soliditeten 
skulle vara minst 5 % med ett långsiktigt mål på 15 %. Målet är uppnått 
eftersom soliditeten ligger på 13 %. Kommunledningsförvaltningen bedömer att 
både mål och ekonomiska krav för Ljungby Utveckling AB är uppfyllda.

Målet för Ljungby Holding AB är att verka för att alla bolag i 
kommunkoncernen samarbetar i syfte att gagna kommunnyttan, minska 
kostnader och effektivisera verksamheten. Det ekonomiska kravet är att 
soliditeten i Ljungby Holding AB, såväl i moderbolaget som i koncernen som 
helhet, ska uppgå till minst 10 procent, med ett långsiktigt mål att nå 20 procent. 
Det ekonomiska kravet uppnås. Soliditeten i moderbolaget låg på 20 % och i 
koncernbolaget på 18 %. Kommunledningsförvaltningen bedömer att både mål 
och ekonomiska krav för Ljungby Holding AB är uppfyllda.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen 
bedömer att den verksamhet som Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, 
Ljungby Utveckling AB och Ljungby Holding AB har bedrivit under 2018 har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-05-13 
Årsredovisning 2018 Ljungbybostäder AB 
Årsredovisning 2018 Ljungby Energi AB 
Årsredovisning 2018 Ljungby Utveckling AB 
Årsredovisning 2018 Ljungby Holding AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2019-05-21

Justerandes sign
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