
Kommunfullmäktige 

KALLELSE 1(2) 

Plats och tid Stora Konferensrummet Ljungby Arena, Fritidsvägen 5, Ljungby 
Måndagen den 20 december 2021 kl. 17:30 

Vid förhinder kontakta Sofia Olsson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 91 17, 
sofia.olsson@ljungby.se 

Inledning Ordförande hälsar välkommen. 
Förslag till justerare: Tommy Göransson och Bo Ederström, ersättare Lars 
Solling. 
Justeringen hålls onsdagen den 22 december 2021 kl.16.00. 

Ärenden 1. Kommunstyrelsens ordförande informerar

2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

3. Enkla frågor

4. Inlämnande av motioner och interpellationer

5. Svar på interpellation om våld i nära relationer

6. Svar på interpellation om Replösa skolan

7. Motion om mobil fritidsgård

8. Amortering Friskis & Svettis

9. Årsredovisning Sunnerbo samordningsförbund 2020

10. Omsättning av lån 2022

11. Motion om årskort inom kollektivtrafiken för kommunanställda

12. Motion om språkkrav för anställning i Ljungby kommun

13. Revidering av renhållningsordning och renhållningstaxa

14. Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Toftaholm

15. Förnyat åtagande inom Borgmästaravtalet

16. Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges

sammanträden

17. Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2022

18. Revidering av reglementen för nämnderna

19. Valärende ny nämndeman i Växjö Tingsrätt (L)

20. Valärende ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden

21. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ



KALLELSE 2(2) 

22. Meddelanden

Ordförande Frederik Svärd (M) 



Till Kommunfullmäktige 

Ljungby kommun

Motion om utveckling av stationsområdet i Ljungby stad. 

En gång i tiden gick det spårbunden trafik genom Ljungby centrum och kvar finns 

Godsmagasinet och Stationshuset. Godsmagasinet flyttades, renoverades och drivs idag i 

kommunal regi. Stationshuset, som är i princip intakt, vill styret i Ljungby kommun riva och 

sälja för att låta privata aktörer bygga bostäder. En modern stad som utvecklas bevarar sina 

byggnader ifrån olika tidsepoker. Att forma en modern stad är en grannlaga och utmanande 

uppgift som kräver kreativitet och nytänkande.  

Området från Grand till och med stationen innehåller fler byggnader från olika tidsepoker 

med olika utformning och borde kunna bli ett vackert område för rekreation, kultur och 

spontanidrott. 

Utveckla området till ett attraktivt område där människor vill vistas. Ett område som binder 

ihop de vackra husen med en grön oas i mitten med odling, bisamhällen, boulebana, 

lekplatser och kultur. Det gör Ljungby till en stad där alla vill bo.  

Med detta sagt vill vi 

- Att utreda om stationsområdet kan utvecklas till ett rekreationsområde med odling,

kultur och spontanidrott.

- Att husen ”Kajsa Kavat”, ”halva huset” och stationsbyggnaden inte rivs utan används

och inkluderas som en del av området.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Angelstad 211124 

Liselotte Åhlander 

Caroline Holmqvist Henrysson 



Motion gällande fler händer i vården. 

För att möta dagens och framtidens brist på undersköterskor behöver vi se över vårt behov och våra krav 

vid anställningar. Idag har vi outbildad personal som arbetar hos oss i Ljungby kommun i 360 

arbetstillfällen och därefter avslutar vi deras timanställning pga. att de inte har någon 

undersköterskeutbildning. De har då gjort ett bra arbete men därefter, vid personalbrist, väljer vi i stället 

att beordra in ordinarie personal till stora kostnader och detta sliter på vår ordinarie personal.  

Samtidigt börjar vi leta med ljus och lykta efter nya timanställda som ska läras upp av ordinarie personal 

med allt vad det innebär och även det sliter på vår ordinarie personal. 

Idag har vi som mål att 80% av våra anställda inom särskilt boende och 70% inom hemtjänsten ska ha en 

undersköterskeutbildning och det oavsett hur arbetssituationen ser ut. Vi har många olika arbetsplatser 

med olika inriktningar och omsorgsbehov. På flertalet av dessa arbetsplatser har vi undersköterskor som 

utför arbeten som vårdbiträden lika gärna kunde göra. 

För att frigöra undersköterskor till undersköterskeuppgifter bör vi i stället ge möjlighet till respektive enhet 

att se över arbetssituationen och arbetsuppgifterna för anställningar av vårdbiträden eller personal med 

likvärdig utbildning, beroende på verksamhetens behov. Samtidigt som stor vikt läggs på personlig 

lämplighet vid alla anställningar. 

Det skulle ge möjligheter för personal som har en längre väg till undersköterskeutbildningen att utbilda sig 

till vårdbiträde först och kunna arbeta i Ljungby kommun för att sedan eventuellt kunna utbilda sig till 

undersköterska. Det skulle ge Ljungby kommun möjligheter att kunna anställa väletablerad personal efter 

genomförd vårdbiträdesutbildning. 

Genom att bättre tillvarata all personal som arbetar i Ljungby kommun inom äldreomsorgen och 

hemtjänsten har vi med detta tillvägagångssätt bättre möjligheter att möta framtidens behov av fler 

händer i vården. 

Därför yrkar Sverigedemokraterna att: 

Socialnämnden tillser att enheterna och de enskilda verksamheterna inom särskilt boende och hemtjänst 

ges möjlighet att själva styra fördelningen av antalet anställda vårdbiträden och undersköterskor beroende 

på verksamhetens behov.  

 Martina Ericsson 

 Doris Nickel 

 För Sverigedemokraterna Ljungby 2021-11-25 



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Interpellation till Magnus Gunnarsson (m) kommunstyrelsens ordförande gällande 

förebyggande arbete om våld i nära relationer 

Det är i dagens samhälle fortfarande så att kvinnor och flickor utsätts för våldshandlingar i 

olika former av män och pojkar. Det är inte okej. Det förekommer fysiskt, psykiskt, 

ekonomiskt och sexuellt våld. 

2020 anmäldes 39 200 misshandelsbrott och 8690 våldtäkter mot kvinnor eller flickor (Brå). 

Det är siffror som måste förändras. Varje siffra i statistiken representerar en människa. 

Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för det fortsatta arbetet med att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är 40 punkter som omfattar åtgärder för att förebygga 

våld, stöd och skydd för utsatta samt skärpt lagstiftning vid lagförande av personer som utsatt 

sin partner eller före detta partner för våld. 

Då detta är ett övergripande samhällsproblem som vi alla har skyldighet att agera i. Många 

kommuner i landet jobbar aktivt mot mäns våld mot kvinnor. Emmaboda kommun har skapat 

en egen kampanj som heter #Deträckernu!! Det är en kampanj som efterföljer en utbildning 

där alla kommunanställda och politiker deltagit. Dom kommer även uppmana företag och 

föreningar att gå utbildningen. 

- Hur jobbar Ljungby kommun aktivt för att motverka mäns våld mot kvinnor?

- Finns det någon tanke om att jobba förebyggande tex med skolinformation eller

utbildningar för kommunanställda och politiker likt Emmaboda kommun?

- Finns samarbete med andra myndigheter och ideella organisationer ?

Angelstad 2021-11-08 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) 



Interpellation till 
ordförande för Miljö- 
och Byggnämnden 

Replösa gamla skola såldes för många år sedan, med förhoppningen om 

att den skulle rustas upp. Vilket inte hänt tyvärr, utan den står alltmer 

och förfaller. 

Så vår fråga är om det skrevs in något krav angående upprustning av 

Replösa Skola i avtalet om försäljning? 

Om inte – Vad kan göras från kommunens sida för att skolan ska räddas? 

Ljungby den 17 november 2021 

Kerstin Wiréhn 

Vänsterpartiet



Justerandes sign 

§ 212 Dnr KS2021-0111 816 

Motion om mobil fritidsgård 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- bifalla motionens första att-sats och att,

- avslå motionens andra att-sats med hänvisning till att införandet av en mobil
fritidsgård inte ryms inom befintlig budget.

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 9 april 2021 yrkar Ingela Rosen (S) och Håkan Bengtsson (S) 
att: 

1. kommunen utreder möjligheten att starta en mobil fritidsgård samt att
undersöka hur andra kommuner arbetar med detta och att,

2. kommunen efter utredningen möjliggör införandet av mobil fritidsgård i
Ljungby kommun.

Kultur-och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 4 
oktober 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att möjligheten att 
starta en mobil fritidsgård bör utredas.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 oktober 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att: 

- bifalla motionens första att-sats och att,

- avslå motionens andra att-sats med hänvisning till att införandet av en mobil
fritidsgård inte ryms inom befintlig budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 23 november 2021 och 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 175 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-10-20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-10-04 

Motion, 2021-03-05 

Yrkanden 

Håkan Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet.  

Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att den 
första att-satsen ska bifallas och att den andra att-satsen ska avslås, enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

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



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-07 

2(3) 

Justerandes sign 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Håkan 
Bengtssons yrkande.  

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

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta 
NEJ för att besluta i enlighet med Håkan Bengtssons yrkande.  

LEDAMOT JA NEJ 

Gunnarsson Magnus, Ordförande M x 

Åström Gunilla, tjänstgörande ersättare M x 

Sahlin Jan, Ledamot M x 

Walldén Marcus, Ledamot M x 

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

Anderberg Jenny, tjänstgörande ersättare 
C 

x 

Björkström Rut, Ledamot KD x 

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-07 
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Justerandes sign 

Kowalski Paul, Ledamot S x 
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V x 
Lorentzson Jan, Ledamot SD x 

Salomonsson Krister, Ledamot SD x 

Johansson Roland, Ledamot ALT x 

Omröstningen har utfallit med tio JA-röster och fem NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.  



� LJUNGBYEi3 KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-20 

10(23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes sign 

KFN § 76 2021/KOF0037 816 

Motion - Mobil fritidsgård 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- bifalla den första attsatsen och att,

- avslå den andra attsatsen med hänvisning till att införandet av en mobil
fritidsgård inte ryms inom befintlig budget.

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Rosen (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat en motion om mobil 
fritidsgård. 

Motionärerna yrkar: 

- Att man utreder möjligheterna att starta en mobil fritidsgård samt undersöka
hur andra kommuner arbetar med detta.

- Att man efter utredningen möjliggör införandet av mobil fritidsgård i Ljungby
kommun.

Förvaltningens bedömning och överväganden 

I Ljungby kommun finns en fritidsgård som främst är 1iktad till ungdomar i 
årskurs 7-9. Fritidsgården är förlagd i Ljungby. F1itidsgården är mycket populär 
och har trots restriktioner haft i snitt 40 besökande per dag. Antalet besök 
förväntas öka när restriktionerna nu upphört. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 om att inleda " Projekt för bättre 
folkhälsa bland unga". Projektet syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet och 
att generera insatser som fokuserar på att förbättra folkhälsan bland unga. 
Projektet sträcker sig till 2021-12-31. Ett av uppdragen i projektet är " ... att 
klargöra om det är möjligt för kommunen att tilldela ett lokalbidrag till företag 
eller förening som inom projektet bistår med lokal eller arrangerar aktiviteter för 
ungdomar". I projektet sker intervjuer med ungdomar om behovet av mötes
platser, utformning, aktiviteter med mera. 

Undertecknad ser att "Projektet för bättre folkhälsa bland unga" tangerar vad 
motionärerna beskriver i motionen om ungas aktiviteter, lokaler, samarbete med 
föreningar med mera. 

� 



LJUNGBY
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Kultur- och fritidsnämnden

Mobil fritidsgård bör utredas för sig, men tillvarata det underlag som 
framkommer i pågående projekt och därför anser undertecknad att motionens 
första attsats bör bifallas. Oavsett vad utredningen kommer fram till om mobil 
fritidsgård eller inte, har inte kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt utrymme 
för att möjliggöra införandet av mobil fritidsgård i Ljungby kommun. Det 
innebär att den andra attsatsen bör avslås.

Finansiering

Utredning om mobil fritidsgård kan ske inom befintlig budget. Införandet av 
mobil fritidsgård 17ms inte inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-04.
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-05 §59.

Skickas till
Kommunfullmäktige.

Justerandes sign



T J Ä N S T E S K R I V E L S E

2021-10-04 
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2021/KoF0037/816 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förvaltningschef 

Ing-Marie Byström 

0372–789212 

ing-marie.bystrom@ljungby.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 10A, 341 43 
Ljungby 

TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 
212000-0670 

E-POST

kultur.fritidsnamnden@ljungby.se 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Svar på motion angående mobil fritidsgård i Ljungby kommun 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- bifalla den första attsatsen och att,
- avslå den andra attsatsen med hänvisning till att införandet av en mobil fritidsgård

inte ryms inom befintlig budget.

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Rosen (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat en motion om mobil fritidsgård. 
Motionen är inkommen till kultur- och fritidsnämnden 2021-04-09.  

Motionärerna yrkar: 

- Att man utreder möjligheterna att starta en mobil fritidsgård samt undersöka hur
andra kommuner arbetar med detta.

- Att man efter utredningen möjliggör införandet av mobil fritidsgård i Ljungby
kommun.

Förvaltningens bedömning och överväganden 

I Ljungby kommun finns en fritidsgård som främst är riktad till ungdomar i årskurs 7–9. 
Fritidsgården är förlagd i Ljungby. Fritidsgården är mycket populär och har trots 
restriktioner haft i snitt 40 besökande per dag. Antalet besök förväntas öka nu när 
restriktionerna upphört.   

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 om att inleda ” Projekt för bättre folkhälsa bland 
unga”. Projektet syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet och att generera insatser som 
fokuserar på att förbättra folkhälsan bland unga. Projektet sträcker sig till 2021-12-31. Ett av 
uppdragen i projektet är ” … att klargöra om det är möjligt för kommunen att tilldela ett 
lokalbidrag till företag eller förening som inom projektet bistår med lokal eller arrangerar 
aktiviteter för ungdomar”. I projektet sker intervjuer med ungdomar om behovet av 
mötesplatser, utformning, aktiviteter med mera.  



2 (2) 

Undertecknad ser att ”Projektet för bättre folkhälsa bland unga” tangerar vad motionärerna 
beskriver i motionen om ungas aktiviteter, lokaler, samarbete med föreningar med mera. 
Mobil fritidsgård bör utredas för sig, men tillvarata det underlag som framkommer i 
pågående projekt och därför anser undertecknad att motionens första attsats bör bifallas. 
Oavsett vad utredningen kommer fram till om mobil fritidsgård eller inte, har inte kultur- och 
fritidsnämnden ekonomiskt utrymme för att möjliggöra införandet av mobil fritidsgård i 
Ljungby kommun. Det innebär att den andra attsatsen bör avslås.  

Finansiering 

Utredning om mobil fritidsgård kan ske inom befintlig budget. Införandet av mobil 
fritidsgård ryms inte inom befintlig budget.  

Förvaltningens beredning 

Kultur- och fritidsnämndens presidium har tagit ställning till att motionen bör utredas. 

Ing-Marie Byström 

Kultur- och fritidschef 

Beslutsunderlag 

Motion angående mobila fritidsgården i Ljungby kommun inkommen till kultur- och 
fritidsnämnden 2021-04-09 
Kommunfullmäktige § 35 2021-03-29 



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion angående mobila fritidsgården i Ljungby kommun 

Ljungby kommun är som vi alla vet en väldigt stor kommun till ytan. Det är långt mellan våra 

orter och byar. Därför önskar vi att Ljungby kommun utreder och förhoppningsvis inför 

mobila fritidsgårdar. En mobil fritidsgård utgår från den centrala fritidsgården, där 

fritidsledare åker ut till ungdomarna i dessa orter eller byar. 

 Där kan man ha en dialog med de ungdomarna och komma överens om vad man kan hitta på 

den dagen mobila fritidsgården kommer på besök. Exempel på aktiviteter kan vara att grilla, 

titta på film, dansa, spela sällskapsspel eller pyssla. Man kan med fördel samarbeta med 

föreningarna i vår kommun. Som exempel kan nämnas Lokal 16, Sagobygden, Kulturskolan 

eller ortens idrottsföreningar.   

Då kan även outnyttjade lokaler eller byggnader användas för ändamålet. Exempelvis 

stationshuset i Lidhult, klubblokaler eller bygdegårdar. Ungdomarna kan ges möjlighet att 

påverka valet av lokaler och eventuellt dess utformning. Det är viktigt i vår kommun att alla 

ungdomar får samma förutsättningar. Detta oavsett om man bor i centrum eller på 

landsbygden. 

 Att ha en sysselsättning och en dag att se fram emot när skoldagen är slut skulle betyda 

mycket för denna gruppen. Mobila fritidsgårdar finns i fler kommuner runt om kring oss. I 

Varberg, Hylte, Värnamo och Västervik finns det redan idag liknande verksamheter som vi 

kan lära av.   

Därför yrkar vi: 

Att man utreder möjligheten att starta en mobil fritidsgård samt att undersöka hur andra 

kommuner arbetar med detta. 

Att man efter utredningen möjliggör införandet av mobil fritidsgård i Ljungby kommun. 

Ljungby 2021-03-05 

Ingela Rosen Håkan Bengtsson 





Justerandes sign 

§ 207 Dnr KS2021-0328 045 

Amortering Friskis & Svettis 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja  
Friskis och Svettis i Ljungby ett års amorteringsfrihet för sitt lån med kommunal 
borgen, med vetskap om att detta innebär att amorteringstiden förlängs till 
maximalt 34 år.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 15 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige at bevilja kommunal borgen för 
Friskis & Svettis på totalt 6 800 000 miljoner kronor. Den 26 september 2016 
beslutade kommunfullmäktige att utöka borgensåtagandet att gälla 2 400 000 
kronor ytterligare under förutsättning att amorteringstiden löper på max 33 år. 
Sammanlagt avsåg borgensåtagandet 9 200 000 kronor. Sedan 2015 har en del av 
lånet amorterats och det aktuella borgensbeloppet är just nu 7 956 000 kronor.   

Föreningen har under 2020 och 2021 drabbats av översvämningar i sina lokaler 
vilket gör att lokalen står inför nya renoveringsbehov. Därtill har föreningen 
drabbats av medlemstapp i samband med coronapandemin. För att hantera den 
ekonomiska situationen har diskussioner förts om att bevilja föreningen ett års 
amorteringsfrihet. Banken fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida detta 
alternativ ska tillämpas men borgenärens godkännande utgör en av flera 
förutsättningar för att det ska gå att genomföra.  

I tjänsteskrivelsen från den 29 november 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beviljar Friskis och Svettis i Ljungby ett års amorteringsfrihet 
för sitt lån med kommunal borgen, med vetskap om att detta innebär att 
amorteringstiden förlängs till maximalt 34 år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-29 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-01-26 § 6 

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-06-15 § 48 

Kommunfullmäktiges beslut, 2016-09-26 § 133 

Yrkanden 

Krister Salomonsson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att bevilja amorteringsfrihet till Friskis & Svettis i Ljungby, i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  
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Diarienummer KS 2021-0328.045 

Kommunledningsförvaltningen 

Bruce Byrskog 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 09 

bruce.byrskog@ljungby.se 

Amortering Friskis & Svettis 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
Friskis och Svettis i Ljungby ett års amorteringsfrihet för sitt lån med 
kommunal borgen, med vetskap om att detta innebär att 
amorteringstiden förlängs till maximalt 34 år.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 15 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige at bevilja kommunal 
borgen för Friskis & Svettis på totalt 6 800 000 miljoner kronor. Den 26 
september 2016 beslutade kommunfullmäktige att utöka 
borgensåtagandet att gälla 2 400 000 kronor ytterligare under 
förutsättning att amorteringstiden löper på max 33 år och att Friskis och 
Svettis i Ljungby som säkerhet för Ljungby kommuns borgensåtagande 
bekostar och pantförskriver pantbrev i fastigheten Ljungby Lamellen 15, 
sålunda till banken upp till 600 000 kronor och på resterande del 
Ljungby kommun upp till 3 000 000 kronor, således 2 400 000 kronor. 
Det totala borgensåtagandet avsåg från början 9 200 000 kronor. Sedan 
2015 har en del av lånet amorterats och det aktuella borgensbeloppet är 
just nu 7 956 000 kronor.  

Föreningen har under 2020 och 2021 drabbats av översvämningar i sina 
lokaler vilket gör att lokalen står inför nya renoveringsbehov. Därtill har 
föreningen drabbats av medlemstapp i samband med coronapandemin. 
För att hantera den ekonomiska situationen har diskussioner förts om att 
bevilja föreningen ett års amorteringsfrihet. Banken fattar det slutgiltiga 
beslutet om huruvida detta alternativ ska tillämpas men borgenärens 
godkännande utgör en av flera förutsättningar för att det ska gå att 
genomföra. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beviljar Friskis och Svettis i 
Ljungby ett års amorteringsfrihet för sitt lån med kommunal borgen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Genom att bevilja amorteringsfrihet för ett år så kommer 
amorteringstiden för lånet att bli 34 år istället för 33 år som 
kommunfullmäktige angav som en förutsättning för borgensåtagandet i 
beslutet från den 26 september 2016. Efter 33 år kommer lånet kvarstå 
med en skuld på ca 275 000 kronor som betalas under det 34 året. För 
Ljungby kommun som borgenär så blir borgensrisken något större 
eftersom borgensåtagandet förlängs med ett år.  
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En av anledningarna till den uppkomna situationen är de 
översvämningar som föreningens lokaler drabbades av under 2020 och 
2021. Ansvarsfrågan och eventuella åtgärder på ledningsnät håller på att 
utredas och hanteras separat från detta ärende i tekniska nämnden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet innebär inga omedelbara ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. Eftersom löptiden ökar från 33 till 34 år blir kommunens 
borgenrisk högre. Beslutet innebär att Friskis och Svettis räntebelopp 
ökar marginellt men också att föreningen åtnjuter positiva 
likviditetseffekter 

Förvaltningens beredning 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med bank och förening 
diskuterat olika alternativ.  

Jennie Vidal  
Kommundirektör 

Bruce Byrskog Rambelo 
Kommunsekreterare 

Magnus Johansson David Hedendahl 

Ekonomichef Kommunjurist      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-29 
Kommunfullmäktiges beslut, 2016-09-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-01-26 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

Kf § 133 Ks2013/0488 253 

Utökad kommunal borgen för Friskis & Svettis avseende 
ombyggnation av fastigheten Lamellen 15 (Truckhallen) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Friskis och Svettis i Ljungby en utökad 
kommunal borgen om 2 400 000 kronor under förutsättning dels att 
amorteringstiden löper på max 33 år dels också att Friskis och Svettis i Ljungby 
som säkerhet för Ljungby kommuns borgensåtagande bekostar och 
pantförskriver pantbrev i fastigheten Ljungby Lamellen 15, sålunda till banken 
upp till 600 000 kronor och på resterande del Ljungby kommun upp till 
3 000 000 kronor, således 2 400 000 kronor. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet, 
liksom Krister Salomonsson (SD), Henrik Pettersson (SD) och Mats Karlsson 
(KB).  

Sammanfattning av ärendet 
Friskis & Svettis i Ljungby har framfört önskemål om ett ytterligare 
borgensåtagande för ett lån i bank med 3 000 tkr i samband med ombyggnad av 
fastigheten Lamellen 15 ”Truckhallen” i Ljungby. Anledningen är att det har 
uppkommit högre kostnader än beräknat i samband med pågående 
ombyggnation av fastigheten.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26 att bevilja kommunal borgen till 
Friskis & Svettis i Ljungby för ett lån i bank på totalt 8.5 miljoner kronor. En 
förutsättning var att det fanns annan säkerhet på 20 % än kommunal borgen till 
lånet med hänvisning till Europeiska kommissionens vägledning om 
statsstödsregler att garantin (kommunal borgen) får täcka högst 80 % av det 
utestående lånet för att inte räknas som statligt stöd. 

Banken till Friskis & Svettis i Ljungby ska ta ut pantbrev som säkerhet upp till 
1 700 000 kronor (20 %) och kommunen ska ta ut pantbrev som säkerhet för 
resterande del upp till 8 500 000 kronor dvs. 6 800 000 kronor (80 %) i 
Fastigheten Lamellen 15. 

Det utökade borgensåtagandet skulle innebära att banken till Friskis & Svettis 
tar pantbrev som säkerhet upp till 600 000 kronor (20 %) och att kommunen tar 
pantbrev som säkerhet för resterande del upp till 3 000 000 kronor dvs. 2 
400 000 kronor (80 %) i fastigheten Lamellen 15 och att kommunen beviljar 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

kommunal borgen på 2 400 000 kronor under förutsättning att amorteringstiden 
ska löpa på max 33 år. 

Enligt policy för kommunal borgen skall risken med åtagandet 
analyseras/bedömas innan beslut om kommunal borgen. Riskerna ska avvägas 
mot kommunens ekonomiska åtaganden och prioriteringar i övrigt. 

Föreningen har i sin driftkalkyl räknat med ett ökat medlemsantal och att idag 
outhyrda kontorslokaler blir uthyrda. Om inte intäkterna ökar i den omfattning 
man har räknat med finns en risk för framtida negativa resultat. Det finns risk 
för att medlemsantalet inte ökar om föreningen inte får utökat lån eftersom 
lokalen då blir i ett sämre skick under en längre tid. 

En annan risk är att återstående investeringsutgift blir dyrare än beräknat. 
Föreningen kommer att ta in fasta priser på kvarstående projekt och göra 
investeringarna etappvis, för att minimera risken för överskridande. 

Föreningens driftkalkyl bygger på att Ljungby kommun även fortsättningsvis 
hyr idrottshallen med omklädningsrum för 400 000 kronor om året, med 
indexuppräkning. Avtalet löper ut 2018. 

Föreningen bedömer att det inte finns någon risk för konkurs om det inte blir 
beslut om utökat lån, däremot kommer ombyggnaden att bli kraftigt försenad 
och försenade leverantörsbetalningar. 

Det som talar för ett utökat borgensåtagande är att berörd bank samt revisor är 
välvilligt inställda till utökat lån. Banken godkänner utökat lån under 
förutsättning att kommunen utökar borgensåtagandet. Det totala 
borgensåtagandet skulle bli 9 200 000 kronor vilket är 700 000 kronor högre än 
ursprungligt beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Friskis & Svettis 
i Ljungbys bank tar ut pantbrev som säkerhet i fastigheten Lamellen 15 upp till 
600 000 kronor och att kommunen tar ut pantbrev på resterande del upp till  
3 000 000 kronor dvs. 2 400 000 kronor samt beviljar en utökad kommunal 
borgen till Friskis & Svettis i Ljungby på 2 400 000 kronor under förutsättning 
att amorteringstiden ska löpa på max 33 år. 

Yrkanden 
Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Jan Lorentzson (SD), Kent 
Danielsson (C), Tomas Ragnarsson (M) och Krister Lundin (M) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag att bevilja borgen. 

Roland Johansson (ALT), Björn Gullander (V), Anne Karlsson (S), Conny 
Simonsson (S), Kjell Jormfeldt (MP), Matija Rafaj (S) och Tryggve Svensson 
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja borgen.
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Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

Anne Karlsson (S) lämnar följande tilläggsyrkande: 
Ekonomichefen får i uppdrag att kvartalsvis ha uppföljning med styrelsen för 
Friskis & Svettis i Ljungby och återrapportera till kommunstyrelsen. 

Efter Krister Lundins (M) yrkande frågar ordföranden om det finns anledning att 
ändra formuleringen i bifallsyrkandet. Fullmäktige svarar ja. 

Ordföranden lägger därefter fram följande förslag till formulering av 
bifallsyrkandet: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Friskis och Svettis i Ljungby en utökad 
kommunal borgen om 2 400 000 kronor under förutsättning dels att 
amorteringstiden löper på max 33 år dels också att Friskis och Svettis i Ljungby 
som säkerhet för Ljungby kommuns borgensåtagande bekostar och 
pantförskriver pantbrev i fastigheten Ljungby Lamellen 15, sålunda till banken 
upp till 600 000 kronor och på resterande del Ljungby kommun upp till 
3 000 000 kronor, således 2 400 000 kronor. 

Ordföranden frågar om de som har röstat bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut kan ställa sig bakom förslaget till ny formulering. Fullmäktige svarar ja. 

Omröstningsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla borgensansökan enligt 
den nya formuleringen eller att avslå densamma och finner att fullmäktige 
beslutar att avslå borgensansökan. 

Votering 
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: 
Ja-röst för att bifalla borgensansökan och 
Nej-röst för att avslå borgensansökan. 

Omröstningen resulterade i 24 ja-röster och 23 nej-röster. Två ledamöter avstod 
från att rösta. Därmed har fullmäktige beslutat att bevilja borgensansökan enligt 
den nya formuleringen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens och kommunledningsförvaltningens gemensamma 
tjänsteskrivelse 2016-09-12. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-09-13 
Skickas till 
Friskis & Svettis 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

 

 
 
 
Kf § 48  Ks2013/0488 253   
 
 
 
Försäljning av fastigheten Lamellen 15 ”Truckhallen”  
Beslut om borgen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Friskis & Svettis i Ljungbys bank tar ut 
pantbrev som säkerhet i fastigheten Lamellen 15, upp till 1,7 miljoner kronor 
och att Ljungby kommun tar ut pantbrev på resterande del upp till 8,5 miljoner 
kronor samt beviljar kommunal borgen till Friskis & Svettis i Ljungby på 6,8 
miljoner kronor. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen skriver 12 maj 2015 att kommunfullmäktige beslutade 
att bevilja kommunal borgen till Friskis & Svettis för ett lån i bank på totalt 8,5 
miljoner kronor under förutsättning att amorteringstiden ska löpa på max 33 år 
och att bottenpantbrev i fastigheten Lamellen 15 för kommunen ska skrivas med 
i borgensåtagandet. Tillträdesdag var 2015-04-01. 
 
Friskis & Svettis begärde den 11 maj 2015 att tillträdesdagen skulle skjutas 
fram, på grund av att banklån och därmed finansiering av köpet inte var klart. 
Föreningen har framfört att kravet från banken är att det finns annan säkerhet än 
kommunal borgen till lånet. För att uppfylla bankens regler krävs det att banken 
tar pantbrev som säkerhet upp till 1,7 miljoner kronor och att kommunen har 
pantbrev som säkerhet för resterande del upp till 8,5 miljoner kronor i 
fastigheten Lamellen 15.  
 
Enligt tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2015-05-12 blir 
borgensåtagandet för kommunen mellan 1,7 och 8,5 miljoner kronor då det finns 
annan form av säkerhet för banken i form av bottenpantbrev. 
 
Beredning 
Kommunstyrelsen föreslår den 2 juni 2015 att kommunfullmäktige beslutar att 
Friskis & Svettis i Ljungbys bank tar ut pantbrev som säkerhet i fastigheten 
Lamellen 15, upp till 1,7 miljoner kronor och att Ljungby kommun tar ut 
pantbrev på resterande del upp till 8,5 miljoner kronor samt beviljar kommunal 
borgen till Friskis & Svettis i Ljungby på 6,8 miljoner kronor. 
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Kf § 6 Ks2013/0488 253 

Försäljning av truckhallen  
Beslut om kommunal borgen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen till Friskis & Svettis 
för ett lån i bank på totalt 8,5 miljoner kronor under förutsättning att 
amorteringstiden ska löpa på max 33 år och att bottenpantbrev i fastigheten 
Ljungby 7:105 för kommunen ska skrivas med i borgensåtagandet.  

Ärendet 
Föreningen Friskis & Svettis Ljungby önskar köpa del av fastigheten Ljungby 
7:105, ”Truckhallen” enligt preliminärt upprättat avtal. 

Genom avtalet överlåter kommunen del av fastigheten 7:105 till föreningen för 
en köpeskilling om 2 700 tkr att betalas på tillträdesdagen 2015-04-01. På 
området är den så kallade ”Truckhallen” uppförd. Fastigheten kommer att få en 
sammanlagd areal om cirka 3 472 m2. Fastigheten värderades i oktober 2013 av 
NAI Svefa till ett marknadsvärde om 2 700 tkr. 

Friskis & Svettis ha för avsikt att bygga om lokalerna för att få en bättre 
tillgänglighet och anpassning för sin verksamhet. Idrottshallen ska även 
fortsättningsvis kunna användas av andra föreningar och hyresgäster. 
Föreningen beräknar kostnaden för ombyggnation, underhåll och köp av 
fastighet till 8 500 tkr. 

Villkor i avtalet är att kommunen hyr idrottshallen med omklädningsrum. 
Ytterligare ett villkor är att kommunen beslutar om kommunal borgen för 8 500 
tkr som föreningen lånar av bank. 

Beredning 
Kommunstyrelsen föreslår den 13 januari 2015 att fullmäktige beslutar att 
bevilja kommunal borgen till Friskis & Svettis för ett lån i bank på totalt 8,5 
miljoner kronor under förutsättning att amorteringstiden ska löpa på max 33 år 
och att bottenpantbrev i fastigheten Ljungby 7:105 för kommunen ska skrivas 
med i borgensåtagandet.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut råder under förutsättning att tekniska 
nämnden beslutar att godkänna det undertecknade köpeavtalet och hyresavtalet 
mellan Ljungby kommun och föreningen Friskis & Svettis Ljungby. 

Kommunstyrelsen beslutar att be kultur- och fritidsnämnden yttra sig i ärendet 
innan fullmäktige fattar beslut.  

Jäv 
Peter Berg (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 



Justerandes sign 

§ 208 Dnr KS2021-0396 040 

Årsredovisning Sunnerbo samordningsförbund 

2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Sunnerbo samordningsförbund 
samt att besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för 2020 för Sunnerbo samordningsförbund är godkänd av 
förbundsstyrelsen. KPMG har till årsredovisningen tagit fram en 
granskningsrapport.   

Sunnerbo samordningsförbund är ett samordningsförbund enligt lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I Sunnerbo Samordningsförbund 
ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt 
kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Sunnerbo Samordningsförbund 
har till uppgift att stödja samverkan mellan medlemmarna samt att finansiera 
insatser avsedda för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
inom medlemmarnas områden. Insatserna ska syfta till att individen uppnår eller 
förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Sunnerbo 
samordningsförbund samt att besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2020 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 159 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-18 

Årsredovisning 2020, 2021-04-28 

Revisionsberättelse 2020, 2021-04-28 

Granskningsrapport gällande bokslut 2020, 2021-04-28 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Diarienummer KS 2021-0396.040 

Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

0372-789153 

magnus.g.johansson@ljungby.se 

Årsredovisning Sunnerbo 

samordningsförbund 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Sunnerbo 
samordningsförbund samt att besluta om ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Sunnerbo samordningsförbund är ett samordningsförbund enligt lagen 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I Sunnerbo 
Samordningsförbund ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Kronoberg samt kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. 
Sunnerbo Samordningsförbund har till uppgift att stödja samverkan 
mellan medlemmarna samt att finansiera insatser avsedda för individer 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser inom 
medlemmarnas områden. Insatserna ska syfta till att individen uppnår 
eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Årsredovisning för 2020 för Sunnerbo samordningsförbund är godkänd 
av förbundsstyrelsen och reviderad av KPMG och av lekmannarevision. 
Bifogat finns KPMG:s granskningsrapport för den gjorda revisionen. Inga 
anmärkningar finns. 

Efter genomgång av ovanstående handlingar delar vi revisorernas 
uppfattning och stödjer förslaget om att bevilja styrelsen i Sunnerbo 
Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2020. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Magnus Johansson 
Ekonomichef 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning 2020, 2021-04-28
- Revisionsberättelse 2020, 2021-04-28
- KPMG Granskningsrapport 2020, 2021-04-28



ÅRSREDOVISNING 2020 

2020-01-01- 2020-12-31 

Organisationsnummer: 222000-214 7 









































 

KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Granskning av bokslut och års-

redovisning per 2020-12-31 
 

 
 
 
 
  

Sunnerbo Samordningsförbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

KPMG AB 

2021-04-28 

 

 

 



 

 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification KPMG Confidential 

Sunnerbo Samordningsförbund 
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
 
 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund 2 
1.1 Syfte och revisionsfråga 2 
1.2 Revisionskriterier 2 
1.3 Metod och avgränsningar 2 

2 Resultat av granskningen 4 
2.1 Årsredovisningen 4 
2.2 Redovisningsprinciper 4 
2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk 

hushållning 4 
 
 
 



 

 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification KPMG Confidential 

Sunnerbo Samordningsförbund 
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
 
 

1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Sunnerbo Samordningsförbund 
för räkenskapsåret 2020. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionssed 
för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas 
bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.  
 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 
 
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even-
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis-
ion. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; 

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt,  

• om räkenskaperna är rättvisande och  
• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:  

• Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR  

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2020. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutred-
ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är för-
enlig med de finansiella delarna. 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga  
underlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

• Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

• Diskussion med processtöd/förbundssamordnare 

• Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

• Verksamhetens intäkter 
- Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 

beslut, fakturering och inbetalning. 

• Verksamhetens kostnader 
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-

ning samt avklipp. 

• Kassa och bank 
- Substansgranskas mot externa underlag. 

• Kortfristiga skulder 
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-

ning samt avklipp. 

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

• ”Ordning och reda” 

• Bokslutsprocessen  
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• Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt
belopp.

Vid granskningen av förvaltning och interna kontroller noterade vi följande: 
- Vid granskning av bankfullmakt noterades att förbundschefen har ensam

utbetalningsrätt på banken. Vi rekommenderar en betalningsrutin med två
personer i förening

2 Resultat av granskningen 
2.1 Årsredovisningen 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års-
redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer. 
Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gäl-
lande rekommendationer.  
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer. 

2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning.   
Förbundet har antagit fem målsättningar i verksamhetsplanen: 

1. Preventivt arbete inleds, primärt gentemot gruppen unga (med psykisk
ohälsa) och sekundärt gentemot samordningsförbundets hela primära mål-
grupp.

2. Förbundets fokala punkt ska vara att hitta och testa nya arbetsmetoder och
att driva och utveckla samverkansprocesser.

3. En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal
tas fram.

4. Kontakter etableras med det lokala näringslivet och arbete med inkluderande
arbetsmarknadsinsatser inleds.

5. Löpande informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommu-
ner.
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I årsredovisningen presenteras på ett överskådligt sätt utförda insatser under året. Det 
är dock svårt att uttala sig om måluppfyllelse eftersom verksamhetsmålen är svåra att 
mäta och följa upp.  
Sammantaget framgår av årsredovisningen att förbundets bedömning är att god ekono-
misk hushållning har uppnåtts baserat på nivån på årets resultat. 
 
Dag som ovan 
 
KPMG AB 
 
 

Emil Andersson   
Auktoriserad revisor,  
Certifierad kommunal revisor    

 

 

 

 

 

 

 

 



Justerandes sign 

§ 209 Dnr KS2021-0418 040 

Omsättning av lån 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen 
under 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om bemyndiganden till kommunstyrelsen 
gällande omsättning av lån och nyupplåning när behov av detta finns.   

I budgeten för 2022 är det beslutat om en investeringsnivå på 260 mkr. Därutöver 
tillkommer överförda investeringar från 2021, vilka beräknas ligga på 52 mkr. 
Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 148 mkr. Med hänsyn taget till 
likviditeten som beräknas finnas vid årsskiftet på 153 mkr innebär det att det inte 
finns något behov av nyupplåning för 2022. Under 2022 ska däremot två lån på 
sammantaget 290 mkr omsättas vilket kräver ett bemyndigande i beslut från 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 160 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-28 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Diarienummer KS 2021-0418.040 

Kommunledningsförvaltningen 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

0372-789153 

magnus.g.johansson@ljungby.se 

Ram för ny upplåning 2022 samt omsättning 

av lån 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

I budgeten för 2022 är det beslutat om en investeringsnivå på 260 mkr. 
Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2021, vilka beräknas 
ligga på 52 mkr.  

Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 148 mkr. Med hänsyn 
taget till likviditeten som beräknas finnas vid årsskiftet på 153 mkr 
innebär det att det inte finns något behov av nyupplåning för 2022.  

Kommunfullmäktige måste utöver nyupplåning även besluta om att 
kommunstyrelsen har rätt att omsätta befintliga lån. Under 2022 ska två 
lån på sammantaget 290 mkr omsättas. 
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Finansieringsbudget 2022 (tkr) 

Budget 2022 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter skatter o finansnetto exkl 
avskrivningar 148 180 

Justering för avsättningar 0 

Summa löpande verksamhet 148 180 

Förändring av rörelsekapital 20 000 

Investeringsverksamhet 

Bruttoinvesteringar -259 985

Försäljning av anläggningar 1 500 

Investering överföring -51 649

Summa använda medel -310 134

Finansieringsverksamhet 

Nyupptagna lån 

Amorteringar 

Ökning övriga långfristiga skulder 

Förändring långfristiga fordringar 0 

Summa finansieringsverksamhet 0 

Bidrag till infrastruktur 

Förändring av likvida medel -141 954

Likvida medel årets början 153 222

Likvida medel årets slut 11 268 

Självfinansieringsgrad investeringar 57% 

(finansiellt mål 100 % över fyra år) 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Magnus Johansson 
Ekonomichef 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-28 
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§ 211 Dnr KS2020-0369 028 

Motion om årskort inom kollektivtrafiken för 

kommunanställda  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad då förslaget den innehåller redan finns bland Ljungby kommuns 
personalförmåner. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 19 oktober 2020 yrkar Kerstin Wiréhn (V) att Ljungby 
kommun ska erbjuda kommunanställda att köpa ett årskort på Länstrafiken. 
Vidare föreslås att villkoren ska vara samma som för medarbetare i Markaryds 
kommun vilka innebär att medarbetaren via ett nettolöneavdrag endast betalar för 
9,5 år av årets 12 månader. 

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 28 
september 2021. Sedan 1 januari 2016 är möjligheten till inköp av årskort hos 
Länstrafiken en av Ljungby kommuns personalförmåner och förutsättningarna är 
samma som för medarbetare i Markaryds kommun. 2019 nyttjades förmånen av 22 
medarbetare och 2020 av 18 medarbetare.  

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 9 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige ska anses motionen 
besvarad då förslaget den innehåller redan finns bland Ljungby kommuns 
personalförmåner. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-09 § 47 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

Motion om årskort på kollektivtrafiken för kommunanställda, 2020-10-19 

Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  
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Diarienummer KS 2020-0369.028 

Kommunledningsförvaltningen 

Anton Ek 

HR-strateg 

Anton.Ek@ljungby.se 

Svar på motion om årskort på 

kollektivtrafiken för kommunanställda 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, då 
förslaget den innehåller redan finns bland Ljungby kommuns 
personalförmåner. 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Wiréhn, Vänsterpariet har lämnat in en motion där hon yrkar på 
att Ljungby kommun ska erbjuda kommunanställda att köpa ett årskort 
på Länstrafiken. Motionären föreslår vidare att villkoren ska vara samma 
som för medarbetare i Markaryds kommun vilka innebär att 
medarbetaren via ett nettolöneavdrag endast betalar för 9,5 av årets 12 
månader. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Sedan första januari 2016 är möjligheten till inköp av årskort för 
Länstrafiken en av Ljungby kommuns personalförmåner, och 
förutsättningarna är detsamma som för medarbetare i Markaryds 
kommun. 2019 nyttjades förmånen av 22 medarbetare och 2020 av 18 
medarbetare. Information om denna personalförmån finns på Ljungby 
kommuns intranät, i Ljungby kommuns personalhandbok samt 
förmedlas vid nyanställningar. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att motionen bifalls eftersom medarbetare i Ljungby kommun redan har 
möjligheten som motionären föreslår. 

Förvaltningens beredning 

Ärendet är berett av HR-strateg Anton Ek i samarbete med 
lönesamordnare Hajnalka Csipak. 

Lise-Lotte Bergström 
HR-chef 

Anton Ek 
HR-strateg 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-28 



Motion om årskort på 
kollektivtrafiken för 
kommunanställda 

Ljungby 200926 

Markaryds kommun har tecknat ett avtal med Länstrafiken 

genom vilket de kommunanställda erbjuds att teckna ett årskort 

på kollektivtrafiken. Betalningen av årskortet görs genom ett 

nettolöneavdrag vilket innebär att de då betalar för endast 9,5 

månader. Målsättningen är dels att stimulera till hållbart 

resande men också att ge de anställda ett gott erbjudande. 

Vi anser att detta är en riktigt bra ide och tycker inte att vi kan 

vara sämre än Markaryd! 

Vi yrkar därför att 

Ljungby kommun ska erbjuda de kommunanställda ett 

årskort på Länstrafiken, förslagsvis med samma villkor som 

i Markaryds kommun. 

Kerstin Wirehn 

Vänsterpartiet 

LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ank 2020 -10- 1 9 

KOMMUNLEDNINSgFöRVALTNINGEN 
Dnr /(6 ,J{},JtJ / 0:3 C 7, O.JJ 
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§ 206 Dnr KS2020-0366 022 

Motion om språkkrav för anställning i 

Ljungby kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till diskrimineringslagen samt att konstatera att arbetsgivaren under 
förutsättning av att det finns sakliga grund utifrån arbetsuppgifternas beskaffenhet 
och kompetenskrav har möjlighet att som krav ange att specifika kriterier ska vara 
uppfyllda för att sökanden ska vara aktuell för anställning. 

Reservationer 

Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) 
reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 22 oktober 2020 yrkar Krister Salomonsson (SD) att Texten 
"god svenska i tal och skrift" införs i all annonsering av personal till Ljungby 
kommun och att potentiella medarbetare inom äldrevård och omsorg först efter 
godkänt språktest ska anses som aktuella kandidater till tjänster.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 19 
oktober 2021. Arbetsgivaren avgör vem som ska anställas och vilken kompetens 
som på saklig grund krävs för det specifika jobbets arbetsuppgifter. Vissa yrken 
inom bland annat hälso- och sjukvård har legitimationskrav varav svenska 
språkkunskaper är ett av fler krav. Enligt diskrimineringslagen är det inte tillåtet för 
en arbetsgivare att uppställa krav eller kriterium som särskilt kan missgynna en viss 
grupp i samhället såvida det inte är ett nödvändigt krav för att uppnå ett sakligt 
motiverat syfte. Inför varje rekrytering i kommunen gör arbetsgivaren en 
bedömning av vilka kompetenskrav som krävs för befattningen.  Att generellt 
införa de förslag som finns i motionen skulle i vissa fall avsevärt försvåra 
möjligheten att kometensförsörja vissa av kommunens verksamheter.  

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 9 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen med hänvisning till diskrimineringslagen samt att konstatera att 
arbetsgivaren under förutsättning av att det finns sakliga grund utifrån 
arbetsuppgifternas beskaffenhet och kompetenskrav har möjlighet att som krav 
ange att specifika kriterier ska vara uppfyllda för att sökanden ska vara aktuell för 
anställning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-09 § 49 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-19 

Motion om språkkrav för anställning i Ljungby kommun, 2020-10-22 

Yrkanden 

Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Anne Karlsson (S), Gunilla Åström (M), Lars-Ove Johansson (C), Emma Johansson 
Gauffin (S), Kerstin Wiréhn (V), Jenny Anderberg (C) och Håkan Bengtsson (S) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår 
motionen, i enlighet med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.  

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

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut och om att rösta 
NEJ för att besluta i enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.  

LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x 

Åström Gunilla, Tjänstgörande ersättare 
M 

x 

Sahlin Jan, Ledamot M x 

Walldén Marcus, Ledamot M x 

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

Anderberg Jenny, tjänstgörande ersättare 
C 

x 

Björkström Rut, Ledamot KD x 

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x 
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Kowalski Paul, Ledamot S x 

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S x 

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x 

Lorentzson Jan, Ledamot SD x 

Salomonsson Krister, Ledamot SD x 
Johansson Roland, Ledamot ALT x 

Omröstningen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med kommunstyrelsens personalutskotts 
förslag till beslut.  
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Diarienummer KS 2020-0366.022 

Kommunledningsförvaltningen 

Karl-Gustav Karlsson 

HR-strateg 

0372-789140 

karl-gustav1.karlsson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Motion om språkkrav för anställning i 

Ljungby kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till ”Diskrimineringslagen” samt att 
konstatera 

att arbetsgivaren under förutsättning av att det finns sakliga grund 
utifrån arbetsuppgifternas beskaffenhet och kompetenskrav har 
möjlighet att som krav ange att specifika kriterier ska vara uppfyllda 
för att sökanden ska vara aktuell för anställning. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna Ljungby yrkar enligt motion daterad 21 oktober 
2020 att:  

- Texten "god svenska i tal och skrift" införs i all annonsering av
personal till Ljungby kommun.

- För att bli aktuell för arbete inom
äldrevård/hemtjänst/omsorgen och barnomsorg/skola skall ett
godkänt språktest föregå en eventuell anställning.

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Under senare år har ett stort antal flyktingar från olika länder kommit 

till Sverige. Detta parallellt med ett pågående generationsskifte i 

samhället genererar ett stort försörjningsbehov av kompetens í 

arbetslivet. Enligt SKR beräknas antalet anställda i välfärden, inklusive 

privata utförare, behöva öka med cirka132 000 under perioden 2019-

2029 och utöver det tillkommer 340 000 pensionsavgångar under 

samma period, om ingenting förändras. Av de 13 000 personer som 

välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften av 

ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i 

äldreomsorgen.  Befolkningsströmmarna påverkar sammansättningen i 

kommunala verksamheter som bl a skola, barnomsorg och äldreomsorg 

och ställer krav på olika språkkunskaper bland personalen t ex för att 

kunna förklara omsorgsmoment för omsorgstagaren eller uppföljning i 

skolan av elevresultat o s v. 

Arbetsgivaren avgör vem som ska anställas och vilken kompetens som 

mailto:karl-gustav1.karlsson@ljungby.se
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på saklig grund krävs för det specifika jobbets arbetsuppgifter t ex 

språkliga och kommunikativa färdigheter. Vissa yrken bl a inom hälso- 

och sjukvård har legitimationskrav varav svenska språkkunskaper är en 

del. I utbildningen till undersköterska ingår utbildning i svenska.  

Enligt ”Diskrimineringslagen” är det inte tillåtet för en arbetsgivare att 

uppställa krav eller kriterium som särskilt kan missgynna en viss grupp 

i samhället, såvida det inte är ett nödvändigt krav för att uppnå ett 

sakligt motiverat syfte. Arbetsgivaren har möjlighet att ställa språkkrav 

när det gäller särskilda språkkunskaper om det är nödvändigt och 

sakligt motiverat för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras på ett 

korrekt och säkert sätt. Omvänt kan ett sådant uppställt kunskapskrav 

komma att missgynna personer med annat modersmål än svenska och 

vara diskriminerande för personer med en annan etnisk härkomst samt 

det leda till etnisk diskriminering om saklighetskravet inte är uppfyllt.  

Inför varje rekrytering i kommunen gör arbetsgivaren en bedömning av 

vilka kompetenskrav som krävs för befattningen vilket anges i 

platsannonsen. Arbetsgivarens anställningsbeslut grundas på en 

sammanvägd bedömning av sökandes kompetens, genomförda 

intervjuer och erhållna referensuppgifter. Att generellt införa 

motionärens förslag skulle i vissa fall avsevärt försvåra möjligheten att 

kometensförsörja viss verksamhet som t ex kost, renhållning, gata, park 

och äldreomsorg. Det är också så att inom viss verksamhet där det finns 

saklig grund för det ställs krav på god svenska i tal och skrift t ex vad 

gäller verksamhet med myndighetsutövning.  

 

Förvaltningens beredning 

Synpunkter har inhämtats från kommunens förvaltningar.  

 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Karl-Gustav Karlsson 
HR-strateg 

 

 

Lise-Lotte Bergström 

HR-chef 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-19 



LJUNGBY KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ank 2020 -10- 2 2 

K0MMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN 
Dnr 3G�r {}:?2 

Motion om språkkrav för anställning i Ljungby kommun. 

Svenska språket är nyckeln in i samhället, det är de flesta ense om och vi i 

Sverigedemokraterna tycker att språkkraven för att få anställning i kommunen bör skärpas. 

Vi anser att det är ohållbart när våra mest utsatta medborgare blir en integrationsåtgärd, 

gamla, sjuka och våra barn förtjänar att bli förstådda och förstå vad personalen säger. 

Det handlar även mycket om patientsäkerheten, vi vill med motionen minimera risken för 

allvarliga misstag som kan ske på grund av bristfälliga språkkunskaper. 

Sverigedemokraterna Ljungby yrkar därför: 

Att: Texten "god svenska i tal och skrift" införs i all annonsering av personal till Ljungby 

kommun. 

Att: För att bli aktuell för arbete inom äldrevård/hemtjänst/omsorgen och barnomsorg/skola 

skall ett godkänt språktest föregå en eventuell anställning. 

För Sverigedemokraterna Ljungby Krister Salomonsson 2020-10-21 



Justerandes sign 

§ 214 Dnr KS2021-0479 450 

Revidering av renhållningsordning och 

renhållningstaxa  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta tekniska 
nämndens förslag till revidering av renhållningsordning daterat 15 november 2021 
och tekniska nämndens förslag till revidering av renhållningstaxa daterat 15 
november. Beslutet innebär att kommunen anpassar taxa och renhållningsordning 
till regeringens beslut om att ansvar för returpapper flyttas från producent till 
kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kommunens 
renhållningsordning och renhållningstaxa. Ändringsförslagen har tagits fram till 
följd av förändrad lagstiftning inom avfallsområdet.  

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen inkommen den 18 
november 2021. Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska 
unionens råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så 
kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 
produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Samtliga 
ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025 och som ett led av detta 
följer flera lagändringar. Kommunens renhållningsordning och taxa behöver 
justeras för att stämma enligt de lagändringar som träder i kraft.  

Tekniska nämnden föreslår den 15 november 2021 att kommunfullmäktige 
fastställer ändringarna i renhållningsordningen och renhållningstaxan enligt 
punkterna 1-4 i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse. Punkt 1-4 avser följande: 

1. Begreppet hushållsavfall ersätts med kommunalt avfall. Texten i
renhållningsordningen inklusive bilagor justeras så att rätt begrepp används.

2. Regeringen har beslutat att upphäva producentansvaret för returpapper och att
returpapper blir ett kommunalt avfall. Ändring görs i renhållningsordningens
föreskrift och i Bilaga 1 till att returpapper är ett kommunalt avfall.

3. Ändringen av ansvaret för returpapper till kommunen innebär att en maxtaxa
för hämtning av returpapper bostadsnära måste införas. Maxtaxan blir
100kr/hämtning/kärl och gång för flerfamiljshus och verksamheter.

4. En budad taxa införs för renhållningsabonnenter som bor i villa liknande
fastighet och som vill att Ljungby kommun hämtar returpapper bostadsnära om
250kr/ gång med max 10 kolli/gång.

Utifrån tekniska nämndens förslag till beslut har förslag till renhållningsordning 
och renhållningstaxa tagits fram, daterade 15 november 2021.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-11-15 § 124 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-11-18 

Ändringsförslag av renhållningsordningen, 2021-11-15 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-07 

2(2) 

Justerandes sign 

Ändringsförslag av bilaga 1 om allmänna råd om sortering och överlämnande, 
2021-11-15 

Tekniska nämndens förslag till renhållningstaxa 2022, 2021-11-15 

Yrkanden 

Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anta tekniska nämndens förslag till revidering av renhållningsordning 
daterat 15 november 2021 och tekniska nämndens förslag till revidering av 
renhållningstaxa daterat 15 november. Beslutet innebär att kommunen anpassar 
taxa och renhållningsordning till regeringens beslut om att ansvar för returpapper 
flyttas från producent till kommun.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove 
Johanssons yrkande.  



M LJUNGBY� KOMMUN

Tekniska nämnden 

Tn § 124 

Sammanträdesprotokoll 
2021-11-15 

TK.2021/0267 

13(27) 

450 

Ändringar i renhållningsordning och renhållningstaxa till 
följd av förändrad lagstiftning inom avfallsområdet 2022 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige fastställer 
ändringarna i renhållningsordningen och renhållningstaxan enligt punkterna 
nummer 1-4 i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommuns renhållningsordning behöver uppdateras för att klara nya 
lagkrav. Inför 2022 behöver följande ändringar göras i renhållningsordningen. 

1. Begreppet hushållsavfall ersätts med kommunalt avfall. Texten i
renhållningsordningen inklusive bilagor justeras så att rätt begrepp
används.

2. Regeringen har beslutat att upphäva producentansvaret för
returpapper och att returpapper blir ett kommunalt avfall. Ändring
görs i renhållningsordningens föreskrift och i Bilaga 1 till att
returpapper är ett kommunalt avfall.

3. Ändringen av ansvaret för returpapper till kommunen innebär att en
maxtaxa för hämtning av returpapper bostadsnära måste införas.
Maxtaxan blir 1 00kr/hämtning/kärl och gång för flerfamiljshus och
verksamheter.

4. En budad taxa införs för renhållningsabonnenter som bor i villa
liknande fastighet och som vill att Ljungby kommun hämtar
returpapper bostadsnära om 250kr/ gång med max 10 kolli/gång.

5. En budad taxa införs för grovavfall, max 10 kolli/gång, som
avhämtas vid fastighetens avfallskärl, efter avrop om 250kr/gång för
alla renhållningsabonnenter.

I Sverige kommer avfallshanteringen förändras lagstiftningsmässigt. Att gå från 
avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 
beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen. genom det så kallade 
avfallspaketct. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 
produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Samtliga 
ändringar i adallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera av 
regcländringarna bö1jade att gälla elen 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser. 
som separat insamling av biologiskt a\'foll. förändringar inom bygg- och 
rivningsavfoll. återanvändning och textilavfall, bö1jar tillämpas senare. 
I Sverige införlivas ändringarna bland annat genom miljöbalken. 
avfallsförordningen. deponcringsförorclningen och genom Naturvårcls,·erkets 
föreskri tkr. 





LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-11-15

14(27)

Tekniska nämnden

För att förändringarna ska följa juridiskt behöver således Ljungby kommuns 
renhållningsordning justeras efter hand som lagändringarna träder i kraft. Inför 
2022 behöver renhållningsordningen uppdateras för begreppet kommunalt avfall 
och för returpapper som blir ett kommunaltavfall.

I kommunens renhållningsordning, föreskriften om avfallshantering i §8 ändras 
att Returpapper är ett kommunalt avfall. Detsamma ändras i bilaga 1 till 
föreskriften. Insamlingen ska skötas och bekostas av kommunen. I Ljungby 
kommun betalar renhållnings abonnenterna för alla kostnader som härrör till 
kommunalt avfall. Det vill säga inga skattemedel används. Renhållningstaxan 
måste därför kompletteras för budad hämtning av returpapper. För 
flerbostadshus, verksamheter och företag kommer kommunen tillämpa 
auktorisationsupphandling med maxtaxa för entreprenören om 100 kr/kärl och 
hämtning inom hela Ljungby kommun. För villa hushåll kommer returpapper att 
kunna lämnas på en återvinningsstation eller via budad hämtning om 250 
kr/gång om max 10 kolli. Ett kolli räknas i storlek av en full papperspåse från 
detaljvamhandeln med returpapper i. Samtidigt med detta införs samma taxa för 
hämtning av grovavfall hos abonnent då kommunen även har en skyldighet att 
göra detta efter avrop från renhållningsabonnenten. I dag hämtas grovsopor 
bostadsnära fem gånger per år, med max 5 kolli/gång. I samband med 
förändringen av kravet för budad hämtning av returpapper ändras även 
grovsopehämtningen till att bli en budad hämtning. Hämningen av bostadsnära 
kommunalt grovavfall om max 5 kolli, 5 ggr/år kommer alltså att tas bort och 
ersättas med budad hämtning om max 10 kolli a'250kr/gång obegränsat hur 
många gånger som helt abonnenten vill ha sitt grovavfall hämtat.

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnade den 1 november 2021 ärendet till 
tekniska nämnden utan förslag till beslut.

Yrkanden
Gun Lindell (S), Krister Salomonsson (SD) med flera yrkar avslag på 
förvaltningens förslag enligt punkt nummer fem om att införa särskild taxa för 
grov-avfall.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-22

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ändringar i renhållningsordning och renhållningstaxa 
till följd av förändrad lagstiftning inom avfallsområdet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer ändringarna i 
renhållningsordningen och renhållningstaxan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommuns renhållningsordning behöver uppdateras för att klara nya lagkrav. 
Inför 2022 behöver följande ändringar göras i renhållningsordningen.  

1. Begreppet hushållsavfall ersätts med kommunalt avfall. Texten i
renhållningsordningen inklusive bilagor justeras så att rätt begrepp används.

2. Regeringen har beslutat att upphäva producentansvaret för returpapper och att
returpapper blir ett kommunalt avfall. Ändring görs i renhållningsordningens
föreskrift och i Bilaga 1 till att returpapper är ett kommunalt avfall.

3. Ändringen av ansvaret för returpapper till kommunen innebär att en maxtaxa för
hämtning av returpapper bostadsnära måste införas. Maxtaxan blir
100kr/hämtning/kärl och gång för flerfamiljshus och verksamheter.

4. En budad taxa införs för renhållningsabonnenter som bor i villa liknande
fastighet och som vill att Ljungby kommun hämtar returpapper bostadsnära om
250kr/ gång med max 10 kolli/gång.

5. En budad taxa införs för grovavfall, max 10 kolli/gång, som avhämtas vid
fastighetens avfallskärl, efter avrop om 250kr/gång för alla
renhållningsabonnenter.

Förvaltningens bedömning och överväganden 
I Sverige kommer avfallshanteringen förändras lagstiftningsmässigt. Att gå från avfall 
till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 beslutade om 
revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är 
minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en 
förbättrad avfallshantering. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 
2025. Flera av regeländringarna började att gälla den 5 juli 2020 medan vissa 



bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall, förändringar inom bygg- och 
rivningsavfall, återanvändning och textilavfall, börjar tillämpas senare. I Sverige 
införlivas ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, 
deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter. 

För att förändringarna ska följa juridiskt behöver således Ljungby kommuns 
renhållningsordning justeras efter hand lagändringarna träder i kraft. Inför 2022 behöver 
renhållningsordningen uppdateras för begreppet kommunalt avfall och för returpapper 
som blir ett kommunaltavfall.  
I kommunens renhållningsordning, föreskriften om avfallshantering i §8 ändras att 
Returpapper är ett kommunalt avfall. Detsamma ändras i bilaga 1 till föreskriften. 
Insamlingen ska skötas och bekostas av kommunen. I Ljungby kommun betalar 
renhållnings abonnenterna för alla kostnader som härrör till kommunalt avfall. Det vill 
säga inga skattemedel används. Renhållningstaxan måste därför kompletteras för budad 
hämtning av returpapper. För flerbostadshus, verksamheter och företag kommer 
kommunen tillämpa auktorisationsupphandling med maxtaxa för entreprenören om 100 
kr/kärl och hämtning inom hela Ljungby kommun. För villa hushåll kommer 
returpapper att kunna lämnas på en återvinningsstation eller via budad hämtning om 250 
kr/gång om max 10 kolli. Ett kollie räknas i storlek av en full papperspåse från 
detaljvaruhandeln med returpapper i. Samtidigt med detta införs samma taxa för 
hämtning av grovavfall hos abonnent då kommunen även har en skyldighet att göra 
detta efter avrop från renhållningsabonnenten. I dag hämtas grovsopor bostadsnära fem 
gånger per år, med max 5 kolli/gång. I samband med förändringen av kravet för budad 
hämtning av returpapper ändras även grovsopehämtningen till att bli en budad 
hämtning. Hämningen av bostadsnära kommunalt grovavfall om max 5 kolli, 5 ggr/år 
kommer alltså att tas bort och ersättas med budad hämtning om max 10 kolli 
a´250kr/gång obegränsat hur många gånger som helt abonnenten vill ha sitt grovavfall 
hämtat. 

(Underskrift av förvaltningschef) (Underskrift av tjänsteman) 
Skriv förvaltningschefens namn Skriv ditt namn 



RENHÅLLNINGSTAXA 2022

      Antagen av tekniska nämnden den 15 november 2021 
      Gäller från och med den 1 januari 2022 
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1. ALLMÄN INFORMATION

1.1 Taxans utformning

Renhållningstaxan består av tre delar:

1. grundavgift;

2. rörlig avgift; och

3. tilläggsavgift.

Grundavgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall. Avgiften är kommunens 

ersättning för gemensamma kostnader för renhållningen, till exempel återvinningscentral, 

farligt avfall, grovsopor och administration. Grundavgiften betalas av alla som har en 

fastighet oavsett dispens från sophämtning. 

Tömning med tätare frekvens kan förekomma. Vid tömning två gånger per vecka 

multipliceras avgiften – inklusive grundavgift – med två, vid tömning tre gånger per vecka 

multipliceras avgiften med tre och så vidare. 

Rörlig avgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall. De rörliga avgifterna är 

kommunens ersättning för hämtning och behandling av avfall från kärl, säck och 

djupbehållare. 

Tilläggsavgift är ersättning för sådana tjänster som inte alla hushåll eller 

fastighetsinnehavare nyttjar. 

Avgifter för hämtning av latrin, tömning av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare är 

obligatoriska för de hushåll och verksamheter som genererar sådant avfall. Övriga avgifter är 

frivilliga för de kunder som önskar nyttja respektive tjänst. 

1.2 Avfall som omfattas

Kommunen är enligt 15 kapitlet 8 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av 

hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll 

och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Kommunen ska se till att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning och att 

det återvinns eller bortskaffas. 

Ansvaret gäller inte för avfall som omfattas av lagstadgat producentansvar, till exempel 

förpackningar och returpapper. Producenternas skyldighet att samla in förpackningar och 

returpapper omfattar dock bara det som förbrukaren har sorterat ut. Om hushållet inte 

sorterat ut förpackningen, blir det en kommunal skyldighet att omhänderta 

förpackningsavfallet som en del av kärl- och säckavfallet. 

Utgångspunkten är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret om det 

inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel uppenbart 

obeboeliga hus (ruckel) eller ren skogsfastighet där inget hushållsavfall uppkommer. 

Till säkerställande av skydd för människors hälsa och miljö är det som utgångspunkt 

förbjudet att själv återvinna eller bortskaffa avfall om en kommun eller producent har 

ansvaret. 

Förutsättningarna för undantag och dispenser anges i kommunens renhållningsordning. Det 

är den enskilde fastighetsinnehavaren som hos kommunen ansöker om dispens från 

föreskrifterna och som måste styrka att denne uppfyller kriterierna. Vid tidsbestämt uppehåll i 

hämtning av hushållsavfall samt befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast 

grundavgift samt en avgift för abonnemangsförändring. 
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1.3 Avgiftsskyldig

Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för avgift enligt denna taxa och att inneha 

relevant abonnemang. Fakturamottagande kan överföras på hyresgäst och 

nyttjanderättshavare med dennes och kommunens medgivande, dock kvarstår 

betalningsskyldigheten hos fastighetsägaren och kommunen har rätt att kräva antingen 

fastighetsägaren eller hyresgästen/nyttjanderättshavaren. 

Enligt kommunens Föreskrifter om avfallshantering kan två närboende fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare efter ansökan till VA-/renhållningsavdelningen medges rätt att 

använda gemensam avfallsbehållare. Bägge fastigheterna debiteras grundavgift. Den 

fastighet som har sopkärlet betalar även den rörliga avgiften (fördelningen av avgiften är en 

fråga mellan fastighetsinnehavarna). 

Det åligger fastighetsägare att vid försäljning av fastighet tillhandahålla VA- 

/renhållningsavdelningen uppgift om ny ägares namn, adress och personuppgifter. Intill 

sådan anmälan inkommit är tidigare ägare betalningsskyldig. 

Fastighetsägaren är skyldig att anmäla till VA-/renhållningsavdelningen varje ändring av 

fastighetens nyttjande och andra omständigheter som kan medföra andra 

debiteringsgrunder. 

1.4 Debiteringsrutiner

Helårsbebyggelse debiteras kvartalsvis. Efter anmälan till VA-/renhållningsavdelningen kan 

månadsdebitering ske. 

Fritidsbebyggelse debiteras i förskott för hela säsongen. 

Efter anmälan till VA-/renhållningsavdelningen kan årsdebitering i förskott ske avseende 

sophämtning. 

Tömning av enskild avloppsanläggning debiteras efter utförd tömning. Det gäller även övriga 

tilläggsavgifter, såvida annat inte anges. 

Priset för ÅVC-kort betalas/debiteras per kalenderår oavsett när beställning görs under 

innevarande år. 

1.5 Justering av taxan

Tekniska nämnden får enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 KF§34 justera 

renhållningstaxan efter renhållnings entreprenadens index samt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) och förbränningsskatt, dock inte oftare än en gång per år. 
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2 GÄLLANDE AVGIFTER
Anges inklusive moms i tabellerna nedan. 

2.1 Grundavgift
Grundavgift för respektive kärlstorlek och hämtningsintervall framgår i tabellerna under 2.2 

nedan. 

2.2 Rörlig avgift för hushållsavfall
Rörlig avgift för respektive kärlstorlek och hämtningsintervall framgår i tabellerna nedan. 

Tömning med tätare frekvens kan förekomma. Vid tömning två gånger per vecka multipliceras 

avgiften – inklusive grundavgift – med två, vid tömning tre gånger per vecka multipliceras 

avgiften med tre och så vidare. 

Veckotömning (52
gånger/år)

Sophämtning helårsbebyggelse

FLERFAMIJLSHUS, INSTITUTIONER, AFFÄRER, RESTAURANGER

Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år Kärl 
Med 

matavfallssortering 

190 l 794 2 659 3 453 

370 l 1 465 3 988 5 453 

660 l 2 123 6 621 8 744 

Container Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år 
Med 

matavfallssortering 

3 m³ 4 565 34 466 39 031 

6 m³ 9 489 54 905 64 394 

8 m³ 16 483 64 380 80 863 

20 m³ 
Komprimator 

25 718 216 420 242 138 

30 m³ 
Komprimator 

33 066 373 596 406 662 

Djupbehållare Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år 
Med 

matavfallssortering 

1 m³ 3 651 15 425 19 076 

3 m³ 5 203 28 160 33 363 

5 m³ 5 393 42 548 47 941 
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14-dagarstömning
(26 gånger/år)

Sophämtning helårsbebyggelse

VILLA, MINDRE FLERFAMILJSHUS

Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år Kärl 
Med 

matavfallssortering 

190 l 794 1 379 2 173 

370 l 1 465 1 969 3 434 

660 l 2 123 3 396 5 519 

14-dagarstömning
(26 gånger/år)

Sophämtning helårsbebyggelse

FLERFAMIJLSHUS, INSTITUTIONER, AFFÄRER, RESTAURANGER

Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år Container 
Med 

matavfallssortering 

3 m³ 4 565 15 788 20 353 

6 m³ 9 489 23 305 32 794 

8 m³ 16 483 25 964 42 447 

6 m³ 
Komprimator 

9 489 34 381 43 870 

20 m³ 
Komprimator 

25 718 95 350 121 068 

30 m³ 
Komprimator 

33 066 170 265 203 331 

Djupbehållare Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år 
Med 

matavfallssortering 

1 m³ 3 651 7 325    10 976 

3 m³ 5 203 13 745 18 948 

5 m³ 5 393 21 280 26 673 

Månadstömning (12
gånger/år)

Sophämtning helårsbebyggelse

VILLA, MINDRE FLERFAMILJSHUS

Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år Kärl 
Med 

matavfallssortering 

190 l 794 641 1 435 

370 l 1 465 836 2 301 

660 l 2 123 1 699 3 822 

Kvartalstömning
(fyra gånger/år)

Sophämtning helårsbebyggelse

VILLA, MINDRE FLERFAMILJSHUS

Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år Kärl Med 
matavfallssortering 

190 l 794 204 998 
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14-dagarstömning
(13 gånger under
april-september)

Kärl 

Sophämtning fritidsbebyggelse

Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år 
Med 

matavfallssortering 

190 l 541 898 1 439 

370 l 671 1 759 2 430 

660 l 1 434 2 313 3 747 

14-dagarstömning
(sju gånger under

juni-augusti)

Kärl 

Sophämtning fritidsbebyggelse

Grundavgift 

Rörlig avgift 

Avgift/år 
Med 

matavfallssortering 

190 l 541 474 1 015 

370 l 671 910 1 581 

660 l 1 434 1 476 2 910 

2.3 Tilläggsavgift
Tilläggsavgifter framgår under 2.3.1-2.3.16 nedan. 

2.3.1 Latrinhämtning

14-dagarshämtning
(26 gånger/år)

1 kärl/tömning 
(max 15 kg) 

Latrinhämtning helårsbebyggelse

Avgift/år 

9 844 

Månadshämtning
(12 gånger/år)

1 kärl/tömning 
(max 15 kg) 

Latrinhämtning helårsbebyggelse

Avgift/år 

4 923 

Kvartalshämtning
(fyra gånger/år)

1 kärl/tömning 
(max 15 kg) 

Latrinhämtning helårsbebyggelse

Avgift/år 

1 600 

14-dagarshämtning
(13 gånger under
april-september)
1 kärl/tömning 

(max 15 kg) 

Latrinhämtning fritidsbebyggelse

Avgift/år 

4 923 

14-dagarshämtning
(sju gånger under

juni-augusti)
1 kärl/tömning 

(max 15 kg) 

Latrinhämtning fritidsbebyggelse

Avgift/år 

3 445 
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Extra hämtning
(extra kärl)

1 kärl/tömning 
(max 15 kg) 

Latrinhämtning helårs- och fritidsbebyggelse

Avgift/kärl 

Vid ordinarie hämtning 
Tredagarsbudning (inom tre arbetsdagar, ej 

vid ordinarie hämtning) 

615 1 293 

2.3.2 Toalett bod (baja-maja och liknande)

Veckobudning
Dygnsbudning

Toalett bod 

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift veckobudning (Inom fem 

arbetsdagar) 

Avgift dygnsbudning (Inom 24 

timmar) 

≤4 m³ 2 461 4 923 

Tillägg/m³ >4 615 615 

2.3.3 Slamtömning enskild avloppsanläggning

Ordinarie tömning
Veckobudning
Dygnsbudning

Slambrunn 

Minireningsver

k 

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift ordinarie tömning 
Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar) 

Avgift dygnsbudning 
(Inom 24 timmar) 

≤4 m³ 1 415 1 600 3 076 

Tillägg/m³ >4 284 284 284 

Rens- 
/fördelningsbrunn 

Avgift ordinarie tömning 
Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar) 

Avgift dygnsbudning 
(Inom 24 timmar) 

0-2 m³ 308 1 588 2 116 

Fosforfälla 
Avgift ordinarie tömning 

Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar) 

Avgift dygnsbudning 
(Inom 24 timmar) 

1 255 1 600 2 116 

Veckobudning
Dygnsbudning

Sluten tank 

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift veckobudning (Inom fem 

arbetsdagar) 

Avgift dygnsbudning (Inom 24 

timmar) 

≤4 m³ 1 230 2 461 

Tillägg/m³ >4 284 284 
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Ordinarie tömning
Veckobudning
Dygnsbudning

Gemensamhets- 
anläggning/ 

stor tank 

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift ordinarie tömning 
Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar) 

Avgift dygnsbudning 
(Inom 24 timmar) 

≤10 m³ 2 461 2 830 4 922 

Tillägg/m³ >10 615 615 615 

Slangdragning Slamtömning enskild avloppsanläggning

Utöver ordinarie 
slanglängd 20 m 

Avgift/10-metersintervall 

185 

Extra arbete i
samband med

ordinarie tömning
Spolning med mera 

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift/påbörjad timme 

843 

Extra arbete, ej i
samband med

ordinarie tömning
Spolning med mera 

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift/påbörjad timme 

843 

Arbete utanför
ordinarie arbetstid

Vardagar kl. 18:00- 

07:00, lördagar och 

helgdagar 

Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift/påbörjad timme 

Minsta debitering 3 timmar samt 

kilometerersättning 

1 846 kr/tim 

21 kr/km 

Bomkörning Slamtömning enskild avloppsanläggning

Avgift/bomkörning 

615 

Ordinarie tömning
Veckobudning
Dygnsbudning

Slambrunn 
Minireningsver

k 

Slamtömning avloppsanläggning i naturreservat

Avgift ordinarie tömning 
Avgift veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar) 

Avgift dygnsbudning 
(Inom 24 timmar) 

≤4 m³ 4 676 6 153 7 383 

Tillägg/m³ >4 284 284 284 
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2.3.4 Fettavskiljare och hämtning av fett i fat 
 
 

Ordinarie tömning 
Veckobudning 
Dygnsbudning 

Fettavskiljare 

Avgift/m³ ordinarie 
tömning 

Avgift/m³ veckobudning 
(Inom fem arbetsdagar) 

Avgift/m³ 

dygnsbudning (Inom 
24 timmar) 

1 219 1 723 2 057 

 
 

Bomkörning Fettavskiljare 

Avgift/bomkörning 

615 

 
 

Hämtning av fett i fat Fettavskiljare 

Avgift/fat 

1 230 

 
 
 

2.3.5 Trädgårdsavfall 
 
 

14-dagarstömning 
(18 gånger under april- 

november) 

Kärl 370 l 

Trädgårdsavfall 

Avgift/år 

1 028 

 
 

2.3.6 ÅVC-kort för mindre företag och verksamheter 
 
 

ÅVC-kort Extrakort 
Efter 6 st kort totalt, 
påbörjas debitering 
från grundavgift 

ÅVC-kort för mindre företag och verksamheter 

ÅVC-kort 
grundavg/år 

3st ingår 

Extrakort/st (max tre stycken) 

5 538 123 

                     
 

2.3.7 Extra tömning 
 
 

Extra tömning 
 

Kärl 

Extra tömning 

Vid ordinarie tömning Budning (inom tre arbetsdagar) 

≤190 l 74 381 

>190 l 74 381 

Container Vid ordinarie tömning Budning (inom tre arbetsdagar) 

3 m³ 676 985 

6 m³    1 046 1 230 

8 m³ 1 293 1 600 
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Djupbehållare Vid ordinarie tömning 
Budning 

(inom tre arbetsdagar) 

1 m³ 431 985 

3 m³ 676    1 230 

5 m³     1 046 1 600 

2.3.8 Extra säck

Extra säck

Betalsäck 

Extra säck

Vid ordinarie tömning Budning 
(inom tre arbetsdagar) 

190 l 74 
Betalsäck ställs ut vid ordinarie 

tömning, budas ej 

Egen säck 
(max 15 kg) 

74 

2.3.9 Felsortering eller löst avfall

Felsortering löst
avfall

Felsortering

Avgift/tillfälle (utgår om rättelse inte vidtas efter påpekande och därefter vid varje tillfälle) 

Kärl Container 

369 369 

2.3.10 Överfullt kärl/container eller för tungt

Överfullt
kärl/container eller

för tungt

(max 75 kg) 

För tungt eller överfullt kärl eller container

Avgift/tillfälle (utgår om rättelse inte vidtas efter påpekande och därefter vid varje tillfälle) 

Kärl Container 

369 369 

2.3.11 Rengöring av kärl med mera

Kontakta kommunens entreprenör. 
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2.3.12 Byte/utställning/hemtagning av kärl eller container 
 
 

Byte/utställning/ 
hemtagning av 
kärl/container 

Byte/utställning/hemtagning av kärl eller container 

Byte/utställning/hemtagning 
av kärl 

Byte/utställning/hemtagning av 

container 

246 246 

 
 

2.3.13 Bomkörning (övrigt) 
 

Bomkörning Bomkörning (övrigt) 

Avgift/bomkörning 

615 

Bomkörning som inte faller under slam (2.3.3) eller fett (2.3.4), ovan. 
 
 

2.3.14 Gravitationslås (övrigt) 
 

Gravitationslås Gravitationslås (övrigt) 

Avgift/gravitationslås 

861 

 
2.3.15 Hämtning returpapper, av kommunens godkända entreprenörer 

för flerfamiljshus och verksamheter (övrigt)  
 

Maxtaxa 
returpapper för 
kommunens 
godkända 
entreprenör enl 
www.ljungby.se 

Maxtaxa/tömning och 
behållare (övrigt) 

Avgift/tömning och behållare 

100 

 
 
2.3.16     Budad hämtning returpapper bostadsnära, villa, mindre flerfamiljshus (övrigt) 
 

Maxantal 10st 
kolli/gång i valfri 
papperspåse från 
handeln (övrigt) 

Maxantal 10st kolli/gång 
i valfri papperspåse från 

handeln (övrigt) 

Avgift/tillfälle/hämtning 

250 

 
 

2.3.17    Påminnelseavgifter, dröjsmålsränta med mera 
 
 

Påminnelseavgift 
Dröjsmålsränta 

Övrigt 

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta, övrigt 

Avgift/tillfälle 

Påminnelseavgift Dröjsmålsränta Övrigt 

Av kommunen från tid 
till annan fastställt 

belopp 

 
Enligt lag 

 
Av kommunen från tid till 

annan fastställd avgift 
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    2.3.18   Oförutsedda tjänster 
 
 

Oförutsedda tjänster Oförutsedda tjänster abonnemangsförändring 

Avgift/tillfälle 

Saknas i taxan tillämplig bestämmelse om avgift för bortforsling, 
omhändertagande eller oskadliggörande ska avgiften fastställas av tekniska 
förvaltningen i enlighet med grunderna för denna renhållningstaxa och de 
grunder som anges i 27 kapitlet 5 § miljöbalken. 
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Renhållningsordning 
för 

Ljungby kommun 

Avfallsplan

Antagen av Ljungby kommunfullmäktige 2014-11-03, 
KF § 109 och träder i kraft 2014-11-03. 

Tidigare renhållningsordning för Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2008-10-23, KF § 133 upphör därmed att gälla. 
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SAMMANFATTNING
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska varje kommun ha en gällande 

avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om 

avfallshantering renhållningsordning för kommunen. 

Avfallsplanen är beslutad av kommunfullmäktige och utgör ur miljö- och 

resurshushållningssynpunkt ett strategiskt viktigt dokument för Ljungby kommun. 

Dokumentet ger berörda aktörer en bild av avfallshanteringen i kommunen idag, och 

anger de övergripande och detaljerade mål (resultatmål) som ska gälla för 

avfallshanteringen i kommunen fram till år 2019. I avfallsplanen anges också de åtgärder 

som kommunens olika förvaltningar ska genomföra för att målen ska uppnås. Genom 

årlig uppföljning av avfallsplanen ska åtgärderna anpassas så att målen kan uppnås. 

Avfallsplanen fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för eftersom det är detta 

avfallsflöde kommunen har störst möjlighet att påverka, men innehåller även uppgifter om 

producentansvarsmaterial och verksamhetsavfall. 

Målen och åtgärderna är skrivna så att kommunen ska bidra till att nationella mål och 

intentioner inom avfallsområdet uppfylls. En av de viktigaste utgångspunkterna för detta 

är EU:s avfallshierarki, eller avfallstrappan som den också kallas, som anger att 

resurshushållningen generellt sett ökar ju högre upp i avfallstrappan avfallet kommer. I 

första hand strävas efter att minska mängden avfall som uppkommer genom förbättrade 

produktionsmetoder och förändrade konsumtionsmönster. Är detta inte möjligt ska 

avfallet hanteras genom återanvändning, materialåtervinning, följt av energiåtervinning 

och i sista hand deponering. 

Ljungby kommun har som ambition att erbjuda invånare och företag en avfallshantering 

med hög servicegrad och samtidigt prioritera miljöhänsyn, resurshushållning och 

kostnadseffektivitet. I tabellen på nästa sida sammanfattas de fyra övergripande målen 

och de 15 resultatmål som gäller för avfallshanteringen i kommunen. 
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Övergripande mål och resultatmål för avfallshanteringen i Ljungby kommun: 

Mål 1: Avfallsmängderna ska minska

1.1 Mängden hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall ska minska till 2019 jämfört 
med 2012. 

1.2 Kommunen ska främja återanvändning. 

Mål 2: Resurserna i avfallet ska tas tillvara

2.1 Kommunen ska börja samla in matavfall etappvis med start 2018. 

2.2 Matavfallet ska gå till biogasproduktion och växtnäringen ska tas tillvara. 

2.3 Andelen kärlavfall som går till materialåtervinning ska öka från 2012 års nivå på 24 

% till 30 % 2019. 

2.4 Kommunen ska verka för att utsorteringen av återvinningsbart bygg- och 

rivningsavfall ska öka. 

Mål 3: Avfallet ska hanteras säkert och hållbart för människa och miljö

3.1 År 2020 ska minst 75 % av bränsleförbrukningen för insamling av hushållsavfall / 

ersätts med Kommunalt avfall komma från förnyelsebara bränslen i enlighet med 

borgmästaravtalet. Som delmål gäller att minst 50 % av bränsleförbrukningen ska 

komma från förnyelsebara bränslen 2016. 

3.2 Energianvändningen per insamlad mängd kärlavfall ska minska med 20 % från 2012 

till 2019. 

3.3 Nedlagda deponier ska inte medföra olägenheter för människa eller miljö. 

3.4 Alla permanent- och fritidsboende ska uppmanas att ingå i löpande abonnemang för 

hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall och avlopp med start år 2014. 

3.5 År 2019 ska det inte finnas något farligt avfall eller elavfall i hushållens kärlavfall. 

3.6 VA- renhållningsavdelningen och dess avfallsentreprenör ska aktivt arbeta för att 

minimera antalet tillbud och olyckor för arbetsmiljön och miljön. 

3.7 Kommunen ska verka för att farligt avfall från verksamheter ska sorteras ut och 

omhändertas på korrekt sätt. 

Mål 4: Avfallshanteringen ska präglas av god service

4.1 90 % av hushållen ska vara nöjda med avfallsinsamlingen. 

4.2 Avfallshanteringen ska beaktas i samhällsplaneringen. 
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1. INLEDNING

SYFTE MED AVFALLSPLANEN

Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska varje kommun ha en gällande 

avfallsplan. Innehållet i planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en 

kommunal avfallsplan, NFS 2006:6. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens 

lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordning för kommunen. 

Avfallsplanen utgör ur miljö- och resurshushållningssynpunkt ett strategiskt viktigt 

dokument för Ljungby kommun. I planen fastslår kommunfullmäktige de övergripande och 

detaljerade mål som ska gälla för avfallshanteringen i kommunen fram till år 2019. Målen 

är skrivna så att kommunen ska bidra till att nationella mål och intentioner inom 

avfallsområdet uppfylls. I planen anges också de åtgärder som kommunens olika 

förvaltningar ska genomföra för att målen ska uppnås. Genom årlig uppföljning av 

avfallsplanen ska åtgärderna anpassas så att målen kan uppnås till 2019. 

Avfallsplanen ger berörda aktörer en bild av avfallshanteringen i kommunen. Utöver mål 

och åtgärder för avfallshanteringen innehåller avfallsplanen bland annat även en 

nulägesbeskrivning med insamlingssystem, mängder och behandling, uppgifter om 

nedlagda deponier, beskrivning av genomfört samråd, beskrivning av hur miljöbedömning 

av planen har genomförts och en särskild sammanställning till länsstyrelsen. 

Avfallsplanen innehåller uppgifter för det avfall som kommunen ansvarar för samt 

producentansvarsmaterial och verksamhetsavfall, men fokus ligger på det kommunala 

avfallet, eftersom det är detta avfallsflöde kommunen har störst möjlighet att påverka och 

följa upp. 

KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR OCH PRODUCENTANSVARET

Avfall som kommunens ansvarar för – hushållsavfall / ersätts med
Kommunalt avfall

Kommunens renhållningsansvar regleras i miljöbalkens 15 kapitel. Där framgår att 

kommunen ansvarar för att samla in och återvinna eller bortskaffa hushållsavfall / ersätts 

med Kommunalt avfall och returpapper, förutom sådant avfall som producenterna 

ansvarar för. Med hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall avses dels avfall från 

hushåll och dels avfall från verksamheter som är jämförligt med avfall från hushåll, till 

exempel avfall från restauranger, storkök och butiker. Typiskt hushållsavfall / ersätts 

med Kommunalt avfall är brännbart kärlavfall, matavfall, grovavfall, farligt avfall och slam 

från enskilda avlopp. 

Hanteringen av hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall finansieras genom 

avgiftsintäkter från avfallskollektivet. Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige i 

avfallstaxan. 

Avfall som omfattas av producentansvar

Producentansvar innebär att den som tillverkar eller importerar en produkt är skyldig att 

samla in och ta hand om det avfall som uppstår när produkten tjänat ut. Syftet med 

producentansvaret är att de produkter som sätts på marknaden ska vara resurssnåla, 

lämpade för återvinning och att beslutade återvinningsmål för olika avfallsslag nås. I 

dagsläget är det producentansvar för följande avfall: 
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• Förpackningar 

• Returpapper 

• Elektriskt och elektroniskt avfall 

• Läkemedel 

• Batterier 

• Bilar 

• Däck 

 

Verksamhetsavfall 

Verksamhetsavfallet utgörs av avfall som uppstår i samband med verksamhetsutövning, 

och som inte är hushållsliknande avfall. Verksamhetsutövaren har själv ansvaret för att se 

till att det tas omhand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt och kan anlita valfri 

avfallsentreprenör för detta. 

 

Framtida förändringar i ansvarsfördelning 

I september 2012 presenterades den nationella avfallsutredningens slutbetänkande ”Mot 

det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering” med förslag på förändrad 

avfallslagstiftning. Bland annat föreslås att skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan 

kommunerna och producenterna kring förpackningar och tidningar. De förslag i 
utredningen som skulle ha störst inverkan på kommunens avfallshantering var: 

• Det fysiska ansvaret för insamling av förpacknings- och tidningsavfall från 

hushållen övergår från producenterna till kommunerna. Kommunen ges det 

övergripande ansvaret för en sammanhållen information till allmänheten. 

• Krav på att kommunen ska tillhandahålla medborgarna ett insamlingssystem för 

matavfall i den utsträckning det inte kan anses orimligt utifrån ett 

samhällsekonomiskt eller insamlingstekniskt perspektiv. 

• Kommunens övergripande ansvar för grovavfall kvarstår men andra 

verksamhetsutövare ska även få samla in och omhänderta detta. 

• Kommunen ska få meddela föreskrifter om att fastighetsinnehavare ska avsätta 

och utrusta utrymmen för avfallshantering. 

• Kommunens ansvar för avfallshanteringen begränsas till att enbart omfatta avfall 

från bostäder. Det avfall från verksamheter som är jämförligt med hushållsavfall 

/ ersätts med Kommunalt avfall, till exempel avfall från restauranger, storkök och 

butiker, omfattas då inte längre av kommunalt ansvar. 

Ännu har ingen proposition kommit baserad på avfallsutredningen. Eventuella 

lagändringar på avfallsområdet kan komma att påverka avfallsplanen. Framförallt om 

ansvarsfördelningen för avfallet mellan kommuner, producentansvarsaktörer och 

avfallsentreprenörer förändras kan detta få stor betydelse för uppföljning och uppfyllelse 
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av målen. Eventuella lagändringar på avfallsområdet som påverkar ansvarsfördelning och 

möjlighet till uppföljning av avfallsplanens mål kommer att initiera en revidering av 

avfallsplanens mål. 
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2. MÅL OCH ÅTGÄRDER

INLEDNING

Målen i avfallsplanen har tagits fram med utgångspunkt i de tre dimensionerna för hållbar 

utveckling. Den ekologiska dimensionen innefattar avfallets och avfallshanteringens 

påverkan på miljö och resurshållning. Den sociala dimensionen innefattar såväl brukarna 

som de som arbetar med avfallssystemen. Den ekonomiska dimensionen innefattar 

kostnader för avfallshantering. Utifrån dessa dimensioner har fyra övergripande mål
formulerats för Ljungby kommuns avfallshantering: 

Inom varje övergripande mål har detaljerade resultatmål tagits fram, mellan två och sju 

stycken för varje övergripande mål. Resultatmålen är tidssatta och i de flesta fall 

kvantitativt mätbara. Några av målen kommer att följas upp kvalitativt genom att beskriva 

vad som har gjorts för att nå målen. Basåret för målen är 2012 och målåret är 2019 om 

inget annat anges. 

För varje resultatmål har åtgärder tagits fram, mellan en och sex för varje mål. 

Åtgärderna anger vad som behöver göras för att målen ska kunna uppnås. 

Målen och åtgärderna i avfallsplanen följer till stor del EU:s avfallshierarki, eller 

avfallstrappan som den också kallas. Generellt sett ökar resurshushållningen ju högre 

upp i avfallstrappan avfallet kommer. I första hand ska strävas efter att minska mängden 

avfall som uppkommer genom förbättrade produktionsmetoder och förändrade 

konsumtionsmönster. Är inte det möjligt ska avfallet återanvändas, materialåtervinnas 

eller energiåtervinnas. I sista hand ska det deponeras (se Figur 2.1). 

1. Avfallsmängderna ska minska

2. Resurserna i avfallet ska tas tillvara

3. Avfallet ska hanteras säkert och hållbart för människa och miljö

4. Avfallshanteringen ska präglas av god service
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Figur 2.1. EU:s avfallshierarki (Bildkälla: Avfall Sverige). 

Kapitlet är upplagt med en problembeskrivning inom respektive övergripande mål, följt av 

resultatmål, uppföljningsmått och de åtgärder som ska vidtas för att nå målet. Mål och 

åtgärder är numrerade för att tydliggöra vilka åtgärder som hör ihop med respektive mål. 
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MÅL 1: AVFALLSMÄNGDERNA SKA MINSKA

Problembeskrivning

Mängderna hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall i landet och i kommunen har 

ökat de senaste decennierna, både totalt och räknat per invånare. Mängden 

hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall som uppkommer är kopplat till den 

ekonomiska tillväxten. Vid en konjunkturuppgång ökar avfallsmängderna per person och 

vid en nedgång minskar de vanligtvis. I Ljungby genererades cirka 521 kg hushållsavfall 

/ ersätts med Kommunalt avfall per kommuninvånare år 2012. 

Generellt är det mer resurseffektivt att förebygga avfall än att återvinna eller förbränna det 

eftersom energi och material som behövs för att tillverka en helt ny produkt då sparas. 

Miljövinsten blir större om en produkt aldrig produceras än om den produceras, används 

och sedan återvinns. Till exempel är det cirka tio gånger bättre ur klimatsynpunkt att laga 

en maträtt av matrester än att använda det för att producera biogas till bilar1. 

Produktionen av den mängd mat som slängs i Sverige varje år motsvarar utsläpp på 

omkring 2 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 3 procent av de totala utsläppen 

av växthusgaser i Sverige2. Liknande exempel finns för andra avfallsfraktioner. 

Det är också lönsamt att förebygga avfall. Den samhällsekonomiska nyttan med att 

exempelvis minska matavfallet i Sverige med 20 procent har beräknats till mellan 10-16 

miljarder kronor per år. I den samhällsekonomiska nyttan ingår både privata och 

företagsekonomiska besparingar som individer och företag gör av att minska sitt matavfall 

samt de miljökostnader som undviks. Den största nyttan uppnås genom att minska 

hushållens matavfall, vilket uppgår till mer än 80 procent av den totala 

samhällsekonomiska nyttan med att minska matsvinnet 3. 

En kommun har inte rådighet över privatpersoners och företags konsumtionsvanor men 

det finns möjligheter att påverka konsumtionsvanor med genomtänkt information. I 

kommunens egna verksamheter kan arbete för att minska matsvinn bedrivas och 

kommunen kan skapa bättre förutsättningar för återanvändning av användbara produkter 

genom att exempelvis ta emot dem på återvinningscentralen. 

1 Hanssen, O.J. Food waste in Norway in a value chain perspective. 2011. Østfoldforskning 

2 www.naturvardsverket.se 

3 Naturvårdsverket rapport 6527. Nyttan av att minska Matsvinnet. 2012 

http://www.naturvardsverket.se/
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Resultatmål   hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall
1.1 Mängden hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall ska minska till 2019 jämfört med 

2012 

1.2 Kommunen ska främja återanvändning 

Uppföljning

• Allt hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall (kärlavfall, förpackningar,

tidningar, elavfall, farligt avfall och grovavfall) 2019 jämfört med 2012 räknat i

kg/invånare.

• Kvalitativ uppföljning av genomförda åtgärder för att främja återanvändning.

Åtgärder År Ansvar

1.1.1 Genomför projekt för att minska mängden kasserad 

mat i kommunala storkök och bespisningar. 

2018 Kostavdelningen 

1.1.2 Bjud in allmänhet genom till exempel öppet hus eller Genomförs VA- och 

studiebesök på återvinningscentralen Bredemad och årligen renhållnings- 

Ljungsjöverkets avfallsförbränning för att informera avdelningen 

om avfallhanteringen med avfallstrappan som tema. 

1.1.3 Genomför studiebesök för skolor på Genomförs VA- och 

återvinningscentralen Bredemad och Ljungsjöverkets årligen renhållnings- 

avfallsförbränning för att informera om avdelningen 

avfallhanteringen med avfallstrappan som tema. 

1.1.4 Kommunicera hur människor kan minska 

avfallsmängderna genom medveten konsumtion och 

återanvändning. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

1.1.5 Ta fram informationsmaterial om avfallshantering, 

medveten konsumtion och återanvändning som kan 

användas vid SFI-undervisning. 

2016 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

1.2.1 Utveckla återbruksverksamhet på Bredemad på 

försök. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

1.2.2 Genomför aktiviteter som främjar återanvändning 

såsom leksaksbytardagar och klädbytardagar. 

Genomförs 

årligen 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 
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MÅL 2: RESURSERNA I AVFALLET SKA TAS TILLVARA 
 

Problembeskrivning 
 
 

Det avfall som uppstår och som kommunen ska behandla, ska hanteras så att mesta 

möjliga nytta från avfallet erhålls. En effektiv återvinning sparar både material och energi. 

Dagens insamling av förpackningar och tidningar kan ytterligare förbättras och insamling 

av matavfall för biogasproduktion och utsortering av fler fraktioner vid 

återvinningscentralen och i verksamheter skulle förbättra resurshushållningen i 

kommunen. 

Genom åren har ett flertal miljösystemanalyser gjorts som jämför olika 

behandlingsalternativ för matavfall i svenska förhållanden. Generellt bedöms utsortering 

av matavfall för biogasproduktion och näringsåterföring vara ett miljömässigt bättre 

alternativ än förbränning och ett mycket bättre alternativ än central kompostering och 

hemkompostering. Det finns två tydliga nyttor av rötning av matavfall; dels att biogasen 

som produceras är ett förnyelsebart bränsle som ersätter fossila bränslen och dels att en 

biogödsel produceras som kan ersätta handelsgödsel i jordbruket. 

Ett genomsnittligt svenskt villahushåll som endast har hämtning av en blandad fraktion av 

kommunen och måste ta sig till en återvinningsstation för att lämna förpackningar och 

tidningar, vilket är situationen i Ljungby, har en soppåse som nästan till hälften består av 

biologiskt avfall och knappt en tredjedel av förpackningar och tidningar4 (se Figur 2.2). 

Införande av matavfallsinsamling i Ljungby kommun bör efter ett par år kunna resultera i 

att omkring 1 500 ton matavfall går till biogasproduktion varje år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Avfall Sverige rapport U 2011:04. Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall. 
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Figur 2.2. Andel (medianvärde) av olika fraktioner i soppåsen för villahushåll utan utsortering av 
matavfall eller fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (inom parentes, 
motsvarande siffror för lägenhet). Resultat från plockanalyser i Sverige 2007-2010. Källa: Avfall 
Sverige rapport U 2011:04 

En stor mängd förpackningar och tidningar finns också kvar i avfallet som går till 

förbränning och åtgärder behövs för att en större del av detta material ska kunna gå till 

materialåtervinning. Viktiga delar för att uppnå detta är att arbeta för att förbättra det 

insamlingssystem med återvinningsstationer (ÅVS) som finns idag. Bland annat genom 

att verka för fler ÅVS och att de placeras strategiskt samt hålls välskötta, oavsett vem 

som är ansvarig för förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det är viktigt att underlätta för 

sortering av fler fraktioner i miljöhus och andra avfallsutrymmen och att kommunen vid 

planläggning av bostadsområden planerar för återvinningsstationer eller miljöhus. För att 

underlätta för boende i villor kommer också alternativet med fastighetsnära hämtning av 

förpackningar och tidningar att utredas. Att producenterna idag ansvarar för insamlingen 

av dessa fraktioner begränsar dock kommunens möjligheter till åtgärder inom detta 

område. 

Plockanalyser är ett viktigt verktyg för att följa upp hur sammansättningen av kärlavfallet 

utvecklas när insamlingssystemet förändras och beteendepåverkande insatser görs. 

På återvinningscentralen (ÅVC) finns också potential till förbättrad resurshantering genom 

utsortering av ytterligare fraktioner såsom plast, planglas, gips och textilier. 

Kommunens miljötillsyn kan utnyttjas för att påverka verksamheter till förbättrad 

källsortering, till exempel vid byggarbetsplatser. 

Övrigt 23% (24) 

Farligt avfall 
0,4% (0,5) 

Biologiskt avfall 
47% (41) 

Förpackningar 
och tidningar 

31% (34) 
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Resultatmål   hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall
2.1 Kommunen ska börja samla in matavfall etappvis med start 2018. 

2.2 Matavfallet ska gå till biogasproduktion och växtnäringen ska tas tillvara. 

2.3 Andelen kärlavfall som går till materialåtervinning ska öka från 2012 års nivå på 24 % 

till 30 % 2019. 

Uppföljning

• Startad matavfallsinsamling 2018

• Mängden matavfall som går till biogasproduktion med återföring av växtnäring

• Andel kärlavfall till materialåtervinning enligt formeln:

Insamlat förpackningar och tidningar + matavfall 
Insamlat kärlavfall + förpackningar och tidningar + matavfall 

Åtgärder År Ansvar

2.1.1 Ta fram beslutsunderlag för val av 

insamlingssystem för matavfall, inklusive system 

för insamling av förpackningar och tidningar. 

2014 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

2.1.2 Ta fram handlingsplan för införande av 

matavfallsinsamling. 

2014- 2015 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

2.1.3 Genomför upphandling av insamling och 

behandling av matavfall. 

2016 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

2.3.1 Planera för återvinningsstationer och/eller miljöhus 

vid planläggning av bostadsområden och 

omvandlingsområden. 

Genomförs 

löpande 

Planavdelningen i 

samverkan med 

VA-renhållnings- 

avdelningen. 

2.3.2 Samråd med Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen om förbättrad insamling av 

förpackningar och tidningar. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

2.3.3 Ta fram informationsmaterial till flerbostadshus om 

utformning av avfallsutrymmen. 

2016 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

2.3.4 Informera kommuninvånare, fastighetsägare och 

verksamheter hur man ska sortera och nyttan av 

sorteringen. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 
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2.3.5 Utred möjligheten att sortera ut fler fraktioner på 

ÅVC, exempelvis gips, plast, planglas och textil för 

att dessa fraktioner inte ska hamna i kärlavfallet. 

2016 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

2.3.6 Genomför plockanalys av hushållens kärlavfall 

avseende förpackningar, tidningar och matavfall. 

2014 och 

2018 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

 
 

Resultatmål    verksamhetsavfall 
2.4 Kommunen ska verka för att utsorteringen av återvinningsbart bygg- och 

rivningsavfall ska öka. 

 
Uppföljning 

• Antal verksamheter som fått riktad information om källsortering och farligt avfall. Till 

exempel via utskick, vid tillsyn och vid miljöträffar. 

 

 

Åtgärder År Ansvar 

2.4.1 Bedriv tillsyn över hanteringen av bygg- och 

rivningsavfall. 

Genomförs 

löpande 

Miljö- och bygg 

förvaltningen 

2.4.2 Vidmakthålla rutiner så att miljöavdelningen 

informeras vid inventeringen inför rivning av 

byggnader. 

Genomförs 

löpande 

Miljö- och 

byggförvaltningens 

miljöavdelning 

2.4.3 Utnyttja kommunens informationsträffar för 

företagare till att informera om källsortering och 

farligt avfall. 

Genomförs 

löpande 

Miljö- och 

byggförvaltningens 

miljöavdelning 
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MÅL 3: AVFALLET SKA HANTERAS SÄKERT OCH HÅLLBART FÖR
MÄNNISKA OCH MILJÖ

Problembeskrivning
Avfallshanteringen kan påverka hälsa och miljö på flera olika sätt. Från insamling till 

slutligt omhändertagande. Det är därför viktigt att avfallet samlas in och tas omhand på 

ett riktigt sätt. 

I insamlingsledet kan energiförbrukningen och utsläppen av bland annat växthusgaser, 

kvävedioxider och partiklar minskas genom användande av moderna fordon som drivs 

med förnyelsebara bränslen, ruttoptimering och användande av gemensamma 

hämtställen för fastigheter som ligger nära varandra. Modern avfallshantering som bygger 

på källsortering medför dock ofta ett ökat transportarbete, vilket kan motverka ambitionen 

att minska utsläppen. Ur ett miljösystemperspektiv överväger emellertid oftast miljönyttan 

av ökad materialåtervinning nackdelarna med ökat transportarbete. 

Arbetet med att sluttäcka deponin på Bredemad är påbörjad med formning av 

släntlutningar och sättningsutjämning. Sluttäckningsplanen bygger på att arbetet pågår 

under en längre tid (15 år framåt) för att sättningar i tätskiktet ska förhindras samtidigt 

som alternativa material och råvaror samlas in istället för att bryta nya ändliga råvaror, 

detta medför även att transporterna minskas. Genom sluttäckningen kommer 

lakvattenmängderna att minska och därmed påverkan på omgivande yt- och grundvatten. 

Kommunen har god kontroll på de 19 stycken nedlagda deponier som finns i kommunen 

(se bilaga 4). Inga av dessa områden betraktas vara så förorenade att de utgör allvarliga 

risker idag men ytterligare undersökningar och åtgärder kan bli aktuella. 

För att minska belastningen på människors hälsa och miljön är det viktigt att avfallets 

farlighet minskas och att andelen farligt avfall och elavfall som samlas in och 

omhändertas på rätt sätt ökar. Informationsinsatser är en viktig del i detta men det är 

också angeläget att underlätta för invånarna att bli av med sitt farliga avfall. Hanteringen 

av farligt avfall kan följas upp genom att följa insamlade mängder men också med hjälp 

av plockanalyser där det mäts hur mycket som felaktigt slängs i soppåsen. Genom 

förbättrad tillsyn hos verksamheter gällande hanteringen av farligt avfall kan också 

andelen farligt avfall som sorteras rätt öka. 

I kommunen finns ett antal fastigheter som saknar abonnemang för slamtömning från 

enskilt avlopp och likaså finns ett antal som inte har abonnemang för hämtning av 

hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall. För att minska problem med övergödning, 

dumpning och privat förbränning av avfall behöver dessa brister kartläggas och åtgärdas. 

En viktig aspekt i avfallshanteringen är arbetsmiljön. Renhållningsarbetare löper större 

risk att råka ut för arbetsskador än många andra yrkesgrupper. Bland alla näringsgrenar i 
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Sverige var avfallshanteringen år 2007 på tredje plats bland de arbeten som hade flest 

arbetsplatsolyckor med 18 arbetsolyckor per 1 000 anställda och år jämfört med 

genomsnittet som var åtta olyckor per 1 000 anställda5. Det är därför angeläget att vidta 

åtgärder för att förbättra arbetsmiljön från insamling till slutligt omhändertagande av avfall. 

Resultatmål   hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall

3.1 År 2020 ska minst 75 % av bränsleförbrukningen för insamling av hushållsavfall / 

ersätts med Kommunalt avfall komma från förnyelsebara bränslen i enlighet med 

borgmästaravtalet. Som delmål gäller att minst 50 % av bränsleförbrukningen ska 

komma från förnyelsebara bränslen 2016. 

3.2 Energianvändningen per insamlad mängd kärlavfall ska minska med 20 % från 2012 

till 2019. 

3.3 Nedlagda deponier ska inte medföra olägenheter för människa eller miljö. 

3.4 Alla permanent- och fritidsboende ska uppmanas att ingå i löpande abonnemang för 

hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall och avlopp med start år 2014. 

3.5 År 2019 ska det inte finnas något farligt avfall eller elavfall i hushållens kärlavfall. 

3.6 VA- och renhållningsavdelningen och dess avfallsentreprenör ska aktivt arbeta för 

att minimera antalet tillbud och olyckor för arbetsmiljön och miljön. 

Uppföljning

• Andel av bränsleförbrukningen för insamling av hushållsavfall / ersätts med

Kommunalt avfall som är förnyelsebart (%). Definition och beräkning i

enlighet med borgmästaravtalet.

• Energiåtgång per insamlad mängd kärlavfall (kWh/ton).

• Kontroll av att sluttäckningsplanen för Bredemads deponi följs.

• Utförd reinventering av nedlagda deponier.

• Antal permanent- och fritidsboende som bör ha men saknar abonnemang eller

dispens för avlopp/latrin och/eller hushållsavfall / ersätts med Kommunalt

avfall.

• Andel farligt avfall respektive elavfall i hushållens kärlavfall (%).

• Mängd insamlat farligt avfall respektive elavfall per invånare (kg/person).

• Antal tillbud och olyckor, både för miljön och arbetsmiljön, per år, hos entreprenör

och i VA- och renhållningens egen verksamhet.

5 www.hamtaavfall.nu 

http://www.hamtaavfall.nu/


Diarienummer KS2013/0495.450
Renhållningsordning KF 2014-11-03
Avfallsplan

16 (51) 

Åtgärder År Ansvar

3.1.1 Ställ krav i upphandlingen av avfallsinsamling 

gällande användning av förnyelsebara bränslen i 

renhållningsfordon. 

Genomförs 

vid varje 

upphandling 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.1.2 Köp in miljöbilar vid utbyte av VA- och 

renhållningens egna bilar. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.2.1 Ställ krav i upphandlingen av avfallsinsamling 

gällande dokumentation och rapportering av 

bränsleförbrukning. 

Genomförs 

vid varje 

upphandling 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.2.2 Genomför koordinatsbestämning för att arbeta 

med ruttoptimering för hämtning av hushållsavfall 

/ ersätts med Kommunalt avfall och slam från 

enskilda avlopp. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.2.3 Arbeta för att få till fler gemensamma hämtställen 

för avfall för att minska transporterna. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.3.1 Gör försöksytor för sluttäckning med 

återvinningsmaterial på Bredemads gamla deponi. 

2014- 2016 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.3.2 Kartlägg, i dialog med miljö- och 

byggförvaltningen, behovet av åtgärder på 

nedlagda deponier i kommunen. 

2014- 2016 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.4.1 Kartlägg och starta abonnemang för fastigheter 

som har enskilt avlopp men saknar tömning 

genom att jämföra fastighetstaxeringen med 

miljöavdelningens och VA- och 

renhållningsavdelningens register. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.4.2 Kartlägg och starta abonnemang för fastigheter Genomförs VA- och 

som ska ha men saknar abonnemang för löpande renhållnings- 

hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall 
genom att jämföra register för 

avdelningen 

permanentboende med VA- och renhållningens 

register. 

3.4.3 Uppmana fastigheter som saknar, och inte önskar, 

löpande abonnemang för avlopp eller 

hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall att 

söka dispens hos miljö- och 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 
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byggförvaltningen. 

3.5.1 Genomför undersökning för att ta reda på hur 

kunderna vill bli av med sitt farliga avfall och 

elavfall. 

2016 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.5.2 Utveckla informationen om vad som är farligt avfall 

och hur det ska tas omhand. 

2014-2015 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.5.3 Genomför temadagar på Bredemad där 

information om farligt avfall och elavfall ingår. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.5.4 Genomför plockanalys av hushållens kärlavfall 

avseende farligt avfall och elektronik. 

2014 och 

2018 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

3.6.1 Ställ krav på dokumentation och uppföljning av 

tillbud och olyckor, både av entreprenör och 

renhållningsavdelningens personal. 

Genomförs 

årligen 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

Se även åtgärd 4.1.1 och 4.1.2 

Resultatmål   Verksamhetsavfall

3.7 Kommunen ska verka för att farligt avfall från verksamheter ska sorteras ut och 

omhändertas på korrekt sätt 

Uppföljning

• Andel tillsynsobjekt som fått information om farligt avfall.

Åtgärder År Ansvar

3.7.1 Informera verksamheter gällande hantering av 

farligt avfall. 

Genomförs 

löpande 

Miljö- och 

byggförvaltningens 

miljöavdelning 
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MÅL 4: AVFALLSHANTERINGEN SKA PRÄGLAS AV GOD SERVICE 
 

Problembeskrivning 

När avfallshanteringen fungerar bra för brukare, fastighetsägare, fastighetsskötare och 

andra involverade kan de positiva miljöeffekter som vi strävar efter uppnås. 

Avfallslämnare behöver mötas av enkla, logiska och lättillgängliga system för 

avfallshanteringen. Det ska vara lätt att göra rätt. Detta gäller såväl den vanliga 

hämtningen av kärlavfall, insamlingen av förpackningar och tidningar, som hanteringen av 

avfallsfraktioner som lämnas mer sällan; till exempel grovfall, farligt avfall, elavfall och 

trädgårdsavfall. 

För att motiveras till ökad källsortering behöver brukarna ha tillräcklig kunskap. 

Informationen ska därför tala om för invånaren hur systemet fungerar, hur sortering ska 

ske men också varför man sorterar. Återkoppling om positiva resultat av brukarnas 

beteende är också viktigt. Information kan spridas genom flera olika kanaler. Fortsatt god 

tillgänglighet till kundservice, utnyttjandet av att nå kunder via webbaserade program och 

att utnyttja ÅVC som informationskanal är några viktiga delar för att nå ut till kunderna. 

Avfallssystemet och informationen kring det behöver också ta hänsyn till brukarnas olika 

förutsättningar för att de ska kunna vara delaktiga i den rådande avfallskulturen. 

Producentansvaret och det kommunala ansvaret för avfall är två verksamhetsområden 

som påverkar varandra i mycket stor omfattning. Åtgärder inom den ena sektorn får 

återverkningar på den andra. Den splittrade ansvarsfördelningen medför en del problem 

som gör att invånarna kan uppleva avfallssystemet i kommunen som ologiskt. Det är 

därför viktigt att kommunen har ett bra samarbete med producentansvarsaktörerna, 

framförallt Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. 

Avfallshanteringen är på många sätt en viktig samhällsservice och infrastrukturfråga. 

Placering av publika insamlingsplatser, behandlingsanläggningar och 

omlastningsstationer samt påverkan på trafikplaneringen är centrala frågor. Många 

aktörer är involverade och det finns ofta flera, ibland motstridiga, intressen som ska 

jämkas samman. Det är därför viktigt att avfallsfrågorna kommer in i ett tidigt skede i 

samhällsplaneringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultatmål   hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall 

4.1 90 % av hushållen ska vara nöjda med avfallsinsamlingen 
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4.2 Avfallshanteringen ska beaktas i samhällsplaneringen 

Uppföljning 

• Uppföljning genom kundundersökning. 

• Kvalitativ beskrivning av hur avfallshanteringen beaktas i samhällsplaneringen. 
 

Åtgärder År Ansvar 

4.1.1 Inför E-tjänst för hämtning av farligt avfall. 2018 VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

4.1.2 Genomför försök med insamling av farligt avfall 2018 VA- och 

och småelektronik i butik med säkerhets skåpet  renhållnings- 

Samlaren. Glödlampor, lågenergilampor,  avdelningen 

småbatterier och småelektronik kan lämnas.   

4.1.3 Utveckla informationen på hemsidan, för att alltid 

vara aktuell och kunna möta nya behov. 

Genomförs 

årligen 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

4.1.4 Fortsätta publicera och dela ut miljökalender till 

kommunens hushåll 

Genomförs 

årligen 

Miljöstrateg 

4.1.5 I samband med medborgarundersökningen Genomförs VA- och 

medverka med fördjupande frågor om vartannat år renhållnings- 

avfallsinsamling. För att ta reda på nöjdhet med  avdelningen 

olika delar av avfallsinsamlingen.   

4.1.6 Ha fortsatt god tillgänglighet gentemot kunderna 

för att främja god miljö och god service. 

Genomförs 

löpande 

VA- och 

renhållnings- 

avdelningen 

4.2.1 Inför rutiner så att det vid framtagande av nya 

detaljplaner, med hänsyn till den aktuella 

markanvändningen, planeras in plats för insamling 

av hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall, 

förpackningar och tidningar. 

2016 Miljö- och 

byggförvaltningen i 

samverkan med 

tekniska 

förvaltningen 
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3. KONSEKVENSER AV AVFALLSPLANEN 
I detta kapitel beskrivs övergripande konsekvenserna av avfallsplanen ur ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv. De ekologiska konsekvenserna beskrivs också i bilaga 

5, Miljökonsekvensbeskrivning. 

 

MÅL 1: AVFALLSMÄNGDERNA SKA MINSKA 

Det övergripande syftet med detta mål är att minska miljöbelastningen som konsumtion 

av varor och hanteringen av det avfall som uppstår innebär. 

 

Ekologisk dimension 

Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Minskad mängd material behöver utvinnas ur jordskorpan om produkter 

återanvänds istället för att behöva nytillverkas. 

• Minskad energiåtgång genom att i större utsträckning använda de produkter som 

redan finns istället för att behöva producera nya. 

• Genom att avfallsminimera minskar mängden skadliga ämnen som kan spridas i 

avfallsledet. 

• Minskade transporter om mängden avfall minskar. 

 

Social dimension 

Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Förändrade attityder som leder till att människor till exempel slänger mindre 

mängd användbar mat och köper produkter av kvalitet som håller längre. 

• Genom ökad konsumtion av upplevelser istället för saker kan människors 

livskvalitetet öka. 

• Möjlighet för hushåll att lämna användbara saker till återanvändning på 

återvinningscentralen. 

 

Ekonomisk dimension 

Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Om människor väljer att konsumera produkter med lång livslängd och av hög 

kvalitet kan det leda till bättre privatekonomi. 

• Om människor väljer att konsumera tjänster istället för saker kan det bidra till 

mindre råvaruförbrukning och tillväxt i tjänstesektorn. 

• Minskad konsumtion av varor kan leda till försämrad ekonomi för handeln. 

• Minskade avfallsmängder kan innebära lägre totalkostnad för avfallskollektivet 

och den enskilda kunden. 
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• Flera av åtgärderna kan, för kommunen, innebära ökade kostnader för att bland 

annat med information nå förändrade konsumtionsmönster. 

 

MÅL 2: RESURSERNA I AVFALLET TAS TILLVARA 

Syftet med detta mål är att sorteringen av det avfall som uppkommer ska bli bättre så att 

mer avfall kan materialåtervinnas, vilket minskar behovet av jungfruliga råvaror. 

 

Ekologisk dimension 
Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Insamling av matavfall till biogasproduktion ger två miljömässiga fördelar; dels att 

biogasen som produceras är ett förnyelsebart bränsle som ersätter fossila 

bränslen och dels att en biogödsel produceras som kan ersätta handelsgödsel i 

jordbruket. 

• Bättre materialåtervinning av förpackningar, tidningar, fraktioner på ÅVC och 

bygg- och rivningsavfall leder till minskat behov av att bryta jungfruliga material ur 

jordskorpan och lägre energiförbrukning sett ur ett livscykelperspektiv. 

• Hämtning av fler källsorterade fraktioner medför ofta ett ökat transportarbete och 

därmed ökade utsläpp. Ur ett miljösystemperspektiv överväger emellertid oftast 

miljönyttan av ökad materialåtervinning nackdelarna med ökat transportarbete. 

 

Social dimension 

Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Möjlighet till insamling av matavfall, vilket många troligen upplever som positivt 

för miljön. Införande av matavfallsinsamling innebär en relativt stor förändring för 

kunder och brukare, vilket kräver en införandestrategi och väl genomtänkt 

informationsarbete. 

• Införande av matavfallsinsamling innebär förändrad arbetsmiljö för 

avfallshämtarna. 

• Förbättrad tillgänglighet att lämna förpacknings- och tidningsavfall. 

• Förbättrad kunskap bland kunder och brukare om hur och varför man ska 

källsortera. 

 

Ekonomisk dimension 
Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Införande av matavfallsinsamling innebär ökade kostnader för kommunen. I en 

utredning bedöms driftkostnaderna (insamling, behandling och information) för 

matavfallsinsamling med tvåkärlssystemet i Ljungby bli omkring 50 procent högre 

än dagens system med osorterat avfall. I samma utredning bedöms införande av 

fyrfacksssystemet för matavfall, förpackningar och tidningar för villor kombinerat 
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med tvåkärlssystemet för flerbostadshus kunna leda till en dryg fördubbling av 

driftkostnaderna. Noteras bör att det i båda fallen antogs en hundraprocentig 

anslutning till systemet. 

• De ökade kostnaderna vid införande av nytt insamlingssystem kommer 

finansieras med höjning av avgifterna i avfallstaxan. Genom miljöstyrande taxa 

kan man göra det billigare för den som sorterar ut matavfallet än den som lämnar 

osorterat avfall. 

• Flera av de övriga åtgärderna innebär också ökade kostnader för 

avfallskollektivet och kommunen. Ökad tillsyn på avfallsområdet innebär 

exempelvis ökat resursbehov för kommunen. 

 

MÅL 3: AVFALLET SKA HANTERAS SÄKERT OCH HÅLLBART FÖR 
MÄNNISKA OCH MILJÖ 

Syftet med detta mål är att avfallet och avfallshanteringen ska påverka hälsa och miljö så 

lite som möjligt, bland annat genom att minska utsläppen från transporter, minska 

miljöpåverkan från farligt avfall som kommer på villovägar och att förbättra arbetsmiljön. 

 

Ekologisk dimension 
Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Belastningen på miljön från kemikalier, tungmetaller och övergödande ämnen 

kommer att minska. 

• Belastningen på människors hälsa från kemikalier och tungmetaller kommer att 

minska. 

• Minskat användande av fossila bränslen, vilket leder till minskat bidrag till 

växthuseffekten. 

 

Social dimension 
Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Ökad kunskap om farligt avfall hos hushåll. 

• Ökad kunskap om farligt avfall hos verksamhetsutövare. 

 

Ekonomisk dimension 

Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Flera av åtgärderna innebär ökade kostnader för kommunen. Ökad tillsyn på 

avfallsområdet innebär exempelvis ökat resursbehov för kommunen. 
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MÅL 4: AVFALLSHANTERINGEN SKA PRÄGLAS AV GOD SERVICE 

Syftet med detta mål är att kommunen ska bedriva avfallshanteringen så att kunder och 

brukare är nöjda med den service de får och upplever den som prisvärd. 

 

Ekologisk dimension 

Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• God service och ökad information om den kommunala avfallshanteringen ger 
brukarna möjlighet att hantera sitt avfall på ett miljömässigt bättre sätt. 

 

Social dimension 

Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Ökad kunskap hos kunder och brukare om hur man ska sortera och varför. 

• Nöjda kunder och brukare som känner att de är delaktiga i miljöarbetet. 

 

Ekonomisk dimension 

Tänkbara konsekvenser är till exempel: 

• Flera av åtgärderna innebär ökat resursbehov för avfallskollektivet och 

kommunen. 
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4. STYRMEDEL FÖR ATT NÅ MÅLEN 
Kommunen har ett antal styrmedel till sitt förfogande som kan användas för att styra mot 

de uppsatta målen, framförallt: 

• Information och kommunikation 

• Avfallstaxan 

• De lokala föreskrifterna om avfallshantering i kommunen 

• Tillsyn över avfallshanteringen som kommunen utövar över de anmälnings- och 

tillståndspliktiga företagen 

 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

Information och kommunikation ökar människors kunskap och i förlängningen kan det 

förändra attityder, värderingar och beteenden. Kommunen utför redan idag ett 

omfattande kommunikationsarbete inom avfallsområdet men många av de mål som satts 

upp i avfallsplanen kräver att kommunikationsarbetet utvecklas och flera av åtgärderna är 

rena kommunikationsåtgärder. Införande av matavfallsinsamling är ett område som 

kommer att kräva omfattande kommunikationsinsatser liksom att bidra till att minska 

avfallsmängderna genom medveten konsumtion och återanvändning. 

Olika målgrupper har olika informationsbehov, och genom ett strategiskt och 

målgruppsanpassat arbetssätt kan olika grupper nås på bästa sätt. Budskapet skall vara 

klart och tydligt och tala om både hur avfallet ska sorteras och varför. För att nå ut till 

kunder och brukare använder sig kommunen av olika kanaler, bland annat brevutskick, 

miljökalender, information på fakturor, information vid ÅVC, personliga möten, 

studiebesök, öppet hus, annonser i lokala morgontidningar och information på 

kommunens hemsida. 

 

AVFALLSTAXAN 

Ett viktigt ekonomiskt styrmedel och möjlighet att påverka människors val av tjänster och 

beteende är avgifterna i avfallstaxan. Miljöbalkens 27 kap 5 § anger att avgifterna får tas 

ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. Det är också möjligt att använda taxan så att kommunen styr 

mot en mer rationell hantering och bort från hantering som innebär dålig arbetsmiljö. 

Ljungbys grundläggande principer för användande av avfallstaxan som styrmedel är: 

• Taxan ska vara miljöstyrande så att det är billigare för den som sorterar sitt avfall. 

• Taxan ska uppmuntra till fler gemensamma hämtställen för att uppnå en mer 

rationell hantering. 
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LOKALA FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

I de lokala föreskrifterna om avfallshantering finns de regler som gäller för 

avfallshanteringen i kommunen, till exempel hur och när avfall hämtas och hur det ska 

sorteras. Föreskrifterna kan användas för att exempelvis förbättra arbetsmiljön genom att 

reglera dragvägar, var kärlen ska vara uppställda, slangdragningar etc. Reglerna är 

styrande, men effekten i form av ökad sortering och förbättrad arbetsmiljö kommer inte av 

reglerna i sig utan förutsätter ett aktivt arbete med kommunikation och avgifter. 

TILLSYN

I sin tillsyn kan miljö- och byggförvaltningen påverka avfallshanteringen hos företag och 

andra verksamheter. Miljöavdelningen utövar tillsyn över tillstånds- och 

anmälningspliktiga verksamheter, samt över Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) 

och kan ge råd, men också förelägga verksamhetsutövare att förbättra sin 

avfallshantering. Ett viktigt mål i denna avfallsplan är att verksamheter ska hantera sitt 

farliga avfall på rätt sätt. 

Lagstiftningen reglerar att miljö- och hälsoskyddstillsynen ska planeras genom en 

tillsynsplan. Tillsynsplanen gäller i tre år med planering för varje år. Lagstiftningen 

reglerar också hur ofta tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ska få tillsyn. 

Genom att i tillsynsplanen och i den dagliga tillsynen beakta avfallsplanen kan 

miljöavdelningen bidra till att målen uppnås. 

5. UPPFÖLJNING OCH REVIDERING
Genom en årlig uppföljning av avfallsplanens mål och åtgärder blir avfallsplanen ett aktivt 

verktyg i kommunens planering. Avfallsplanen kommer att följas upp varje år i samband 

med VA- och renhållningens verksamhetsberättelse som redovisas för tekniska utskottet. 

Uppföljning ska göras enligt de uppföljningsmått som angetts för respektive mål för att 

mäta hur långt kommunen har kommit med att uppnå målen. Resultatet av uppföljningen 

blir ett underlag för budgetarbetet inför kommande år. 

Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde år enligt 80 § 

avfallsförordningen. Det innebär att kommunen i samband med den årliga uppföljningen 

2018 går igenom mål och åtgärder och gör en bedömning av om planen fortfarande är 

aktuell eller om den behöver revideras. Ändringar i avfallsplanen i samband med 

revidering ska beslutas politiskt. 
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6. NULÄGESBESKRIVNING 
 

BESKRIVNING AV KOMMUNEN 

Ljungby kommun har drygt 27 400 invånare (2012) och invånarantalet har legat runt 

27 000 sedan slutet av 1970-talet. I kommunen finns cirka 12 750 permanenthushåll 

(2011) varav cirka 8 003 (63 %) är en- och tvåfamiljshushåll och 4 747 (37 %) är hushåll i 

flerbostadshus. Det finns dessutom cirka 2 215 taxerade fritidshus. Drygt 40 % av 

fritidshusen ägs av personer boende i utlandet. 

Kommunen har en yta av cirkaa 2 000km2, vilket gör den till en relativt glesbefolkad 

kommun. Runt 57 % av befolkningen bor i tätort. 
 

 
Figur 6.1 Översiktlig karta för Ljungby kommun 

 
Näringslivet i Ljungby domineras av tillverkningsindustri med inriktning på en global 

exportmarknad. Inom tjänstesektorn har en viss tillväxt skett på senare år. Det finns cirka 

3 300 arbetsgivare i kommunen. Arbetspendlingen till och från kommunen är ungefär lika 

stor med ett utpendlingsnetto från kommunen på 17 personer 2012. 
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Nedan anges de åtta största arbetsgivarna i kommunen vid tidpunkten för avfallsplanens 

utformande. 

• Ljungby kommun 2 275 

• Kronobergs läns landsting 1 025 

• Cargotec AB 775 

• Electrolux Laundry Systems AB 525 

• Strålfors AB 525 

• Enertech AB 425 

• Svetruck AB 225 

• Samhall AB 125 

ORGANISATION FÖR AVFALLSHANTERINGEN

Ansvaret för avfallshanteringen i kommunen ligger på VA- och renhållningsavdelningen 

som är en del av tekniska förvaltningen. De politiska besluten som rör avfallsområdet 

fattas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och bereds politiskt i det tekniska 

utskottet. Från och med den 1 januari 2015 kommer det även att finnas en teknisk 

nämnd. 

Avfallsinsamlingen handlas upp av entreprenör medan driften av avfallsanläggningen 

Bredemad med återvinningscentral (ÅVC) sköts i kommunens egen regi. För behandling 

av brännbart avfall finns avtal med Ljungby energi och transport och behandling av 

fraktioner från avfallsanläggningen handlas upp av olika aktörer. 

HUSHÅLLSAVFALL / ERSÄTTS MED KOMMUNALT AVFALL

Insamlingssystem
Kärlavfall

190-liters sopkärl för brännbart avfall med hämtning varannan vecka är i dagsläget det

vanligaste abonnemanget för en- och två bostadshus. För flerfamiljsfastigheter är det

vanligaste abonnemanget 660-liters kärl med hämtning en gång per vecka. Hämtning från

fritidshus sker varannan vecka från april till september. Kärlen är försedda med ett digitalt

tag-id som registreras vid tömning. Information om tömt kärl och eventuella avvikelser

överförs sedan till kundtjänst via kommunens datasystem. Insamling sker med

baklastande fordon. Avfallet körs direkt till Ljungby Energi för förbränning. Sommartid

förekommer mellanlagring av balat (inplastat) kärlavfall på Bredemads avfallsanläggning.
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Totalt finns cirka 10 300 abonnemang för kärlavfall fördelat enligt följande: 

• Helårsabonnemang 

(till exempel en- och två bostadshus, flerbostadshus eller 

verksamheter med mindre mängd hushållsavfall / ersätts med 

Kommunalt avfall.) 

 
 

8 850 stycken 

 

• Sommar- och fritidsabonnemang 1 402 stycken 
 
 

• Permanenta containrar, 3, 6 eller 8 m3 

(flerbostadshus eller verksamheter) 

50 stycken 

 
 

Matavfall 

Ingen insamling av matavfall sker idag i kommunen. Omkring 1 400 abonnenter bedöms 

ha hemkompost för matavfall. Siffran motsvarar det antal abonnenter som har utglesad 

hämtning (månadstömning eller kvartalstömning). Detta motsvarar cirka 16 % av 

hushållen med helårsabonnemang för hämtning av hushållsavfall / ersätts med 

Kommunalt avfall i kärl. Privatpersoner kan köpa hemkomposter godkända för 

kompostering av hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall till rabatterat pris från 

kommunen. 

 

 
Grovavfall 

I kommunen finns en återvinningscentral (ÅVC) belägen vid avfallsanläggningen 

Bredemad där hushåll med abonnemang kan lämna sitt grovavfall, farliga avfall och 

uttjänt elektronik. Mindre företag kan köpa företagskort för att få tillgång till 

avfallsanteringen på Bredemads återvinningscentral. Kommunen har även en avgiftsfri 

tjänst för fastighetsnära hämtning av grovavfall för sina abonnenter. Hämtningen sker fem 

gånger per år och beställs i förväg hos kommunen via telefon eller e-tjänst. Vid varje 

tillfälle kan max fem kollin lämnas. Under 2012 hämtades grovavfall på 520 ställen, varav 

65 % på landsbygden. Huvuddelen av grovavfallet samlas in på återvinningscentralen. 

 

 
Trädgårdsavfall 

Kommunen erbjuder hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka under perioden april till 

november mot avgift. Avfallet läggs då i ett 370-liters kärl som töms med baklastande 

fordon. Cirka 800 abonnenter utnyttjar tjänsten. Huvuddelen av trädgårdsavfallet samlas 

in på återvinningscentralen. 
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Farligt avfall

Kommunen erbjuder, för hushåll med avfallsabonnemang, avgiftsfri hämtning av farligt 

avfall och småelektronik i så kallade miljöboxar om 25 liter. Kunden beställer hämtning av 

kommunens kundtjänst och innehållet i miljöboxen hämtas sedan vid ordinarie 

sophämtning. Under 2012 gjordes ungefär 245 beställningar för hämtning av farligt avfall 

från miljöboxen. För flerbostadshus erbjuder kommunen hämtning av farligt avfall från så 

kallade miljöskåp. Uppskattningsvis 90 % av det farliga avfallet samlas in på 

återvinningscentralen. 

Slam och latrin

Slamtömning från hushåll med enskilt avlopp sker på 4 141 ställen, varav flertalet är 

slamavskiljare. Slamtömning av slamavskiljare ligger vanligen på schema varje eller 

vartannat år. Hushåll med sluten tank beställer som regel tömning vid behov. 

I kommunen finns 30 kunder med latrinhämtning, varav två är helårskunder. Hämtning av 

latrinkärl sker i samband med ordinarie sophämtning. 

Slamtömning av fettavskiljare på restauranger har verksamhetsutövarna hittills beställt 

direkt från slamsugningsföretaget utan inblandning från kommunen. Kommunen har 

påbörjat arbetet med att ta över tömningen av fettavskiljare samt ökat tillsynen. 

Avfallsmängder och behandling
Översikt

Kommunen sammanställer årligen statistik på mängder insamlat avfall under kommunalt 

ansvar och samlar också in uppgifter om insamlat avfall från hushållen som faller under 

producentansvar. År 2012 genererades cirka 14 530 ton hushållsavfall / ersätts med 

Kommunalt avfall6 i kommunen. Det motsvarar 521 kg hushållsavfall / ersätts med 

Kommunalt avfall per person7, vilket kan jämföras med medel för samtliga kommuner i 

Sverige som låg på 524 kg och kommuner med jämförbar befolkning med Ljungby (15 

0000-30 000 invånare) som låg på 536 kg. I Tabell 6.1 redovisas insamlade 

mängder 2009-2012. 

Tabell 6.1 Mängd insamlat hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall6 redovisat i ton/år och 
kg/person7 och år. 

6 I detta ingår kärl- och säckavfall, grovavfall, farligt avfall, förpackningar, tidningar, elavfall och batterier. 

6 I detta ingår kärl- och säckavfall, grovavfall, farligt avfall, förpackningar, tidningar, elavfall och batterier. 

7 Antalet invånare i kommunen är justerat med fritidshusboende, gästnätter och arbetsplatsnetto omräknat till 
personer enligt metodiken i Avfall Web. 

2009 2010 2011 2012
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Summa hushållsavfall / ersätts med 
Kommunalt avfall, ton/år 

15 603 13 777 13 852 14 530 

Summa hushållsavfall / ersätts med 
Kommunalt avfall, kg/person, år 

549 508 489 521 

I figur Figur 6.2 visas hur det insamlade hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfallet 
fördelades procentuellt. 

Figur 6.2 Procentuell fördelning av insamlat hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall 2012 

De insamlade mängderna av olika avfallsslag varierar något mellan åren men det är svårt 

att utläsa tydliga trender när det gäller ökande eller minskande mängder. 

Av Figur 6.3 framgår att 20 % av hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfallet gick 

till materialåtervinning, 11 % till biologisk behandling, 65 % till energiutvinning 

(förbränning) och att endast 3 % deponerades. 

Elavfall 3% 

Förpackningar 
och tidningar 

13% 

Batterier 0,4% 

Farligt avfall 1% 

Kärlavfall 46% 

Grovavfall 37% 
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Figur 6.3 Procentuell fördelning av behandlingsmetod för insamlat hushållsavfall / ersätts med Kommunalt 
avfall 2012. 

 
 
 
 
 

Kärlavfall 

Kärlavfallet transporteras direkt till Ljungby Energis kraftvärmeanläggning Ljungsjöverket 

för produktion av fjärrvärme och el. Av Tabell 6.2 framgår insamlade mängder kärlavfall 

2009-2012. 

 
 

Tabell 6.2 Insamlade mängder kärlavfall 2009-2012 
 

2009 2010 2011 2012 

Kärlavfall, ton/år 6 529 6 730 6 171 6 656 

Kärlavfall, kg/person, år 230 238 218 239 

 
 
 

Matavfall 

Cirka 250 ton matavfall från hushållen uppskattades sorteras ut för hemkompostering 

2012. Ingen insamling av matavfall förekommer. 

Deponering 
Biologisk 3% 

behandling 

11% 

Behandling hushållsavfall, fördelning 

Annan 
behandling, 
farligt avfall 

1% 

Material- 
återvinning 

20% Energiutvinning 
65% 

Totalt 521 kg/person och år 
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Grovavfall

Av Tabell 6.3 framgår den sammanlagda mängden grovavfall insamlat på ÅVC och från 

grovavfallsinsamlingen vid villahushåll 2009-2012. 

Tabell 6.3 Insamlade mängder grovavfall 2009-2012. 

2009 2010 2011 2012

Grovavfall, ton/år 6 548 5 209 5 111 5 431 

Grovavfall, kg/person, år 230 184 180 195 

Av tabell Tabell 6.4 framgår hur grovavfallet fördelades mellan olika avfallsslag 2012 och 

hur dessa behandlades. 

Tabell 6.4 Mängd av olika grovavfallsfraktioner och behandlingsmetod 2012. 

Fraktion Ton 2012 Behandling

Grovt brännbart 300 Energiutvinning 

Smått brännbart 987 Energiutvinning 

Deponirest 512 Deponering 

Trädgårdsavfall 1373 Biologisk behandling 

Well, kartong 147 Materialåtervinning 

Metallskrot 425 Materialåtervinning 

Kabel 8 Materialåtervinning 

Tryckimpregnerat trä 34 Energiutvinning 

Trä 1 647 Energiutvinning 

Summa 5 431

När det gäller trädgårdsavfallet förädlas det på olika sätt på Bredemad; 

• Grenar och ris komposteras till jord som säljs till privatpersoner.

• Gräs och löv komposteras för användning vid sluttäckning av gamla deponin.

• Stockar och stubbar flisas innan det går till förbränning.

Farligt avfall
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Det insamlade farliga avfallet går via upphandlad entreprenör till olika 

behandlingsanläggningar för destruktion, materialåtervinning eller energiutvinning. Av 

Tabell 6.5 framgår sammanlagda mängden farligt avfall insamlat, med miljöboxar och från 

miljöskåp från hushåll, samt som hushållen lämnat på ÅVC under år 2009-2012. 

Tabell 6.5 Insamlade mängder farligt avfall 2009-2012 

2009 2010 2011 2012

Farligt avfall, ton/år 129 94 120 103 

Farligt avfall, kg/person, år 4,5 3,3 4,2 3,7 

Mängden farligt avfall per person och år, 3,7 kg, är lägre än medeltalet för kommuner i 

Sverige som ligger på 7,4 kg. Förklaringen till detta är framförallt att tryckimpregnerat trä 

till största delen registreras som industriavfall i Ljungby, varför bara en liten del 

registreras som hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall; 1,2 kg/person och år 

jämfört med 4,8 kg/person som var medel i Sverige 2012. 

De 103 ton farligt avfall som samlades in 2012 fördelades enligt Tabell 6.6. 

Tabell 6.6 Insamlade mängder farligt avfall 2012, uppdelat på fraktioner 

Fraktion Ton 2012

Kemikalier etc. 58 

Asbest 11 

Tryckimpregnerat trä 34 

Summa 103

Slam och latrin

Av Tabell 6.7 framgår mängden slam från enskilda avlopp och latrin som samlades in 

2009-2012. 

Tabell 6.7 Mängder slam och latrin 2009-2012 

2009 2010 2011 2012
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Behandlat slam från enskilda 

avlopp, ton/år 

6 6 6 6 

Slam från fettavskiljare, ton/år - - - - 

Latrin, ton/år 7,4 7,4 7,4 6.6 

Slam från enskilda avlopp och latrin behandlas till en ökad torrhalt. Därefter komposteras 

slammet för att användas vid sluttäckning. Latrinbehållarna förbränns på Ljungsjöverket. 

För mängden fettavskiljarslam finns det ingen statistik då administrationen skötts av 

renhållningsentreprenören. Fettavskiljarslammet avvattnas på Bredemads avvattnarplatta 

för att sedan komposteras. 

AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVAR

Producentansvar innebär att den som tillverkar eller importerar en produkt är skyldig att 

samla in och ta hand om det avfall som uppstår när produkten tjänat ut. Nedan beskrivs 

ansvar, insamlingssystem och insamlade mängder för de sju avfallsslag som idag 

omfattas av producentansvar. 

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar och Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för insamlingssystemet, som att invånarna 

transportera sitt avfall till återvinningsstationer. 

I kommunen finns för närvarande 14 återvinningsstationer för förpackningar och tidningar, 

varav en ligger på återvinningscentralen Bredemad (Figur 6.4). Dessutom finns tre 

stationer för insamling av enbart glas. Detta motsvarar 5,2 återvinningsstationer per 

10 000 invånare att jämföra med genomsnittet i Sverige på 6,1 per 10 000 invånare. De 

senaste fem åren har sju återvinningsstationer i kommunen tagits bort. 
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Figur 6.4 Karta över återvinningsstationer i Ljungby kommun. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 6.8 Adresser över återvinningsstationer i Ljungby kommun. 
 

Nr Ort Återvinningsstation Adress 
1 Agunnaryd Infarten affären Brånavägen 

2 Angelstad Vid badplatsen Sjövägen 

3 Hamneda Stationsområdet Marknadsvägen 

4 Kånna Lunnarpsvägen vid brofästet Lunnarpsvägen 

5 Lagan P-plats Lagan Parkgatan/Föreningsgatan 

6 Lidhult P-plats vid bensinmacken Unnarydsvägen 

7 Ljungby ICA Maxi Drottninggatan 36 

8 Ljungby Garvaren Skåneg./Gängesv. 

9 Ljungby Bredemad avfallsanläggning (ÅVC)  

10 Ljungby Bensinmacken Jet Harabergsgatan 

11 Tannåker Brandstationen/Pingstkyrkan  

12 Ryssby P-plats Storgatan 

13 Södra Ljunga Affären Lingvägen 

14 Vittaryd Närköp Göthbergs väg 
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Enligt förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har cirka 2 880 flerbostadshushåll i 

Ljungby kommun tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, 

vilket motsvarar cirka 60 % av antalet hushåll i flerbostadshus. Fastighetsägaren tecknar i 

dessa fall avtal om hämtning av materialet med valfri privat entreprenör. Av Tabell 6.9 

framgår insamlade mängder förpackningar och tidningar 2009-2012 från 

återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. 

 

 
Tabell 6.9 Insamlade mängder förpackningar och tidningar åren 2009 till 2012 från 
återvinningsstationer och fastighetsnära insamling i Ljungby kommun. 

 

2009 2010 2011 2012 

Glasförpackningar, kg/person, år 18,6 16,6 20,4 20,7 

Pappersförpackningar, kg/person, år 16,1 13,1 12,5 11,4 

Metallförpackningar, kg/person, år 1,9 2,7 2,1 1,5 

Plastförpackningar, kg/person, år 4,3 5,5 4,9 5,4 

Tidningar, kg/person, år 37,0 33,1 31,3 29,5 

Totalt, förpackningar och 
tidningar, kg/person, år 

75 68 69 67 

Totalt, förpackningar och 
tidningar, ton/år 

2 131 1 315 1 948 1 879 

 
 
 

Den sammanlagda mängden insamlade förpackningar och tidningar i Ljungby kommun, 

67 kg/person år 2012, ligger i nivå med medel för samtliga kommuner i Sverige som låg 

på 73 kg/person år 2012. För kommuner med för Ljungby kommun jämförbar 

befolkningsmängd låg på den insamlade mängden på 69 kg/ person. Den minskande 

trenden för tidningar förklaras genom minskat läsande av papperstidningar och en 

övergång till digitala medier. Trenden är gemensam för hela landet. 

De olika materialslagen transporteras efter insamling till sorterings- och 

behandlingsanläggningar så att materialen i så stor utsträckning som möjligt kan 

materialåtervinnas. I Tabell 6.10 beskrivs hur de olika materialen återvinns. 

 
 

 
Tabell 6.10 Användningsområde för insamlade förpackningar och tidningar 
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Glasförpackningar Glas sorteras, rensas och krossas och återvinns som ny 

glasråvara till nya glasförpackningar eller till byggnadsisolering. 

Pappersförpackningar Pappersfibrerna i pappersförpackningar används efter 
bearbetning bland annat till nya förpackningar och till ytskiktet 
på gipsskivor. Pappersfibrer kan återvinnas fem till sju gånger 
innan fibrerna är utslitna och går till förbränning. 

Metallförpackningar Metallförpackningar sorteras så att stål separeras från 

aluminium. Stål blir nytt stål och används bland annat till 

järnvägsräls och armeringsjärn. Aluminium smälts ner och 

används bland anat till konservburkar och motordelar. 

Plastförpackningar Hårdplasten används bland annat till blomkrukor, delar till 
fordonsindustrin och byggindustrin. Mjuka plastförpackningar 
används huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och 
kabelskydd. 

Tidningar Tidningar återvinns till nytt tidningspapper eller till hushålls- och 

toalettpapper. Pappersfibrer kan återvinnas fem till sju gånger 

innan fibrerna är utslitna och går till förbränning. 

 

Elektriskt och elektroniskt avfall 

Elektriskt och elektroniskt avfall omfattas av producentansvar. Elkretsen är det 

materialbolag som ansvarar för återvinningen av de uttjänta elprodukterna och 

insamlingen sker till största delen på kommunernas återvinningscentraler. 

Elektriskt och elektroniskt avfall lämnas huvudsakligen på återvinningscentralen. 

Skrymmande elavfall såsom kyl, frys, och spisar kan även hämtas med kommunens 

grovavfallsinsamling fem gånger per år och småel kan läggas i miljöboxarna tillsammans 

med farligt avfall. 

Tabell 6.11 framgår sammanlagda mängden elavfall insamlat på ÅVC och via 

fastighetsnära insamling från villahushåll 2009-2012. 

 
Tabell 6.11 Insamlade mängder elektriskt och elektroniskt avfall 2009-2012. 

 

2009 2010 2011 2012 

Elektriskt och elektroniskt 

avfall, ton/år 

251 390 458 408 

Elektriskt och elektroniskt 

avfall, kg/person, år 

8,8 13,8 16,2 14,7 

 
 

Den sammanlagda mängden insamlat el- och elektronikavfall år 2012 var 14,7 kg/person 

i Ljungby kommun vilket ligger i nivå med 2012 års medel i Sverige på 15,5 kg/person. 

Statistiken kommer från Elkretsen. 
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Elavfallet tas omhand genom att miljöfarliga delar plockas bort så att metaller av olika 

slag kan återvinnas, tillsammans med en del plaster och glas. Övriga plaster och annat 

material går till energiutvinning. 

 

Däck 

Däck utan fälg omfattas av producentansvar och Svensk Däckåtervinning AB, SDAB, 

organiserar omhändertagandet och återvinningen av däck i Sverige. Uttjänta däck kan 

lämnas in både på Bredemads återvinningscentral och till däckverkstäder. För Ljungby 

har DSAB ingen exakt statistik över insamlade mängder men cirka 219 ton beräknas ha 

samlats in 2012. Den genomsnittliga mängden återvunna däck i Sverige är 8 kg/ person 

och år. 

SDAB hämtar insamlade däck och sorterar dem efter kvalitet. De bästa går till 

regummering vilket är det miljömässigt bästa alternativet. Av övriga däck går drygt 50 % 

till energiutvinning i cementindustrin och värmeverk. Däck används också som väg- och 

konstruktionsmaterial, till sprängmattor, i isoleringsmaterial, inblandningar i asfalt med 

mera. 

 

Batterier 

Producentansvaret för batterier omfattar alla typer av batterier, såväl miljöfarliga som 

icke-miljöfarliga, såväl lösa som inbyggda. 

Kommunen har avtal med Elkretsen för hantering av bärbara batterier, vilket betyder att 

kommunen samlar in batterierna bland annat i batteriholkar på återvinningsstationerna, i 

hushållens miljöboxar och på ÅVC. Elkretsen sedan tar hand om sortering, hantering och 

återvinning. Blybatterier som är tyngre än 3 kg, det vill säga bilbatterier kan lämnas in på 

återvinningscentralen (ÅVC). Mängden insamlade batterier framgår av tabell 6.12 

 
Tabell 6.12 Insamlade mängder batterier 2009-2012. 

 

2009 2010 2011 2012 

Batterier bärbara, ton/år 10,3 4,6 10,3 7,6 

Batterier bärbara, kg/person, år 0,4 0,2 0,4 0,3 

Blybatterier tyngre än 3 kg, ton/år 2,3 17,1 17,1 24,0 

Blybatterier tyngre än 3 kg, kg/person, år 0,1 0,6 0,6 0,9 

 
 

Batterierna sorteras efter sitt kemiska innehåll och delar av batterierna materialåtervinns 
för att kunna ingå i nya produkter medan andra delar går till energiutvinning. Batterier 
med kvicksilverinnehåll upparbetas så att kvicksilvret kan separeras och omhändertas för 
slutförvaring. 
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Bilar 

Även personbilar omfattas av producentansvar vilket innebär att bilar ska lämnas till en 

auktorisread bilskrotningsfirma. Bilproducenterna har bildat ett gemensamt 

mottagningssystem för skrotbilar. Producentansvaret föreskriver att minst 85 procent av 

bilens vikt ska återanvändas eller återvinnas. Från och med 2015 gäller att minst 95 

procent av bilens vikt återanvändas eller återvinnas. 

Mängden skrotade bilar i kommunen har inte kunnat kartläggas, men den bör i stort sett 

återspegla nybilsförsäljningen en generation tidigare. 

 

 
Läkedemedel 

Producentansvaret för läkemedel innebär att alla apotek är skyldiga att ta emot överblivna 

läkemedel/ läkemedelsavfall och att det transporteras och tas omhand på ett hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt. Det insamlade avfallet destrueras. Det är okänt vilka 

mängder läkemedelsavfall som samlas in i kommunen. 

 

 
VERKSAMHETSAVFALL 
Eftersom verksamhetsavfall inte omfattas av kommunalt ansvar saknas en samlad bild 

över avfallsslag, mängder och behandling för dessa typer av avfall. I Ljungby kommun 

finns det många mindre tillverkningsindustrier och exempel på avfallstyper som 

uppkommer är gjuteriavfall, aska, skrot, metall, papper, kartong, lackeringskemikalier och 

ytbehandlingskemikalier. Verksamhetsavfallet som uppstår tas antingen omhand på 

avfallsanläggningar inom kommunen eller transporteras till andra anläggningar i regionen. 

Troligtvis kommer en stor del av verksamhetsavfallet till kommunens avfallsanläggning på 

Bredemad och till Ljungby Energis förbränningsanläggning Ljungsjöverket. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 6.13 och Tabell 6.14 redovisar mottagna mängder på dessa båda anläggningar 

2012. 
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Tabell 6.13 Avfall som lämnats från verksamheter till Bredemads avfallsanläggning år 2012. 

Fraktion Ton 2012

Sortering på platta (därur sorterad deponi) 923 (587) 

Sorterad park och trädgårdsavfall 346 

Bredemads brännbara 367 

Slänttäckning 910 

Brännbart med förbehandling 72 

Aska/avfallsförbränning 3,8 

MKM (material för mindre känslig 

markanvändning) för deponisluttäckning 

31 

Bottenaska konstruktionsmaterial 10 273 

Bioaska konstruktionsmaterial 2 690 

Sot/slagg ej förbränning 1 565 

Gjuterisand 5 553 

Asbest 315* 

Slam från reningsverk till kompostering 2 651 

Övrigt trä, till exempel från rivning 1 696 

Industriträ 767 

Tryckimpregnerat /behandlat trä 19 

Summa 28 182

*Inklusive 11 ton från privatpersoner.

Tabell 6.14 Industriavfall som lämnats från verksamheter till Ljungsjöverket år 2012. 

Fraktion Ton 2012

Industriavfall till förbränning 8 074 ton 

För att visa på vilken typ av avfall som uppkommer från tillståndspliktiga verksamheter 

som är skyldiga att lämna miljörapport (12 stycken i kommunen), redovisas i 
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Tabell 6.15 en sammanställning av typ av avfall och mängder från dessa verksamheter. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.15 Verksamhetsavfall från verksamheter som lämnar miljörapport år 2012. 
 

Fraktion Ton 2012 

Gjuterisand, -formar och -kärnor 8 214 

Ugnsslagg och sot 1 511 

Trä 114 

Sorterat brännbart och brännbart byggavfall 271 

Papper och well 100 

Plast till återvinning, plastförpacknigar 20 

Osorterat avfall till sortering 19 

Tegel och betong 16 

Isolering 12 

Metall och skrot 1 177 

Aska, stoft och dylikt avfall 11 334 

Slamtyper 2 604 

Farligt avfall, el- och elektronikavfall 100 

Farligt avfall och asktyper 3,5 

Summa 25 496 



Diarienummer KS2013/0495.450 
Renhållningsordning KF 2014-11-03 
Avfallsplan 

42 (51) 

 

 

 
 

KUNDNÖJDHET 

Ljungby kommun har i flera år deltagit i SCB:s medborgarundersökning8, senast 2012. I 

undersökningen mäts bland annat nöjd-medborgarindex, vilket visar hur nöjda 

kommuninvånarna är med kommunens olika verksamheter. Två ingående kategorier har 

relevans för avfallshanteringen: miljöarbete respektive renhållning. 

Under kategorin miljöarbete ingick år 2008 och 2010 frågor om servicen på ÅVC, 

möjligheten att lämna farligt avfall, grovavfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och 

tidningar, städning av återvinningsstationerna samt miljöarbetet som helhet i kommunen. 

År 2012 fanns inga frågor om avfallshantering med under miljöarbete i enkäten och därför 

är kategori miljö det året inte intressant ur avfallshänseende. Hämtningen av kärlavfall 

ingår alla tre åren i kategorin renhållning tillsammans med frågor om klotter, 

gaturenhållning och dylikt. 

Både kategori miljöarbete och renhållning är, med undantag för miljöarbete år 2012, 

viktiga att studera för att få en helhetsbild över hur kommuninvånarna upplever servicen i 

kommunen kopplat till avfallshantering. 

I undersökningarna från 2008, 2010 och 2012 ser man att betygsindex för renhållning 

ligger högre för Ljungby kommun jämfört med kommuner av motsvarande storlek och 

även jämfört med samtliga kommuner. I Figur 6.5 visas resultaten för samtliga 

verksamhetsområden i medborgarundersökningen 2012. År 2008 och 2010 är 

betygsindexet för miljö också högre för Ljungby kommun än för samtliga och jämförbara 

kommuner. Nöjdheten med att kunna lämna tidningar och förpackningar ökade mellan 

2008 och 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 SCB, 2006, 2008, 2010, 2012 
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Figur 6.5 Nöjd-medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet och verksamheternas 
betygsindex för Ljungby kommun våren 2012 samt för samtliga 115 kommuner i SCB:s 
undersökningar hösten 2011 och våren 2012. 

 
 

För att höja det totala nöjd-medborgar-indexet för Ljungby kommun menar SCB ändå att 

förbättringar på bland annat området renhållning har stort genomslag för helhetsbetyget 

enligt rapporten för 2010 och 2008, medan man 2012 anser att renhållningsområdet kan 

bevaras som det är. 2008 anser de som svarat på enkäten att miljöområdet bör 

uppmärksammas och 2010 anser man att det kan bevaras som det är. 

I SCB-undersökningen 2010 ställdes bland annat en tilläggsfråga om vad invånarna 

tyckte om tillgängligheten på återvinningscentralen. 75 % av de svarande gav ett högt 

betyg (8-10), 19 % gav ett mellanbetyg (5-7) medan endast 6 % gav ett lågt betyg (1-4). 

En fråga ställdes också om intresset av att få fastighetsnära insamling av förpackningar 

och tidningar för villor till en kostnad av 1 500 kr extra per hushåll och år. Endast 3 % 

svarade ja medan 64 % svarade nej. 7 % svarade vet ej och 23 % svarade att det inte var 

aktuellt eftersom de inte bor i villa. Utifrån statistiska resultat är svårt att få rättvisande 

resultat i frågor rörande betalningsvilja, särskilt när det gäller produkter eller tjänster som 

den svarande inte känner till särskilt väl, vilket troligen är fallet i denna fråga. 

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser av SCB-undersökningarna då mer än enbart 

avfallsfrågor innefattas i kategorierna miljö och renhållning och svaren på varje enskild 

fråga inte går att utläsa. Tydligt är dock att frågorna är viktiga för det totala nöjd- 

medborgarindexet. 
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7. LAGAR, MÅL OCH STRATEGIER FÖR AVFALLSOMRÅDET 
Avfallsområdet regleras och vägleds av lagar, planer och strategier på EU-nivå samt 

nationell, regional och lokal nivå. 

 

EU-NIVÅ 

Den övergripande och nu gällande EU-regleringen om avfall finns i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2008/98/EG, avfallsdirektivet. Det är ett så kallat ramdirektiv, vilket 

innebär att det är möjligt att anta specialdirektiv på området. Direktivet anger en 

avfallshierarki som ska gälla som prioriteringsordning för avfallet i lagstiftningen. 

 

NATIONELL NIVÅ 
 

Lagstiftning 
Avfallshanteringen är till stor del styrd av olika lagkrav. Lagkraven utgår ofta från EU- 

direktiv som sedan införts i den svenska lagstiftningen genom lagar, förordningar och 

föreskrifter. Kommunerna ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall 

/ ersätts med Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall. Hur detta ska gå till beskrivs 

i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. 

När det gäller förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska produkter, batterier, 

bilar och däck ansvarar producenterna för att samla in och ta omhand detta avfall, vilket 

regleras i olika förordningar. För verksamhetsavfall som inte omfattas av producentansvar 

eller kommunalt ansvar är det den som ger upphov till avfallet som har ansvar att se till 

att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

 

Nationella miljömål 

Till grund för det nationella miljöarbetet ligger ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål 

som är beslutade av riksdagen. Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska 

miljön som miljöarbetet ska leda till. 

Avfallshanteringen har påverkan på flera av målen, framförallt God bebyggd miljö, 

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Giftfri miljö. För målet God bebyggd miljö finns 

en precisering av vad som gäller för hållbar avfallshantering som lyder: 

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 

avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög 

grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.” 

Till de 16 miljökvalitetsmålen har regeringen fastställt detaljerade mål och av dessa är det 

flera som direkt berör avfallshanteringen. Sedan 2009 finns det också etappmål som 

anger steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 

 

Strategier och program 

Alla EU:s medlemsländer ska enligt direktivet för avfall ha nationella avfallsplaner. 

Länderna ska också ta fram särskilda program för förebyggande av avfall, som ska vara 
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klara 2013. I Sverige har Naturvårdsverket ansvar för att ta fram den nationella 

avfallsplanen och programmet för förebyggande av avfall. 

Den nationella avfallsplanen Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges 

avfallsplan 2012-2017 fastställdes i maj 2012. I planen pekas fem områden ut där det 

bedöms att det finns extra stort behov av åtgärder. Planen innehåller också exempel på 

vad som behöver göras för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt från 

miljömålen och EU:s avfallshierarki. Den nationella avfallsplanens fem prioriterade 

områden är: 

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn

• Hushållens avfall

• Resurshushållning i livsmedelskedjan

• Avfallsbehandling

• Illegal export av avfall till andra länder

För att nå målen i planen krävs samarbete mellan en rad aktörer: kommuner, 

myndigheter, näringslivet och forskarsamhället. Avfallsplanen lyfter fram vad enskilda 

aktörer behöver göra för att målen ska uppnås. 

Ett program för förebyggande av avfall är under framtagande. I det kommer 

Naturvårdsverket att ta fram ytterligare förslag till mål, indikatorer och åtgärder samt 

analysera behovet av nya styrmedel. 

REGIONAL NIVÅ

På regional nivå har Länsstyrelsen i Kronobergs län tagit fram miljömål för att ange 

riktningen för länets miljöarbete. Bland dessa mål finns ett som specifikt berör 

avfallsområdet: 

• Allt matavfall från hushåll och verksamheter samlas in och rötas till biogas år

2020.

LOKAL NIVÅ

En kommun är skyldig att ha en renhållningsordning som beskriver hur avfall ska 

hanteras inom kommunen. Renhållningsordningen består av avfallsplan och lokala 

föreskrifter om avfallshanteringen. 

Det finns även andra strategidokument inom kommunen som har koppling till 

avfallshanteringen: 

• Plan för hållbar utveckling: Antagen 2008 och under omarbetande. I denna finns

nyckeltal för bland annat avfallshanteringen som kommer att överensstämma

med målen i avfallsplanen.

• Översiktsplanen: Antagen 2006 och under omarbetande.

• VA-planen: Antagen 2013.
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8. ORDLISTA 
Avfall 

Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren 

gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (15:1 § miljöbalken). 

Avfallsföreskrift 

Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna redovisar bland annat vilka 

skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska 

hämtas. Avfallsföreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplanen i en 

renhållningsordning som varje kommun måste ha. 

Avfallshantering 
Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall (se miljöbalken 15 kap. 3 §). 

 

Avfallshierarki/avfallstrappan 

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, styr i vilken ordning olika behandlingsmetoder för 

avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin är uppdelad i fem 

steg: Förebygga och minimera uppkomst av avfall, återanvända, materialåtervinna, 

energi återvinna och deponera. 

Biogas 

Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående 

av metan och koldioxid. 

Biogödsel 

En produkt från rötning av bioavfall. Det är ett snabbverkande gödselmedel som ersätter 

mineralgödsel inom jordbruket. 

Borgmästaravtalet 

Borgmästaravtalet är den konventionella europeiska rörelsen som engagerar lokala och 

regionala myndigheter, som på frivillig väg åtar sig att öka energieffektiviteten och 

användningen av förnybara energikällor på sina territorier. Avtalsparternas syfte genom 

detta åtagande är att uppfylla och överskrida Europeiska unionens mål att senast år 2020 

minska CO2-utsläppen med 20 %. 

Brännbart avfall 

Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. 

Bygg- och rivningsavfall 

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad, 

eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i kommunens 

ansvar att samla in eller omhänderta sådant avfall. 

Deponirest 

Avfall som inte går att kompostera, förbränna eller återvinna. 
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Deponering 

Bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi, ett kontrollerat upplag 

för avfall som inte avses flyttas. 

Elektriskt och elektroniskt avfall 

Avfall från elektriska och elektroniska produkter. I dagligt tal, allt som har en sladd eller ett 

batteri och produkter som går, rör sig eller låter. Elavfall omfattas av producentansvar. 

Elkretsen 

Organisation med producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, enligt 

förordningen SFS 2005:209, 210 samt batteriförordningen, SFS 2008:834. 

Energiåtervinning 

Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för avfallsförbränning eller av 

gas från organiska ämnen, till exempel i en rötningsanläggning eller på en deponi. 

Enskilt avlopp 

Avloppsanläggning som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet, och som 

behandlar avlopp från ett till fem hushåll. Till exempel slamavskiljare med efterföljande 

infiltration eller markbädd, sluten tank och minireningsverk. 

Entreprenör 

Företag som efter upphandling i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra hämtning 

eller behandling av avfall om kommunen inte har egen personal eller 

behandlingsanläggningar. 

Farligt avfall 

Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel brandfarligt eller explosivt, 

cancerframkallande, smittfarligt eller giftigt för människa och miljö. Farligt avfall som 

uppkommer i hushåll är till exempel färgrester, spillolja, lösningsmedel som lacknafta och 

fotogen, bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och kvicksilvertermometrar. 

Fastighetsnära insamling 

Insamling på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet uppkommit. Alternativet 

till fastighetsnära insamling av avfall är avlämning av avfall på återvinningsstation, på 

återvinningscentral, i butik eller annat. 

Fettavskiljare 

Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där 

livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och 

förorsaka stopp. 

Förnyelsebara bränslen 

Energikällor av icke-fossilt ursprung. 

Förpackningsavfall 

Material som omfattas av producentansvarsförordningen för förpackningar och 

returpapper och som skall sorteras ut separat. 
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Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) 

FTI har i uppdrag av de företag som säljer förpackningar i Sverige, att ansvarar för 

insamling och återvinning av deras förpackningar och tidningar. Verksamheten 

finansieras av förpackningsproducenterna och bedrivs utan vinstsyfte. 

Grovavfall 

Hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande eller har 

andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl (NFS 

2004:4). 

Hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall 

Avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (Miljöbalken 15 

kap. 2 §). Begreppet hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall svarar mot det behov 

av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark eller 

byggnad för bostadsändamål. 

Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, tidningar, 

förpackningar, latrin, slam, grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, läkemedelsrester, rester av 

olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur. Med 

hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall jämförligt avfall menas avfall från industrier, 

affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är 

jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är avfall som uppkommer som en 

direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en lokal 

eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar och 

restaurangavfall. 

Hämtställe (hämtningsställe, hämtningsplats) 

Den plats där avfall hämtas. Hämtstället behöver inte vara belägen på den fastighet där 

avfallet uppkommer. 

Industriavfall 

Avfall som uppkommit genom en verksamhets- eller tillverkningsprocess. 

Insamling 

Uppsamling, sortering eller inledande lagring av avfall för vidare transport. 

Kompostering 

Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt nedbrytbart avfall 

under förbrukning av syre. 

Kärlavfall 

Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs i ett kärl. Kärlavfall kan även 

samlas upp i containrar, i underjordbehållare eller i sopsugssystem. 

Lakvatten 

Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under deponering, 

mellanlagring eller transport. 

Matavfall 

Utsorterat biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från livsmedelskedjan 

(hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin). 

Materialåtervinning 
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Användning, behandling eller omhändertagande av material, näringsämnen från avfall (se 

bilaga 2 avfallsförordning (2011:927)). 

Producent 

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, 

eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda 

åtgärder av renhållnings eller miljöskäl (se miljöbalken 15 kap. 4 §). 

Producentansvar 

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att för samla in och ta omhand 

vissa avfalls slag. Producenterna har ansvar för vissa utpekade produkter under hela 

dess livscykel, inklusive design, produktion och omhändertagande av avfall. 

Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, el- och elektronikavfall, bilar, däck, 

läkemedel och batterier. 

Renhållningsordning 

Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens 

renhållningsordning. 

Returpapper 

Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan materialåtervinnas. 

Omfattas av producentansvar. 

Med ”returpapper” avses kommunalt avfall som består av papper som tidningar 

trycks på, tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av 

avfall (jfr definition i 1 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614)) 

Rötning 

Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall, där biogas bildas. Humus, 

näringsämnen och energi i form av rötgas eller biogas återvinns. 

Slamavskiljare 

Anordning som används för att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

Trädgårdsavfall 

Biologiskt avfall från trädgårdsskötsel. 

Täckning 

Material på deponi, ofta i flera lager, för att leda bort lakvatten, förhindra regnvatten att 

tränga ner och ibland för att hindra avfallet att blåsa i väg. Mellantäckning läggs mellan 

lager av avfall, sluttäckning i ett tjockare lager överst, ibland med en avslutande 

plantering. 

Verksamhetsavfall 

Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess. 

Vitvaror 

Vanligen större hushållsprodukter, typ diskmaskin, tvättmaskin och kyl- och frysmöbler. 

Återanvändning 

Användning av kasserad produkt utan föregående förädling. 

Återvinning 

Användning, behandling eller omhändertagande av material, näringsämnen eller energi 

från avfall (materialåtervinning och energiåtervinning). 

Återvinningscentral (ÅVC) 
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En bemannad central där hushåll kan lämna sitt sorterade avfall som inte är brännbart 

kärlavfall. 

Återvinningsstation (ÅVS) 

En obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och returpapper. 

Avfallet sorteras i olika behållare av den som lämnar det. 
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Uppföljning av mål och åtgärder i föregående avfallsplan

Den föregående avfallsplanen i Ljungby kommun är från 1994 och har sedan flera år varit 

inaktuell. I denna bilaga återges de mål och åtgärder som fanns i planen med korta 

kommentarer om uppfyllelse. 

Mål och åtgärder för hantering av hushållsavfall / ersätts med
Kommunalt avfall

Genomförs år

Miljödagar skall, som tidigare, anordnas kontinuerligt två gånger per år i 

Ljungby 

Kommentar: Uppfyllt. Inte aktuellt i den formen idag. 

Miljödagar i Lagan, Lidhult och Ryssby skall anordnas kontinuerligt en gång 

per år. 

Kommentar: Uppfyllt. Inte aktuellt i den formen idag. 

1994 

Grovavfall (bl.a. vitvaror och hemelektronik) skall hämtas separat från 

hushållen. 

Kommentar: Uppfyllt. Tillämpas fortfarande. 

1994 

Freon från kasserade vitvaror skall tas om hand. 

Kommentar: Uppfyllt. Vitvaror samlas in på ÅVC och vid kommunens 

grovavfallsinsamling och tas omhand av Elkretsen. 

1994 

Miljöfarligt avfall från hushållen får lämnas på Bredamads avfallsverk. 

Kommentar: Uppfyllt. Farligt avfall samlas in på ÅVC, med miljöboxar och 

miljöskåp från hushållen. 

1994 

En obemannad lokal återvinningsstation byggs på försök. Om 

erfarenheterna är positiva kommer fler obemannade återvinningsstationer 

att byggas. 

Kommentar: Uppfyllt. Idag finns 14 obemannade återvinningsstationer i 

kommunen. 

1994 

Hushållen får varmkompostera allt komposterbart köksavfall efter tillstånd 

av miljökansliet. 

Kommentar: Uppfyllt. 

1994 
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Taxan för insamling och transport av hushållsavfall / ersätts med Kommunalt 

avfall skall differentieras och omarbetas kontinuerligt. 

Kommentar: Uppfyllt. Taxan är idag miljöstyrande med hämtningsintervall 

och kärlstorlek. 

1995 

En bemannad återvinningsstation skall byggas, i en tätort utanför Ljungby. 

Kommentar: Gällde mobil anläggning. Ej aktuellt idag. 

1995 

Hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfallet hämtas generellt varannan 
vecka hos villahushåll. 

Kommentar: Uppfyllt, tillämpas. 

Årsskiftet 1995- 

1996 

Deponeringen av hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall skall 

minska med minst 18 % från år 1993 till 1997. 

Kommentar: Finns inte tillgänglig statistik. 

Källsortering för återvinning av papper från hushållen skall öka med minst 

12 % från år 1993 till 1997. 

Kommentar: Finns inte tillgänglig statistik. 

Källsortering för återvinning av glas från hushållen skall öka med minst 10 

% från år 1993 till 1997. 

Kommentar: Finns inte tillgänglig statistik. 

Mål och åtgärder för hantering av industriavfall Genomförs år

Besiktningsrutiner för rivningsbyggnader skall, som tidigare, tillämpas vid 

rivning 

Kommentar: Utfört, ej tillämpningsbar idag. 

Taxan för deponering av rivningsavfall skall differentieras och omarbetas 

kontinuerligt. 

Kommentar: Utfört, tillämpas fortfarande. 

1994 

Industrin skall källsortera glas och papper från sitt hushållsavfall / ersätts 

med Kommunalt avfall. Genomförs 1994. 

Kommentar: Ingen aktuell uppföljning. 

1994 

Byggarbetsplatser skall få information om kommunens system för 

mottagning av källsorterat byggavfall. 

1995 
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Kommentar: Genomfört. Ingen aktuell uppföljning. 

Ljungby kommun skall ha en tjänsteman anställd som rådgivare i 

avfallsfrågor, åt avfallslämnare i allmänhet och industri i synnerhet. 

Kommentar: Genomfört. Ingen aktuell uppföljning. 

1995 

Slam och förorenat vatten från olje- och fettavskiljare skall bortforslas 

genom kommunens försorg. Hämtningsintervall fastställs av miljö- och 

byggnämnden för varje hämtningsställe. 

Kommentar: Ingen aktuell uppföljning. 

1994 

Industrin bör ha ett utarbetat system med källsortering för återvinning av 

plast. 

Kommentar: Uppfyllt. Inte aktuellt i den formen idag. 

Genomförs 

1995. 

Källsortering för återvinning av papper från industrin, administrerat av 

kommunen, skall öka med minst 10 % från år 1993 till 1997. 

Kommentar: Finns inte tillgänglig aktuell statistik. 

Utvinning av träflis från industrin, administrerat av kommunen, skall öka 

med minst 10 % från 1993 till 1997. 

Kommentar: Finns inte tillgänglig aktuell statistik. 

Mål och åtgärder för avfallsanläggningar Genomförs år

Taxan för deponering på Bredamad skall differentieras och omarbetas 

kontinuerligt. 

Kommentar: Uppfyllt. Taxan omarbetas kontinuerligt. 

Deponigas på Bredamads avfallsverk skall omhändertas. 

Kommentar: Uppfyllt. Inte längre aktuell, projektet avslutat på grund av brist 

på gas. 

1994 
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Mål och åtgärder för information och rådgivning Genomförs år 

Kyrkogårds-, bostads-, och parkförvaltare skall som tidigare erbjudas 

kontinuerlig rådgivning om källsortering och kompostering i storkompost. 

Kommentar: Utfört. Ej längre tillämpningsbar. Central kompostering på 

kommunens ÅVC. 

 

Information till hushållen om avfallshantering skall som tidigare ske 

kontinuerligt, minst en gång per år. 

Kommentar: Uppfyllt. 

 

Information till industrin om avfallshantering skall ske kontinuerligt, minst en 

gång per år. 

Kommentar: Ingen aktuell uppföljning. Tillämpas mot de större 

verksamheterna och industrierna idag. 

1995 

Avfallsplanen skall ses över och revideras vart fjärde år. 

Kommentar: Uppföljning skedde senast före år 2007. Ingen diarieförd 

revidering har skett. 

1998 
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Sammanställning till länsstyrelsen 
 
 

1. Administrativa uppgifter 
 

Kommun Ljungby 

År 2014 

Datum när planen antogs 2014-11-03 

Ansvarig nämnd Kommunfullmäktige 

Övriga medverkande nämnder - 

 
 

2. Kommunens befolkning och struktur 
 

Befolkning totalt 27 423 

Datum 2012-12-31 

Antal hushåll i småhus: 8 003 

i flerbostadshus 4 747 

i fritidshus 2 215 

 
 

3. Avfall som kommunen ansvarar för (2012) 

Totalt insamlad mängd avfall: 12 203 ton (för uppdelning i fraktioner, se tabell) 

Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling: 0 

Insamlad mängd farligt avfall: 103 ton 
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Fraktion Insamlad mängd avfall, ton

Kärl- och säckavfall, inkl matavfall 6 656 

Grovavfall 5 431 

Matavfall 0 

Latrin 6,6 

Slam från enskilda anläggningar 6 

Fettavskiljarslam och fett/matolja från hushåll, 

restauranger och storkök 

Ingen uppgift 

Farligt avfall från hushåll 103 

Elavfall utanför producentansvaret 0 

Summa 12 203

4. Avfall som omfattas av producentansvar (2009)

Fraktion Insamlad mängd avfall , ton

Tidningspapper 812 

Wellpapp- och kartongförpackningar 313 

Plastförpackningar 147 

Metallförpackningar 40 

Glasförpackningar 567 

Summa förpackningar och tidningar 1 879

Träförpackningar Ingen uppgift 

Däck 219 

Bärbara batterier 7,6 

Blybatterier tyngre än 3 kg 24 

Bilar Ingen uppgift 

Elektriska och elektroniska produkter 408 

5. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Se bilaga 3, Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
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6. Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och regionala mål 

Lokala mål för avfall som kommunen ansvarar för: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokala mål för avfall som kommunen inte ansvarar för: 

 

Mål 2: Resurserna i avfallet ska tas tillvara 

2.4 Kommunen ska verka för att utsorteringen av återvinningsbart bygg- och rivningsavfall ska 

öka. 

Mål 1: Avfallsmängderna ska minska 

1.1 Mängden hushållsavfall ska inte ha ökat 2019 jämfört med 2012. 

1.2 Kommunen ska främja återanvändning. 

Mål 2: Resurserna i avfallet ska tas tillvara 

2.1 Kommunen ska börja samla in matavfall etappvis med start 2018. 

2.2 Matavfallet ska gå till biogasproduktion och växtnäringen ska tas tillvara. 

2.3 Andelen kärlavfall som går till materialåtervinning ska öka från 2012 års nivå på 24 % 

till 30 % 2019. 

Mål 3: Avfallet ska hanteras säkert och hållbart för människa och miljö 

3.1 År 2020 ska minst 75 % av bränsleförbrukningen för insamling av hushållsavfall komma 

från förnyelsebara bränslen i enlighet med borgmästaravtalet. Som delmål gäller att minst 

50 % av bränsleförbrukningen ska komma från förnyelsebara bränslen 2016. 

3.2 Energianvändningen per insamlad mängd kärlavfall ska minska med 20 % från 2012 till 

2019. 

3.3 Nedlagda deponier ska inte medföra olägenheter för människa eller miljö. 

3.4 Alla permanent- och fritidsboende ska uppmanas att ingå i löpande abonnemang för 

hushållasavfall och avlopp med start år 2014. 

3.5 År 2019 ska det inte finnas något farligt avfall eller elavfall i hushållens kärlavfall. 

3.6 Va- renhållningen och dess avfallsentreprenör ska aktivt arbeta för att minimera antalet 

tillbud och olyckor för arbetsmiljön och miljön. 

Mål 4: Avfallshanteringen ska präglas av god service 

4.1 90 % av hushållen ska vara nöjda med avfallsinsamlingen. 

4.2 Avfallshanteringen ska beaktas i samhällsplaneringen. 
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Förteckning över anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Denna sammanställning omfattar avfallsanläggningar i Ljungby kommun som enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. 

Anläggningens
namn

Fastighet Verksamhets
kod

Typer av avfall Metoder för
återvinning eller
bortskaffande

Kapacitet
(ton/år)

Totalt mottagna
mängder avfall
2012 (ton/år)

Tillåten avfallsmängd enl.
tillstånd (ton/år)

Bredemads 
avfallsanläggning 

Ljungby Eka 
3:6 

90.300 Brännbart, bygg och 
industriavfall, skrot, farligt 
avfall & el- och elektronik 
avfall, 
avfall från hushåll 

Sortering 
Mellanlagring 
Bortskaffande 
Deponi 

Ingen 
uppgift 

38 995 ton 82 100 ton varav 

55 100 ton för mellanlagring och 
sortering varav 40 ton klassat som 
farligt avfall 

JBM 
(C-verksamhet) 

Fabriken 3 
Grepen 1 

90.40 
90.60 
90.80 
90.120 

Uttjänta motordrivna 
fordon, farligt avfall och 
skrot 

Sortering 
Mellanlagring 
Tömning 
Demontering 

Ingen 
uppgift 

Ingen uppgift 30 000 ton som inte är farligt 
avfall. 
166 ton farligt avfall för 
mellanlagring 
Uttjänta fordon för mellanlagring 

Ljungsjöverket, 
Ljungby Energi 

Ljungby 
värmeverket 
2 

90.200 Brännbart avfall Förbränning Ingen 
uppgift 

58 085 ton varav 
8 074 ton 
brännbart 
industriavfall 

60 000 ton 

Sita AB 
(C-verksamhet) 

Berghem 
2:27 

90.80 
90.40 
90.60 

Skrot, farligt avfall, 
elavfall och avfall från 
hushåll 

Sortering 
Mellanlagring 
Bortskaffande 

Ingen 
uppgift 

4062 ton 10 000 ton 

Stena Recycling 
AB 

Sånings- 
mannen 1 

90.100 
90.120 
90.50 
90.80 
90.90 

Metallskrot, farligt avfall, 
el- och elektronik avfall 
samt utsorterat avfall från 
verksamheter och hushåll 

Sortering 
Mellanlagring 
Bortskaffande 

Ingen 
uppgift 

15 090 ton 35 000 ton inkl. farligt avfall, el- 
och elektronik avfall. 4 000 ton 
icke farligt avfall. 116 ton farligt 
avfall för mellanlagring. 450 
uttjänta fordon för mellanlagring 

Svevia AB Eka 3:19 90.360 
90.160 
90.30 
90.420 
90.450 

Förorenade massor, 
förorenade massor 
klassade som farligt avfall 

Mellanlagring 
Behandling 
Återvinning 

Ingen 
uppgift 

434 ton 
1 082 under 
behandling 2012 

20 000 ton varav 

10 000 ton klassat som farligt 
avfall 

1 
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Nedlagda deponier
I Ljungby kommun finns 19 nedlagda deponier, varav 14 stycken har nyttjats för deponering av 

hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall, fyra stycken för avfall från både hushåll och industri och 

en för bygg- och rivningsavfall. Samtliga deponier visas i Figur 1. 

Figur 1. Nedlagda deponier I Ljungby kommun. För förklaring av numrering se tabell 1. 

Deponierna är riskklassade 1984 med en uppdatering 1992 med följande gradering: 

Riskklass 1: Mycket stor risk, efterbehandling eller andra skyddsåtgärder behövs 

Riskklass 2: Stor risk, skyddsåtgärder kan behövas 

Riskklass 3: Måttlig risk, upplag där relativt enkla åtgärder behövs 

Riskklass 4: Låg risk, åtgärder bedöms ej nödvändiga 

I klassningen från 1992 klassades samtliga deponier i den lägsta riskklassen, 4. I Tabell 1 

sammanfattas uppgifter om de nedlagda deponierna. De nedlagda deponierna finns registrerade hos 

Länsstyrelsen Kronoberg. En kartläggning av behovet av åtgärder på de nedlagda deponierna 

kommer att göras enligt åtgärd 3.3.2 i avfallsplanen för att minska risken för negativ påverkan på 

människa och miljö. I mars 2012 gjorde miljö- och byggförvaltningen en översiktlig inventering av vissa 

av deponierna för att undersöka om deponierna har någon synlig påverkan på vegetation och 

vattendrag. 
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Tabell 1. Sammanställning av uppgifter om nedlagda deponier i Ljungby kommun. 

Deponi, nr Fastighets- 
beteckning

Avslut
ad år

Typ av avfall Kontroll- 
program

Riskklass
1992

Översiktlig
inventering

1. Lidhult Lidhult 1:66 1980 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 

2. Lidhult Lidhult 1:163 1979 Byggnads- och 

industriavfall 

Nej 4 Mars 2012 

3. Vrå Slättevrå 1:1 1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 

4. Odensjö Odensjö 3:1, 

Björkenäs 1:2 

1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 Mars 2012 

5. Torpa Torpa 1:19 1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 

6. Skeen Skeen 3:8 1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 Mars 2012 

7. Nöttja Nöttja 6:6 1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 Mars 2012 

8. Bolmen Värset 6:2 1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 

9. Angelstad Angelstad 4:1 1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 

10. Kånna Bäckaryd 1:4 1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 

11. Hamneda Horsaberg 4:3 1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 

12. Södra

Ljunga

Ljunga 

Prästgård 1:1 

1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 Mars 2012 

13. Agunnaryd Agunnaryd 2:6 1972 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 Mars 2012 

14. Ryssby Ryssby- 

Östraby 2:77 

1972 Hushålls- och 

industriavfall 

Nej 4 Mars 2012 
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15. Ljungby Ljungby 7:77 1975 Hushålls- och 

industriavfall 

Nej 4 

16. Lagan Hulan 1:23 1962 Hushålls- och 

industriavfall 

Nej 4 Mars 2012 

17. Lagan Berga 1:23 1972 Hushålls- och 

industriavfall 

Nej 4 Mars 2012 

18. Hornsborg Hamneda- 

Horn 13:3 

1974 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 

19. Byholma Skogaryd 2:13 1974 Hushållsavfall / 
ersätts med 
Kommunalt 
avfall 

Nej 4 
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MILJÖBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Av Ljungby kommuns avfallsplan 2014 

När en kommun upprättar en avfallsplan ska en miljöbedömning av planen genomföras om planen kan 
komma att ange förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder (NFS 2006:6 
§ 12). Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att hållbar utveckling
främjas. Inom ramen för miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning göras, där den
betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och
bedöms.

Avgränsning av miljöbedömningen
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning och bedömning av den betydande 
miljöpåverkan som planen antas ge. Omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimliga med hänsyn till 
planens innehåll. Den miljöpåverkan som kan anses vara betydande är den samlade påverkan från 
varje övergripande mål i avfallsplanen. Därför har miljöbedömningen utgått från de fyra huvudmålen, 
utan att gå in på detaljer i varje resultatmål. Inför utförandet av varje åtgärd är det lämpligt att ta alla 
miljökonsekvenser i beaktande. Om de åtgärder som avfallsplanen innehåller leder till ändring i 
tillståndet för någon verksamhet kan dessa bättre bedömas i samband med den prövningen. 

Sammanfattning av avfallsplanen
Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning, och är kommunens strategiska dokument 
i avfallsfrågor. Den inbegriper därför andra verksamheter än den rena avfallsorganisationen, både 
inom kommunorganisationen som till exempel skolor och utom som industrier och entreprenörer. 
Syftet med avfallsplanen är att uppfylla de nationella mål och intentioner som finns på avfallsområdet, 
samtidigt som Ljungby kommun utvecklas positivt. Avfallsplanen kommer att ha inverkan på all 
strategisk planering i kommunen, som till exempel översiktsplanen. 

Avfallsplanens fyra övergripande mål är: 
 Avfallsmängderna ska minska 
 Resurserna i avfallet ska tas tillvara 
 Avfallet ska hanteras säkert och hållbart för människa och miljö 
 Avfallshanteringen ska präglas av god service 

Under varje övergripande mål finns mellan två och sju resultatmål och totalt 42 stycken åtgärder. 
Avfallsplanen har 2012 som basår och 2019 som målår. 

Beskrivning av alternativen

Nollalternativet
Ett nollalternativ innebär att ingen förändring sker, utan dagens avfallshantering fortsätter oförändrad. 
Det innebär att avfallsmängderna blir oförändrade eller ökar och att resurser i avfallet som kunde tas 
tillvara inte utnyttjas. Utsläpp från transporterna och hanteringen av farligt avfall förändras inte. 
Kommunen kommer inte att bidra till att en hållbar utveckling främjas. 
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Ett andra nollalternativ skulle kunna vara att arbete sker men utan att vara strukturerat i en avfallsplan. 
Risken finns att resurser och åtgärder inte prioriteras på rätt sätt. På så sätt kommer inte arbetet ha en 
tydlig riktning mot hållbar utveckling. Denna tolkning värderas inte vidare i bedömningen. 

 
 

Huvudalternativet: Strategiskt arbete med avfallsplanens mål 
Huvudalternativet innebär att arbetet sker enligt avfallsplanens mål och åtgärder. Det har inte varit 
aktuellt att ta fram en alternativ inriktning på planen då målen speglar de område som kommunen ser 
som viktigast i arbetet med en hållbar avfallshantering. 

 
Arbete med målet ”Avfallet ska minska” innebär att mer återanvänds och att mindre konsumeras. 
Detta kan för miljön bara anses som positivt, då resurser för nyproduktion och för omhändertagande 
av avfall sparas in. 

 

Målet ”Resurser i avfallet ska tas tillvara” kan innebära fler transporter till exempel genom att matavfall 
ska fraktas med separat fordon. Här är det viktigt att tänka på att energi och näringsämnen i 
matavfallet behöver tas tillvara genom andra behandlingsmetoder än förbränning. När transporterna 
ökar behöver vi välja fordon och bränslen som inte motverkar en hållbar utveckling i stort. 

 

Åtgärderna till målet ”Avfallet ska hanteras säkert och hållbart för människa och miljö” hjälper oss att 
minska utsläppen från transporterna. Det handlar också om att följa upp det som deponerats samt att 
farligt avfall och elektronik inte hamnar i hushållssoporna. På så sätt hjälper målet oss att minska 
påverkan på människor och miljö från farliga ämnen. 

 
God service som mål handlar om att uppfylla den sociala aspekten av hållbar utveckling. Både vad det 
gäller närhet till kärl, tömningsintervall och kundtjänst. Genom att i samhällsplaneringen ta upp 
avfallshanteringen kan en bra tillgänglighet säkras. Målet innebär att innevånarna får en fortsatt god 
service och att sorteringsgraden därmed kan öka. 

 
 

Miljökonsekvenser och påverkan – bedömning av avfallsplanens mål 
Nedan tas de faktorer som anses relevanta för avfallsplanens miljökonsekvenser upp. Bedömningen 
grundas på de nationella miljömålen. Avfallsplanen påverkar miljömålen: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Skyddande ozonskikt 

• Giftfri miljö 

• Ingen övergödning 

• Grundvatten av god kvalitet 

• God bebyggd miljö 

 

Begränsad klimatpåverkan 
Avfallsplanen påverkar målet genom utsläpp av gaser som förstärker växthuseffekten. Det största 
utsläppet står transporterna av avfall för. En ökad sortering kommer att innebära ökande behov av 
transporter. Därför är det viktigt att både minimera antalet transporter och gå över till mer klimatsmarta 
bränslen. Planen innehåller mål för att vi ska sträva åt det hållet. Även produktion av mat släpper ut 
växthusgaser, därför ger också åtgärder att minimera matavfallet en positiv påverkan på miljömålet. 
Påverkan från avfallshanteringen på miljömålet är negativ, då verksamheten bidrar till utsläpp av 
växthusgaser. Avfallsplanens övergripande mål kan antas minska påverkan på miljömålet. 

 

Frisk luft 
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Även detta miljömål påverkas av transporterna i första hand, eftersom förbränningsmotorer släpper ut 
partiklar. Påverkan på miljömålet från avfallshanteringen är negativ. Avfallsplanen innehåller inga 
direkta åtgärder för att minska partikelutsläppen, så planens påverkan på miljömålet är neutral. 

Skyddande ozonskikt 
Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat med 90 % sedan 1990. De utsläpp som sker idag 
kommer från gamla kylar, frysar och mindre klimatanläggningar. Avfallsplanen har inga specifika 
åtgärder för att få till stånd en ökad inlämning av kylar och frysar, vilket innebär att avfallsplanen inte 
gör någon skillnad för detta mål. Ozonskiktet påverkas också av halten av vissa växthusgaser i 
atmosfären. Där kan transporterna påverka lite. Påverkan på miljömålet från avfallsplanen är neutral, 
då insamlingen av kylar och frysar inte kommer att förändras. 

Giftfri miljö 
Avfallsplanen har en viktig roll att fylla så att de kemikalier vi använder i vår vardag tas omhand på ett 
bra sätt när de blir avfall. Ett miljöriktigt omhändertagande minskar spridningen av farliga ämnen i 
naturen. Åtgärderna i avfallsplanen ska också leda till ökad kunskap om farligt avfall hos hushåll och 
verksamheter så att felsorteringen minskar och insamlingen ökar. Avfallsplanens påverkan på 
miljömålet är positiv, då medvetenhet om och utsortering av farligt avfall antas öka. 

Ingen övergödning 
Slam från avlopp är ett avfall. Om det inte hämtas och tas omhand läcker det ut i naturen. Där med 
kan det bidra till övergödningen. Att öka antalet hushåll med abonnemang för slamtömning kommer att 
minska utsläppet av näringsämnen till våra vattendrag. Lakvatten från kommunens deponi innehåller 
kväve. Mängden näringsämnen från deponins lakvatten kommer att minska med det löpande 
sluttäckningsarbetet. Avfallsplanens påverkan på miljömålet är positiv, då planens mål kommer att 
innebära ett säkert och hållbart omhändertagande. 

Grundvatten av god kvalitet 

En säker avfallshantering innebär mindre risk att oönskade ämnen läcker till grundvattnet. Att fortsätta 
övervaka gamla kommunala deponier är viktigt med tanke på grundvattnet. Det övergripande målet 
att avfallet ska hanteras säkert och hållbart kan antas påverka miljömålet Grundvatten av god kvalitet 
positivt. 

God bebyggd miljö 

För att få en god boendemiljö är avfallshanteringen viktig. God service och samhällsplanering ger en 
väl fungerande hämtning och närhet till källsortering. Ett förbättrat insamlingssystem kan medföra att 
mer mark används för att iordningsställa återvinningsstationer. Markanvändningen till avfallshantering 
kan ses som negativ, men det positiva som ökad motivation till utsortering och minskning av resor 
med privat bil bedöms överväga. Avfallsplanens påverkan på miljömålet är positivt när servicen blir 
ännu bättre. 

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten 
Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens femte kapitel finns för luft och vatten. För påverkan se Frisk 
luft, Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning. 

Skyddade område 
Avfallsplanen kommer inte att inverka på nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, 
biotopskyddsområde, djur-, växt-, vatten- eller miljöskyddsområde samt strandskyddsområde. Vid 
anläggande av återvinningsstationer eller omläggning av körrutter ska hänsyn tas till skyddade 
områden enligt miljöbalkens sjunde kapitel. 

Nollalternativet 
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Nollalternativet innebär att transporterna inte ökar, men också att ingen övergång mot bättre bränslen 
görs. Den negativa påverkan på klimatet och luften fortsätter. Om inget arbete sker kring farligt avfall 
finns risk att miljöstörande ämnen på sikt ökar i naturen så att målet Giftfri miljö inte uppfylls. Då 
avfallsplanen innebär en ökad koll på de gamla deponierna kan riskerna för grundvattenföroreningar 
vara större med nollalternativet. Även utvecklingen av den bebyggda miljön riskerar att bli sämre om 
inte avfallsplanen hjälper till att styra så att avfallshanteringen beaktas i planering. 

 

Vi du läsa mer om avfallsplanens ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner? Läs i 
avfallsplanen under rubriken 3. Konsekvenser av avfallsplanen. 

 
 

Sammanfattning av miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Genom att arbeta med åtgärder för att nå de uppsatta målen kommer Ljungbys avfallsplan att bidra till 
Naturvårdsverkets vision om minskande avfallsmängder och en resurseffektiv material- och 
avfallshantering, fri från farliga ämnen. Att se till att det uppstår så lite avfall som möjligt ger 
miljövinster som ofta är betydligt större än de miljövinster som avfallet ger vid energi- eller 
materialåtervinning. Minskade avfallsmängder bidrar också till hushållning med ändliga resurser och 
minskad belastning av föroreningar på miljön. Därför är arbete med att minska avfallsmängderna 
mycket viktigt. 

 
På fyra av de sju miljömålen som påverkas av avfallsplanen är den betydande inverkan positiv. Det 
gäller målen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. För 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan ger avfallshanteringen utsläpp som inte är önskvärda. 
Avfallsplanen har åtgärder för att minska denna påverkan. På så sätt kan planen ändå sägas ha en 
positiv effekt på miljömålet i jämförelse med nollalternativet. 

 

Transporterna ger partikelutsläpp som påverkar miljömålet Frisk luft. En övergång till biogas minskar 
inte partikelutsläppen. Avfallsplanen innehåller ingen åtgärd direkt riktad mot friskare luft. En möjlighet 
för att bidra positivt till miljömålet är att välja eldrivna transporter där det är möjligt. 

 
Påverkan på miljömålet Skyddande ozonskikt kan inte anses vara betydande. Avfallsplanens 
övergripande mål att avfallet ska hanteras säkert och hållbart för människa och miljö kan möjligen 
innebära en positiv inverkan. 

 

Nollalternativet, där avfallshantering fortsätter som idag, innebär en större miljöpåverkan än om 
avfallsplanens åtgärder genomförs. 

 
Kort sagt så är den betydande miljöpåverkan från avfallsplanen positiv- de övergripande målen 
kommer att bidra till att de nationella miljömålen kan uppnås. 
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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 

Synpunkter (yttranden) och beaktande av dem efter utställning 

och granskning samt samråd med myndighet och organisationer 

Ljungby avfallsplan, samrådsredogörelse 
Enligt 11 § NFS 2006:6 ska avfallsplanen innehålla en beskrivning av hur det samråd som 

krävs enligt kapitel 15 § 13 har genomförts. 

MB 13 §. ”När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall kommunen på lämpligt 

sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha 

ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till renhållningsordning antas, skall det ställas 

ut till granskning under minst fyra veckor. 

När renhållningsordningen antas skall de synpunkter som kommit fram vid samrådet och 

granskningen enligt första och andra styckena beaktas.” 

Följande är en redovisning hur Ljungby kommun har beaktat detta krav. 

Ljungby kommuns avfallsplan 2014-2019 

UPPDRAG 

VA-Renhållningsavdelningen har uppdraget att ta fram en ny avfallsplan för Ljungby 

kommun. VA-Renhållningsavdelningen har haft en arbetsgrupp med representanter från Miljö 

och byggförvaltningen (samhällsplanerare och miljöstrateg), VA/Renhållningsavdelningen 

(VA/Renhållningschef och medarbetare) samt Sweco. 

SYFTE 

Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska varje kommun ha en gällande 

avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om 

avfallshantering renhållningsordning för kommunen. 

Avfallsplanen utgör ett strategiskt viktigt dokument för Ljungby kommun ur miljö- och 

resurshushållningssynpunkt. I planen fastslår kommunfullmäktige de övergripande och 

detaljerade mål som ska gälla för avfallshanteringen i kommunen fram till år 2019. Målen är 

skrivna så att kommunen ska bidra till att nationella mål och intentioner inom avfallsområdet 

uppfylls. I planen anges också de åtgärder som kommunens olika förvaltningar ska genomföra 

för att målen ska uppnås. Genom årlig uppföljning av avfallsplanen ska åtgärderna anpassas 

så att målen kan uppnås till 2019. 
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MEDBORGARNAS SYN – ENKÄTER OCH KOMMUNENS HEMSIDA 

GENOMFÖRANDE 

Från hösten 2013 till sommaren 2014 har ett förslag till nyavfallsplan utarbetats för 
Ljungby kommun. Förslaget avser perioden 2014 – 2019. 
Den föregående avfallsplanen i Ljungby kommun är från 1994 och har sedan flera år varit inaktuell. I 

Avfallsplanen bilaga 1 återges de mål och åtgärder som fanns i planen med korta kommentarer om 

uppfyllelse. 

Sedan föregående planperiod har vissa större förändringar i avfallshanteringen 

genomförts, bl.a. har behandlingen av hushållsavfall / ersätts med Kommunalt 

avfallet ändrats från deponering till förbränning med energiutvinning, för att 

uppfylla deponeringsförbudet för 

brännbart och organiskt avfall. Ljungby kommun har dessutom gått över till insamling av 

hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall i kärl istället för säck och erbjuder olika 

storlekar på kärlet vilket är ett incitament för att minska avfallet. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen har tyvärr tagit bort några återvinningsstationer på 

landsbygden vilket VA-/renhållningsavdelningen motsatte sig eftersom det medförde en 

försämring för kommunens avfallsabonnenter. 

Under den kommande planperioden är förändringar som syftar till ökad materialåtervinning 

aktuella t.ex. matavfallsinsamling. De stora områdena är arbete för att nå minskad användning 

och säkert omhändertagande. 

 
SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 

Förslaget till avfallsplan har tagits fram av VA-/Renhållningsavdelningen med representanter 

från Miljö och byggförvaltningen (samhällsplanerare och miljöstrateg), 

VA/Renhållningsavdelningen (VA/Renhållningschef och medarbetare) samt Sweco. Ett 

inledande samråd hölls med länsstyrelsen om MBK och målen innan sammanställande av 

version för samråd. 

Förslaget till renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering 

(renhållningsföreskrifter) har under perioden 17 juni 2014 till och med den 12 augusti 2014 

varit utställt och tillgängligt på kommunens bibliotek samt på kommunhuset och på 

kommunens hemsida. 

Kungörelse angående utställning av renhållningsordningen var införd i Tidningen den 17 juni 

2014. Ytterligare en annons om dess utställningsperiod och var den fanns tillgänglig 

annonserades 15 juni 2014. 

Dessförinnan har förslaget till avfallsplan har skickats för kännedom och tillfälle till yttrande 

till en bred krets av intressenter som kan beröras av förslagen, se nedan: 

- kommunala nämnder, 

- politiska organisationer, 

- lokala råd, 

- berörda statliga organ. 

- olika föreningar. 

Under arbetets gång har VA/Renhållningsavdelningen informerat kommunens tekniska 

utskott om arbetet och beslut om utställning och granskning togs i KS den 3:dje juni. 

Ovanstående grupper har getts möjlighet att lämna synpunkter kring avfallsplanen och dess 

utformning. 
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SÄNDLISTA samråd med organisationer och myndigheter 2014-03-31 

FÖRSLAG TILL AVFALLSPLAN 2014-2019 

För kännedom och eventuellt yttrande: 
 

Kommunen: 

Ungdomsrådet 

Socialförvaltningen 

teknisk förvaltning 

Barn och utbildningsnämnden 

Miljö och byggnämnden 

Kultur och fritids nämnden 

Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

Räddningstjänsten 

 
Politiska organisationer: 

Alternativet 

Centerpartiet 

Folkpartiet Liberalerna 

Kristdemokraterna 

Miljöpartiet 

Moderata samlingspartiet 

Kommunens Bästa 

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

 

Kommuner: 

Värnamo kommun 

Gislaveds kommun 

Hylte kommun 

Alvesta kommun 

Markaryds kommun 

Älmhults kommun 

 

 
Statliga organ: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Halland 

Trafikverket 

Skogstyrelsen 

 
Övriga: 

Regionförbundet Södra Småland 

Ljungby Energi AB 

Polismyndigheten 

Hyresgästföreningen 

Företagarna Ljungby 

Fastighetsägarföreningen 

Villaägarna Kronoberg 

ARAB alvesta återvinning 

Tekniska förvaltningen 

Kommunekolog 

Naturskyddsföreningen 

Bolmens fiskevårdsområdes förening 
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INKOMNA YTTRANDEN OCH SYNPUNKTER 

 

Enligt 11 § NFS 2006:6 ska avfallsplanen innehålla en beskrivning av hur det samråd som 

krävs enligt kapitel 15 § 13 har genomförts. 

MB 13 §. ”När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall kommunen på lämpligt 

sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha 

ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till renhållningsordning antas, skall det ställas ut 

till granskning under minst fyra veckor. 

När renhållningsordningen antas skall de synpunkter som kommit fram vid samrådet och 

granskningen enligt första och andra styckena beaktas.” 

Följande är en redovisning hur Ljungby kommun har beaktat detta krav. 

 

 
 

INKOMNA YTTRANDEN OCH SYNPUNKTER från utställning och granskning 2014- 

06-17 tom 2014-08-12 

 

Följande skrivelser har inkommit till kommunen med anledning av utställning av förslaget till 

renhållningsföreskrifter och avfallsplan: 

 

Medborgarsynpunkt 
 

Synpunkt 

Angående avfallsplanen; 

Kan ni inte införa samma sophantering som i Alingsås? De har källsortering direkt i sopkärlet 

som sopbilen hämtar. Detta gör att vi minskar onödiga bilresor till källsorteringen. Det blir 

även enklare för invånare som har svårt att ta sig till källsorteringen. Ser fram emot 

synpunkter på detta förslag. 

 

Kommentar: 

I Alingsås har renhållningen så kallad fastighetsnära insamling med två stycken fyrfacks kärl. 

Fastighetsnära fyrfacks system är ett av de system som utretts i samband med den utredning 

som gjordes under våren 2014 avseende ta fram olika alternativ för matavfallsinsamling och i 

förlängningen fastighetsnära insamling i Ljungby kommun. 

Dagens system där kommunen har hand om hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall 

och branchorganisationen förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som har hand om 

insamling av förpackningar kan ses som osmidigt och otillgängligt för de avfallslämnande 

hushållen. I denna stund ligger en nationell avfallsutredning på remiss, i vilken man behandlar 

frågan om det i framtiden ska vara kommunerna eller FTI som har hand om insamling av 

förpackningar och tidningar. Då denna utredning vid avfallsplanens framtagande inte är 

beslutad avvaktar kommunen med mål om fastighetsnära insamling och ser istället till att, vid 

matavfallsinsamling, införa ett system som kan utökas till fastighetsnära insamling när de 

nationella besluten är tagna. 
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Synpunkt från miljö och byggförvaltningen, Ljungby kommun 

Föreskrifterna: 

Synpunkt 

Vad gäller 3-5 §§ kan texten kompletteras med ”kommunen ansvarar för att ordna mark för 

återvinningsstationer på lämpliga platser”. FTI ansvarar för återvinningsstationerna, men 

kommunen är den som oftast anvisar mark för ändamålet. 

Kommentar: 

Föreskriften kompletteras med kommunen ansvarar för att ordna mark för 

återvinningsstationer på lämpliga platser” 

Synpunkt 

8 §, Även läkemedel och batterier omfattas av producentansvar. Detta framgår inte av 

paragrafen. 

Kommentar: 

De avfalls slag under 8 § som omfattas producentansvar kompletteras så det framgår. 

Synpunkt 
I 13 § står ”bör” inte ligga mer än 5 meter. Ordet ”bör” behöver bytas ut mot ”ska” om det ska få 

någon rättskraft. 

Kommentar: 

Ordet ”bör" byts ut mot ”ska”. 

Synpunkt 
20 §, Borde inte fritidshus kunna ha möjlighet att få soptömning som ett permanenthus? Är uppdelning 

i fritidshus och permanenthus intressant, då många fritidshus kan vara bebodda även vid jul/vinter? 

Kommentar: 

Texten i 20 § är oklar och ger stort tolkningsutrymme, förtydligas därför. 

”Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende med vistelse under vår, sommar och höst, sker 

hämtning av hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall en gång varannan vecka under 

perioden april till och med september, sammanlagt 13 gånger. Alternativt en gång varannan 

vecka under perioden juni till och med augusti sammanlagt 7 gånger. En- eller tvåbostadshus 

för fritidsboende där vistelse sker även vintertid ska ha hämtning av hushållsavfall / ersätts 

med Kommunalt avfall under hela året.” 

Synpunkt 

I 29 § används uttrycket ”Molok” som är ett varumärke. Skriv istället t ex djupbehållarsystem. 

Kommentar: 

Texten ändras enligt förslag. 

Synpunkt 

I 30 § är begreppet ”hämtningsperiod” otydligt. 

Kommentar: 

Texten förtydligas med ” hämtningsperioden (den period under året som abonnemanget löper) 

och inget avfall kommer att uppstå. 
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Synpunkt 

Det kan vara bra att ha med en formulering enligt 30 § i SKL:s mall för renhållningsordning 

(rapport 2007:07) som ger kommunen rätt att besluta om byte av storlek på kärl. 

Kommentar: 

Föreskriften om avfallshantering följer Avfalls Sveriges rapport 2007:07, Mall för 

renhållningsordning, föreskrifter för avfallshantering. 

 

Bilaga 2 till föreskrifterna: 

Synpunkt 

Sidan 3 och 4, Transportväg för behållare ska om möjligt vara hårdgjord. (”Om möjligt” bör 

läggas till) Om hårdgjord yta definieras som asfaltsyta borde detta inte krävas i områden där 

vägarna inte är asfalterade. Däremot kan ytan vara av sådant material att hämtning kan ske 

utan hinder. 

Kommentar: 

Hårdgjord yta definieras inte som asfalterad yta. Ytan ska vara tillräckligt hård för hämtning 

utan hinder. 

 
 

Synpunkt 

På sidan 4 står begreppet ”större stenar”. Vad menas med ”större stenar”? Hur stora stenar är 

det? 

Kommentar: 

Stenar, gräs eller annan vegetation får inte vara så stort eller i den omfattningen att normalt 

framförande av hämtningsfordon hindras. 

 
Synpunkt 

”Enfamiljshus” bör bytas ut till ”en- och tvåbostadshus” så att det överensstämmer med 

benämningarna i Plan och bygglagen (PBL). Enligt PBL får det finnas mer än en bostad per 

fastighet. Det bör också vara enhetligt formulerat. På vissa ställen står det ”enbostadshus” och 

på vissa ”enfamiljshus”. 

Kommentar: 

Ändras enligt synpunkt. 

 
Synpunkt 

Sidan 4, En liknande text som på sidan 8 kan läggas till om att ”uppställningsplats för fordon 

inte får äventyra trafiksäkerheten, t ex till följd av skymd sikt i kurva eller backkrön”. 

Kommentar: 

Läggs in även under rubriken transportvägar för renhållningsfordon. 

”Den angöringsplats (plats för renhållningsfordonet att stanna på vid tömning) som anvisas 

för ett renhållningsfordon får inte äventyra trafiksäkerheten. Platsen bör inte vara skymd av 

t.ex. en kurva eller backkrön.” 

 
Synpunkt 

Sidan 6, Det borde kanske definieras hur spridning av brand till närliggande bostad undviks 

och i vilka fall räddningstjänst eller miljö- och byggförvaltningen ska kontaktas. 
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Kommentar: 

Texten kompletteras enligt avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen, rapport 2009. 

”Normalt ska det vara minst 6 meter mellan behållare och fasad. Avfallsbehållare utomhus 

får inte heller placeras under takfot, i portal, över brandpost, vattenavstängning eller liknande. 

Även för utomhuslösningar och containers krävs ibland bygglov. Kontakta räddningstjänsten 

för brandskyddsfrågor och Miljö- och byggförvaltningen för miljö- och bygglovs frågor. Tänk 

på att ansvaret ligger på fastighetsägaren.” 

 
Synpunkt 

Sidan 6, Till de generella kraven kan tillföras att ”Avfallsutrymme ska placeras på privat mark 

på där avsedd plats och inte på t ex trafikfarlig plats. På tömningsdag kan avfallsbehållare 

placeras på allmän platsmark, t ex på gatan”. 

Kommentar: 

Texten kompletteras enligt ovan synpunkt. 

 
Synpunkt 

Sidan 6, Under rubriken ”Avfallsbehållare för enfamiljshus…” nämns även att ytan ska vara 

hård/ hårdgjord. Eventuella ändringar på sidan 3 och 4 enligt ovan bör medföra ändringar 

även här. 

Kommentar: 

Ingen ändring i texten då hårdgjord yta definieras inte som asfalterad yta. 

 
Övrigt: 

Synpunkt 

Hushållen bör upplysas genom en informationskampanj om möjligheten att lämna ”fettavfall” 

med de övriga hushållssoporna och hur detta görs. En kampanj om detta kan leda till minskad 

belastning och igensättning av de kommunala avloppsledningarna. 

Miljö- och byggförvaltningen kan ta med ”renhållningen” som en punkt att diskutera vid 

tekniska samråd. 

Kommentar: 

Fett i ledningar är ett problem som ökat med nya matvanor och ännu har ingen större kampanj 

har genomförs. Kommer inte att läggas som mål i avfallsplanen då detta är en del i 

VA/Renhållningsavdelningens arbete med att förbättra kvaliteten i avloppslednings system. 

Det är uppskattat att Miljö- och byggförvaltningen önskar ta med ”renhållningen” som en 

punkt att diskutera vid tekniska samråd. 
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Miljöpartiet de gröna, Ljungby kommun 

Synpunkt 

Det är bra att kommunen har en hög ambitionsnivå vad gäller avfallshantering och att andelen 

”sopor” som varken återanvänds, återvinns eller kan användas till bränsle i princip ska 

upphöra. Tidsplanen för att uppnå resultatmålen bör överlag snabbas upp. 

Kommentar: 

Tyvärr kan i dagsläget inte resultatmålen snabbas upp. Tidplanen är lagd utefter dagens 

personella resurser på VA/Renhållningsavdelningen för att arbeta ned dessa mål. Yttrandet är 

aktuellt för att, inom rimlig tid, nå den europeiska unionens mål om minskat avfall. 

Synpunkt 

För att minska avfallsmängderna bör ett ambitiösare återvinningssystem införas som 

uppmuntrar till bättre sopsortering. Det duger inte att låta allt hushållsavfall / ersätts med 

Kommunalt avfall gå till förbränning bara för att Ljungby har hög kapacitet på området. 

Miljöpartiet har sedan många år förespråkat att komposterbart avfall ska rötas för 

energiutvinning, antingen i egen regi eller genom samverkan med någon annan kommun. Det 

finns sedan länge ett behov av biogas för drivmedel i kommunen som idag inte kan 

tillgodoses. 

Kommentar: 

Enligt resultatmål år 2018 ska kommunen börja samla in matavfall för biogasproduktion samt 

att växtnäringen ska tillvaratas. För detta krävs en handlingsplan och val av insamlings system 

som enligt åtgärderna ska tas fram dessförinnan. Vid matavfallsinsamling är information 

mycket viktigt för att få en ren fraktion där växtnäring kan återföras till naturen. 

Det finns mål för minskad andel avfall som förbränns genom en ökad källsortering av 

tidningar och förpackningar. Arbetet för detta sker genom åtgärder i form av information till 

invånarna samt samråd med FTI (branschorganisationen förpacknings och tidnings insamling) 

för att påverka till en mer tillgänglig insamling av förpackningar. 

Synpunkt 

Avfallstaxan för hushållen bör differentieras efter mängden avfall som produceras. Finns 

inget incitament för sortering kommer inte avfallsmängderna att minska. Skall Ljungby vara 

attraktivt bör man ha attraktiva avfallstaxor. Detta uppmuntrar dessutom människor att nyttja 

dessa tjänster. 

Kommentar: 

Tidigare studier visar att viktbaserad avfallstaxa ger ca 20 % mindre restavfall, vilket sägs 

beror på ökad utsortering. Även vid matavfallsinsamlingen (målår 2018) har studier påvisat en 

ökad medvetenhet och ökad utsortering av alla återvinningsbara avfallsslag. Redan idag kan 

kommunens en- och tvåfamiljshus välja ett förlängt hämtningsintervall för restavfall och 

därigenom få en lägre avgift för sitt restavfall. Något som är tänkt som ett incitament för ökad 

utsortering. Informationen och informationsfrekvensen om detta alternativ ska ses över. Mål 

för information kring sortering finns. 
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Synpunkt 

I förslaget föreslås att man ska uppmana fritidshusägare att abonnera på sophämtning. Detta 

bör vara obligatoriskt under perioden maj till september. Hämtningsfrekvensen kan anpassas 

efter behov och kund. Dispens från sophämtning bör tillämpas restriktivt. 

Kommentar: 

VA/Renhållningsavdelningen kan endast anmoda (uppmana) fastighetsägare att abonnera på 

sophämtning och informera dem om möjligheten att söka dispens hos Miljö och 

byggförvaltningen. Vid ej inkomna svar på anmodan lämnas ärendet till Miljö och Bygg 

förvaltningen vilka som myndighet har möjlighet att ge dispens eller göra förelägganden 

utifrån rådande miljölagstiftning. 

Synpunkt 

När det gäller återvinning av förpackningar är det olyckligt att ansvaret för detta har överlåtits 

till privata aktörer. Dels är återvinningsstationerna för få till antalet, dels är det vanligt att de 

inte sköts tillfredsställande. Men den allvarligaste invändningen mot systemet är att det skapar 

förvirring när återvinningsbart material inte sorteras efter material utan efter 

användningsområde. Exempelvis får inte planglas läggas i containern för flaskor. 

Kommentar: 

Instämmer starkt i yttrandet om att återvinningsstationerna för få till antalet och de har 

dessutom dålig tillgänglighet. Som yttrandet säger skapar det förvirring vilket är något 

kommunen har uppmärksammat. Det är även olyckligt då VA/Renhållningsavdelningen måste 

informera besökare till Bedemads avfallsanläggning om att återvinningsbart material inte 

sorteras efter material utan efter användningsområde dvs i container för plastförpackning får 

inte andra plastprodukter läggas. Detta eftersom förpackningarnas insamling sker av FTI och 

övrig insamling är kommunens ansvar. Någon god nationell apparat kring tex glas och 

plastprodukter som inte är förpackningar finns tyvärr inte. 

Synpunkt 

Kommunens kraftvärmeverk bör omfattas av avfallsplanen. Kommunen skall prioritera 

användning av avfall som kommer från närområdet. I planen bör framgå att det inte är tillåtet 

med import av avfall. Då Ljungby saknar järnvägsförbindelse bör transport av avfall baserat 

på fossila bränslen minimeras. 

Kommentar: 

Stämmer att planen inte omfattar kommunens kraftvärmeverk i särskild stor omfattning och 

att då Ljungby saknar järnvägsförbindelse bör transport av avfall baserat på fossila bränslen 

minimeras. För transporten av avfall till Ljungby energi från andra orter ansvarar de 

transporterande orterna och aktörerna för. 
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INKOMNA YTTRANDEN OCH SYNPUNKTER från samråd med organisationer och 

myndigheter enl. bifogad sändlista efter samråd som avslutades 2014-03-31 

 

Följande skrivelser har inkommit till kommunen med anledning av förslaget till 

renhållningsföreskrifter och avfallsplan: 

2014-03-26 Miljö och byggnämnden, Ljungby kommun 

2014-03-26 Kultur- och fritidsnämnden, Ljungby kommun 

2014-03-25 Tekniska förvaltningen, Ljungby kommun 

2014-04-01 Villaägarna Kronoberg 

2014-03-31 Alvesta kommun 

2014-03-31 Miljöpartiet de gröna, Ljungby kommun 

2014-03-27 Vänsterpartiet, Ljungby kommun 

2014-03-30 Skogsstyrelsen Kronoberg 

2014-03-28 Trafikverket Region Syd 

2014-03-10 Kommunledningsförvaltningen/ kommunstyrelsen, Ljungby kommun 

2014-03-05 Ljungby ungdomsråd, Ljungby kommun 

 

Inkomna yttranden och synpunkter har beaktats enligt nedan: 

 

Miljö och byggnämnden, Ljungby kommun 
Miljö- och byggnämnden anser att den framtagna avfallsplanen är ett bra och välarbetat 

dokument. Nämnden ser positivt på att den innehåller flera åtgärder som syftar till att öka 

medvetenheten hos kommuninvånare och främja ett ändrat beteende. 

 

Nämnden har följande synpunkter på förslag till plan: 

Synpunkt 

Punkt 2.3.1, sidan 12. 

Planering av återvinningsstationer och/eller miljöhus vid planläggning av bostadsområden och 

omvandlingsområden är ett arbete som bör ske i samverkan med tekniska förvaltningen som 

är den som ofta anvisar mark för ändamålet. Statistik finns framtagen av Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen (FTI) som visar på ett behov i Ljungby kommun av fler 

återvinningsstationer. FTI rekommenderar en station per 1 000 invånare. I Ljungby finns en 

station per 2 000 invånare. 

Det är mycket angeläget att människor har nära till återvinningsstationer och att de är 

strategiskt placerade. Inte minst är detta viktigt för landsbygdsbefolkningen. 

Återvinningsstationerna måste också vara välskötta och städade. 

Kommentar: 

Sida 11: Mål 2, Resurserna i avfallet tas tillvara; 

Tidigare skrivning: 

”En stor mängd förpackningar och tidningar finns också kvar i avfallet som går till 

förbränning och åtgärder behövs för att en större del av detta material ska kunna gå till 

materialåtervinning. Viktiga delar för att uppnå detta är att arbeta för att förbättra det 

insamlingssystem med återvinningsstationer som finns idag, att underlätta för sortering av fler 

fraktioner i miljöhus och andra avfallsutrymmen och att kommunen vid planläggning av 

bostadsområden planerar för återvinningsstationer eller miljöhus.” 
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Text kompletteras i avfallsplanen enl nedan: 

”En stor mängd förpackningar och tidningar finns också kvar i avfallet som går till 

förbränning och åtgärder behövs för att en större del av detta material ska kunna gå till 

materialåtervinning. Viktiga delar för att uppnå detta är att arbeta för att förbättra det 

insamlingssystem med återvinningsstationer (ÅVS) som finns idag. Bland annat genom att 

verka för fler ÅVS och att de placeras strategiskt samt hålls välskötta, oavsett vem som är 

ansvarig för förpacknings och tidningsinsamlingen. Det är viktigt att underlätta för sortering 

av fler fraktioner i miljöhus och andra avfallsutrymmen och att kommunen vid planläggning 

av bostadsområden planerar för återvinningsstationer eller miljöhus”. 

 

Sida 12, åtgärdspunkt 2.3.1; 

Tidigare skrivning: 

Planera för återvinningsstationer och/eller miljöhus vid planläggning av bostadsområden och 

omvandlingsområden. Ansvar: Miljö- och byggförvaltningen 

Text kompletteras i avfallsplanen enl nedan: 

Planera för återvinningsstationer och/eller miljöhus vid planläggning av bostadsområden och 

omvandlingsområden. Ansvar: Miljö- och byggförvaltningen i samverkan med Tekniska 

förvaltningen. 
 

Synpunkt 

Punkt 2.4, sidan 13. 

Under uppföljning står det att ”årlig jämförelse av ambitionen gällande utsortering av 

återvinningsbart material i rivningsplaner” ska ske. Nämnden är tveksam till om detta är 

mätbart. Vad menas med ”ambitionen”? Ska uppgifter från samtliga rivningsplaner 

sammanställas? I dagsläget kräver nämnden inte in slutredovisning från alla utförda rivningar. 

Olika krav på redovisning ställs beroende på rivningens omfattning. 

 

”Andel tillsynsobjekt som fått information om källsortering och farligt avfall”. Förvaltningen 

är tveksam till om detta är mätbart. För att få fram ”andel” krävs att det fastställs hur många 

tillsynsobjekt som vi har tillsynen över. Vi har uppgifter över antalet verksamheter som ska ha 

återkommande tillsyn. Utöver det finns många företag där tillsyn bedrivs i projektform och 

som vi inte får kännedom om förrän vid riktad projekttillsyn. Ett förslag på mätetal kan i 

stället vara ”antal företag som fått riktad information om källsortering och farligt avfall”. 

Företag får information via tillsyn, utskick, kommunens hemsida och/eller i lokaltidningen. I 

de fallen är det svårt att veta vilka tillsynsobjekt som tagit del av informationen. 

Kommentar: 

Ändring i avfallsplanen blir att en ”årlig jämförelse av ambitionen gällande utsortering av 

återvinningsbart material i rivningsplaner” ska ske tas bort och ersätts med mätetalet ” antal 

företag som fått riktad information om källsortering och farligt avfall”. 

 

Synpunkt 

Punkt 3.3.2, sidan 16. 

”Kartlägg behovet av åtgärder på nedlagda deponier i kommunen”. VA- 

renhållningsavdelningen står som ansvarig. Dialog bör ske med miljö- och byggnämnden som 

är tillsynsmyndighet över nedlagda deponier. 
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Kommentar: 

Text kompletteras i avfallsplanen. 

Sid 16, åtgärdspunkt 3.3.2, Kompletteras med, i dialog med Miljö- och byggförvaltningen. 

 
Synpunkt 

Resultatmål 4.1, sidan 19. 

”90 % av hushållen ska vara nöjda med avfallsinsamlingen”. Visionen bör vara att 100 % av 

hushållen ska vara nöjda med insamlingen. Strävan bör vara att det inte ska finnas några 

missnöjda kunder. 

Kommentar: 

Sid 19, åtgärdspunkt 4.1; Ändras till 100%. Strävan bör vara att alla hushåll är nöjda med 

avfallsinsamlingen. 

 

Synpunkt 

Punkt 4.1.2, sidan 19. 

”Genomför försök med insamling av farligt avfall och småelektronik i butik med Samlaren”. 

Det är oklart vad som avses? Nämnden vill poängtera att det är viktigt att de som är 

involverade i verksamhet kring insamling, mellanlagring eller annan hantering av avfall 

känner till vad som gäller enligt miljöbalken för hanteringen. 

Kommentar: 

Sid 19, åtgärdspunkt 4.1.2 Följande förtydligande införs i avfallsplanen under åtgärd 4.1.2. 

Genomför försök med insamling av farligt avfall och småelektronik i butik med säkerhets 

skåpet Samlaren. Glödlampor, lågenergilampor, småbatterier och småelektronik kan lämnas. 

 

Synpunkt 

Åtgärdspunkt 4.2.1, sidan 19 

Ansvarig saknas enligt avfallsplanen. Ansvarig bör vara miljö- och byggnämnden i samarbete 

med tekniska förvaltningen. 

Kommentar: 

Åtgärdspunkt 4.2.1, sidan 19, Text kompletteras i avfallsplanen enl synpunkt. 

 
Synpunkt 

Kapitel 6, nulägesbeskrivning, sidan 27 

Nämnden är tveksam till om listan på de företag som är de största arbetsgivarna ska vara med. 

Detta med tanke på hur snabbt informationen kan bli inaktuell. 

Kommentar: 

Nulägesbeskrivning, kap 6. Listan på de största arbetsgivarna i kommunen samt antalet 

heltidstjänster behålls efter noga övervägande eftersom listan säger något om avfallet i 

kommunen vid tidpunkten för framtagande av avfallsplanen. Planen kompletteras med texten 

”de tio största arbetsgivarna vid tidpunkten för avfallsplanens utformande”. 
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Kultur- och fritidsnämnden, Ljungby kommun 
Kultur och fritidsförvaltningens aktiviteter uppmuntrar till aktiviteter och engagemang för 

hälsa, friskvård och naturupplevelser. Vi värnar om frisk luft och giftfria miljöer. Det är bra 

att avfallsplanen tar fram konkreta åtgärder med ansvar och tidplan. Kultur och 

fritidsförvaltningen har inga specifika aktiviteter i föreslagen avfallsplan. 

Tekniska förvaltningen, Ljungby kommun 
Tekniska förvaltningen har inget att erinra i avfallsplan Ljungby kommun. 

Plankontoret, Ljungby kommun 
Enkel och tydlig avfallsplan. 

Tillgängligheten på återvinningsstationerna bör beaktas. I övrigt har plankontoret har inget att 

erinra i avfallsplan Ljungby kommun. 

Kommentar: 

Se kommentaren under Miljö och byggnämnden för svar gällande Sida 11: Mål 2, Resurserna 

i avfallet tas tillvara och Sida 12, åtgärdspunkt 2.3.1. 

Villaägarna Kronoberg 
Villaägarna Kronoberg har tagit del av avfallsplanen och har inget att invända. Planen är väl 

genomarbetad och det är lovvärt att målen uppfyllts. Föreningen vill också uppmuntra 

ambitionerna att ta hand om matavfall. 

Alvesta kommun 
Alvesta kommun håller med om att det är positivt/bra med öppet hus för skolklasser och 

allmänheten på återvinningscentralen och Ljungsjöverkets avfallsförbränning. 

Miljöpartiet de gröna, Ljungby kommun 
Framtagen avfallsplan upplevs som gedigen och framåtsyftande. För att ytterligare stärka 

Ljungby kommuns kommande avfallsplan föreslås följande för att göra den ytterligare 

framtidssäkrad: 

Synpunkt 

I förslaget föreslås att man skall uppmana fritidshusägare att abonnera på sophämtning. 

Föreslår att man istället formulerar att detta skall vara obligatoriskt under perioden maj till 

september. Hämtningsfrekvensen kan anpassas efter behov och kund. Dispens från 

sophämtning bör ske på ett generöst sätt. 

Kommentar: 

Kapitel 3 Avfallet ska hanteras säkert för människa och miljö. Mål 3.4, Alla permanent- och 

fritidsboende ska uppmanas att ingå i löpande abonnemang för hushållsavfall / ersätts med 

Kommunalt avfall och avlopp, genomförs löpande med kampanj år 2015. 

Detta omfattas av Ljungby kommuns renhållningsföreskrifter 10de paragrafen, ”Skyldighet 

att överlämna hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfall”. För mål 3.4 med åtgärd 3.4.1-

3.2.3 står Va/Renhållningsavdelningen som åtgärdsansvarig. VA/Renhållningsavdelningen 

kan endast uppmana till tecknande av abonnemang. I fall då efter uppmaning av 

VA/Renhållningen, inte 
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leder till ett tecknande av abonnemang överlåts ärendet till tillsynsmyndigheten. Dispenser 

söks hos tillsynsmyndigheten. 

Synpunkt 

Avgiften (taxan)/ekonomin bör definieras i form av något nyckeltal. Som det står nu kan 

kommunen öka kostnaderna ohämmat för avfallshanteringen. Finns inget incitament för 

kommunen att optimera avfallsverksamheten. Skall Ljungby vara attraktivt bör man ha 

attraktiva avfallstaxor. Detta uppmuntrar dessutom människor att nyttja dessa tjänster. 

Kommentar: 

Vad kommuner får och inte får göra styrs av kommunallagen och de vägledande 

domstolsavgöranden som kommit som följd av lagen. Den avfallstaxa som sätts styrs av 

självkostnadsprincipen, en av de kommunala rundläggande principerna. 

Självkostnadsprincipen innebär att man inte får ta ut högre VA- och Renhållningstaxa än vad 

som svarar mot de verkliga kostnaderna. 

En miljöstyrande taxa är något som eftersträvas tex genom att man idag kan få utsträckt 

hämtningsintervall på sina hushållssopor om man komposterar. Vid möjlighet till ökad 

utsortering kommer miljöstyrande taxa återigen beaktas. 

Synpunkt 

Lösning för matavfall anser vi att man lagt lite väl långt bort i planen. Bör införas tidigare än 

föreslaget. Finns ju idag möjlighet att transportera matavfall till Växjö som kan utvinna 

biogas av matavfallet. 

Kommentar: 

Kapitel 2, Resurserna i avfallet tas tillvara, mål 2.1-2.2. Mottagningsanläggning för matavfall 

finns att tillgå inom rimligt avstånd. En av de stora svårigheterna är att välja ett system som 

ger flexibilitet att eventuellt erbjuda insamling av fler avfallslag vid fastigheterna, utan att för 

den delen förändra systemet alltför mycket för abonnenten. Tas hänsyn till bör även 

kommunens förhållanden med mycket landsbygd och många små vägar. En annan mycket 

svår aspekt är den massiva informationsinsats som, av erfarenhet från andra kommuner, 

kommer att krävas vid införandet. Det är av stor viktigt att endast matavfall läggs i 

insamlingen för att få ett gödselsubstrat som kan återanvändas i jordbruket. 

Synpunkt 

Kommunens förnämliga kraftvärmeverk bör omfattas av avfallsplanen. I planen bör det 

framgå att det inte är tillåtet med import av avfall. Kommunen skall prioritera använda avfall 

som kommer från regionerna närmast Ljungby. Då Ljungby saknar järnvägsförbindelse bör 

transport av avfall baserat på fossila bränslen minimeras. 

Kommentar: 

Import av avfall regleras i lagstiftning. Miljö- och byggförvaltningen är tillsynsmyndighet för 
Ljungsjöverket, och följer i sin tillsyn upp lagefterlevnaden. 
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Vänsterpartiet, Ljungby kommun 
Vi anser att det är ett bra och genomtänkt förslag med mycket information och konkreta 

åtgärder. Vi ser fram emot att matavfallet ska samlas in och tas om hand eftersom det är ett 

slöseri att elda upp avfallet som vi gör idag. 

Synpunkt 

Sid 9 Åtgärder 1.1.4 Kan inte även andra kommunala tjänstemän t.ex konsumentsekretare 

hjälpa till? 

Kommentar: 

Åtgärdspunkt 1.1.4, sid 9,” Kommunicera hur människor kan minska avfallsmängderna 

genom medveten konsumtion och återanvändning.” 

För informationen om hushållsavfall / ersätts med Kommunalt avfallet bör huvudansvaret 

ligga på VA/Renhållningsavdelningen då denna avdelning ansvarar för insamlingen. Det är 

positivt om andra kommunala avdelningar och förvaltningar har möjlighet att kommunicera 

medveten konsumtion och återanvändning. 

 
Synpunkt 

Åtgärd 1.1.5. Borde det inte finnas redan översatt information hos någon annan kommun? 

Kommentar: 

Åtgärdspunkt 1.2.2, sid 9,” Ta fram informationsmaterial om avfallshantering, medveten 

konsumtion och återanvändning som kan användas vid SFI-undervisning.” Idag har 

VA/Renhållningsavdelningen som står som ansvarig för åtgärden, inget sådant underlag. Vid 

framtagande kommer man att se hur andra kommuner har gjort och vilket material som redan 

finns tillgängligt. Det kommer sedan att anpassas till kommunens förhållanden och behov. 

 
Synpunkt 

Åtgärd 1.2.2. Det finns föreningar som arrangerar klädbytardagar. Vi föreslår att kommunen 

samarbetar med dem istället för att konkurrera. 

Kommentar: 

Åtgärdspunkt 1.2.2, sid 9, ”Geomför aktiviteter som främjar återanvändning så som 

leksaksbytardagar och klädbytardagar.” Avsikten är att i möjligaste mån samarbeta med 

andra intresserade och kanske bidra ett större arrangemang och genomslag. 

 
Synpunkt 

Det är mycket angeläget att människor har nära till återvinningsstationer och att de är 

strategiskt placerade. Inte minst är detta viktigt för landsbygdsbefolkningen. I till exempel 

västra delen av kommunen är det mycket glest med återvinningsstationer. Det är också viktigt 

att de är välordnade och städade. 

Kommentar: 

Se kommentaren under Miljö och byggnämnden för svar gällande Sida 11: Mål 2, Resurserna 

i avfallet tas tillvara och Sida 12, åtgärdspunkt 2.3.1. 

Synpunkt 

I kapitel 6 med nulägesbeskrivning finns en lista över de största arbetsgivarna. Den är 

inaktuell och det är tveksamt om vi behöver ha någon lista med tanke på att de snabbt blir för 

gamla. 

Kommentar: 

Se kommentaren under Miljö och byggnämnden för svar gällande Nulägesbeskrivning, kap 6. 
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Skogsstyrelsen Kronoberg 
Skogsstyrelsen har inget att erinra till förslag för avfallsplan för Ljungby kommun. 

Trafikverket Region Syd 
Synpunkt 

Det framgår inte tydligt vad planen innebär för transportarbetet och transportsystemet. 

Finns det någon större anläggning och finns i så fall några problem kring denna lokalisering? 

Har det gjorts någon utredning kring lokalisering av återvinningsstationerna med tanke på 

transportarbetet? 

Kommentar: 

Avfallsplanen bygger på att hanteringen av avfallet sker med dagens två avfallsanläggningar, 

Bredemads avfallsanläggning och förbränningsverket på Ljungby energi. Båda 

anläggningarna har tillstånd som rymmer de mål som finns i avfallsplanen. Lokaliseringen av 

anläggningarna är enligt deras tillstånd för avfallshantering, där det i tillståndsansökan tagits 

hänsyn till transporter. Det finns inga transportproblem. Återvinningsstationerna tillhör 

förpackning och tidningsinsamlingen och kommunen kan påpeka för organisationen att de tar 

hänsyn till transporterna om förpacknings och tidningsinsamlingen väljer att upplåta fler 

återvinningsstationer. 

KLF/KS, Ljungby kommun 
Yttrande 

KLF/KS har inte för avsikt att lämna några synpunkter. 

Kommentar 

Dessa kan lämnas vid anförande av planen för beslut om utställning och granskning. 

Ljungby ungdomsråd, Ljungby kommun 
Ungdomarna svarade att målen är bra för miljön och att det är bra med biogas. I övrigt tyckte 

inte ungdomarna att de har tillräckligt med kunskap inom området för att kunna tycka till mer 

om förslaget. 

Kommentar: 

Trots eventuella kunskapsbrister anser VA/Renhållningsavdelningen det viktigt att 

ungdomsrådet tillfrågats då avfallsplanen är ett dokument för framtida strategi gällande avfall. 

Vi ser även att vi bör arbeta för att bättre ta med ungdomar i avfallsfrågor. 
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Allmänna råd om sortering och överlämnande
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att 

nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på för respektive 

avfallsslag anvisad plats. 

Innehållsförteckning

Farligt avfall ..................................................................................................... 3 

Batterier ............................................................................................................ 3 

Grovavfall ......................................................................................................... 4 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen ................. 4 

Kasserade kylskåp och frysar ......................................................................... 4 

Avfall under producentansvar ........................................................................ 4 

Icke brännbart Hushållsavfall- ersätts med Kommunalt avfall, .................. 4 

Trädgårdsavfall ................................................................................................. 4 

Latrin .................................................................................................................. 5 

Slam från enskilda avloppsanläggningar ......................................................... 5 

Fettavskiljare ...................................................................................................... 5 

Stickande och skärande avfall ........................................................................... 5 

Läkemedel, cytostatika och sprutor .................................................................. 5 

Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsslakt ...................................... 5 
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Farligt avfall

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt 

avfall: 

− Färg-, lackavfall samt hartser

− Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel)

− Lösningsmedel

− Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)

− Bekämpningsmedel

− Sprayburkar

− Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som
kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)

− Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)

− Spillolja och annat innehållande spilloljeavfall

− Trä som innehåller farliga ämnen, exempelvis tryckt trä och slipers

− Asbest (Lämnas i väl försluten plastförpackning)

Hushållsavfall- ersätts med Kommunalt avfall, som utgörs av eller innehåller farligt avfall 

lämnas vid kommunens återvinningscentral, i fastigheter utrustade med miljöskåp eller i 

miljöboxen. 

Asbest som lämnas ska vara inplastad och väl försluten. 

Batterier

Enligt förordningen (2008:834) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut 

batterier. 

− Batterier kan lämnas vid kommunens återvinningscentral, återvinningsstationer
utrustade med batteriholkar, i fastigheter utrustade med miljöskåp eller i

miljöboxen.

− Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid

försäljningsställen.

− Bilbatterier och andra större startbatterier kan lämnas vid försäljningsställen

eller kommunens återvinningscentral.
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Grovavfall 
 

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra 

skäl inte kan läggas i behållare eller säck för Hushållsavfall- ersätts med Kommunalt 

avfall,. Grovavfallet är exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande. 

 

− Grovavfall från hushållen (skrymmande Hushållsavfall- ersätts med 
Kommunalt avfall,) lämnas oförpackat vid kommunens återvinningscentral. 

 

− Grovavfall från hushållen kan lämnas där renhållningsfordonet stannar vid 

sophämtning. Anmälan och hämtning av gropsopor sker enligt kommunen 
förutbestämd hämtningsrutin. 

 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen 
 

− Avfall av elektriska och elektroniska produkter lämnas på kommunens 
återvinningscentral. 

 

− Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör) 
lämnas på kommunens återvinningscentral, i fastigheter utrustade med miljöskåp 

eller i miljöboxen. 
 

Kasserade kylskåp och frysar 
 

− Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid kommunens återvinningscentral 

eller anmälas till VA-/renhållningsavdelningen, som hämtar avfallet enligt det 

årligen fastställda schemat för grovavfall. 

 

Avfall under producentansvar 
 

− Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas lämnas vid 

återvinningsstationer, kommunens återvinningscentral eller på annan plats som 

anvisas av representant för förpackningsproducent. 

 

Icke brännbart Hushållsavfall- ersätts med Kommunalt avfall, 
 

- Hushållsavfall- ersätts med Kommunalt avfall, som inte är en förpackning, och 

inte är brännbart, ex keramik, porslin och sanitetsporslin. Lämnas vid 

kommunens återvinningscentral eller på av kommunen anvisad plats. 

 

Trädgårdsavfall 
 

− Abonnemang för fastighetshämtning av trädgårdsavfall kan beställas hos 

kommunen. Trädgårdsavfall kan också lämnas vid kommunens 
återvinningscentral. 
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Latrin

− Hämtning sker varannan vecka för permanentboende. För fritidsboende sker

hämtning 7 gånger under tiden juni-augusti alternativt 13 gånger under tiden

april – september. Fylld behållare försluts av fastighetsinnehavare eller

nyttjanderättsinnehavare innan hämtning sker. Ny behållare och hämtning

ombesörjs av renhållaren.

Slam från enskilda avloppsanläggningar

− Tömning för permanentboende sker en (1) ggr/ år, enligt kommunen

förutbestämt tömningsschema.

− Tömning för fritidsboende sker en (1) ggr/ två (2) år, enligt kommunen

förutbestämt tömningsschema.

− Slutna tankar och minireningsverk töms efter beställning från fastighetsägaren

till kommunen, dock minst vartannat år.

− Fritidsboende med anslutning till BDT töms efter beställning från

fastighetsägaren till kommunen, dock minst var fjärde år.

Slam från enskilda anläggningar ska tömmas enl. ovan intervall,

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att anmäla behov

av tömning eller anmäla fastigheten till tömningsschema.

Fettavskiljare

− Tömning av fettavskiljare, annan hämtning av vegetabiliska oljor och fetter från
restaurang, storkök och liknande sker efter beställning till kommunen.

Stickande och skärande avfall

− Lämnas vid kommunens återvinningscentral eller på av kommunen anvisad
plats. Avfallet lämnas i väl försluten tät behållare av plast eller metall.

Observera, gäller inte blodsmittande föremål.

Läkemedel, cytostatika och sprutor

− Lämnas på apoteket. För använda sprutor finns på apoteket ändamålsenlig
behållare.

Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt

Döda mindre sällskapsdjur (hundar, katter, marsvin, andra smågnagare, kaniner m m) får 

grävas ner på den egna fastigheten om det kan göras utan olägenhet för människors hälsa 

eller miljö. Förutom besvärande lukt ska också hänsyn tas till risk att förorena vatten samt att 

vilda djur kan gräva upp kadavret. 
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Nyttjanderättshavare får gräva ner döda sällskapsdjur på bostadsfastigheten om tillåtelse 

erhållits av fastighetsägaren. 

De flesta djurkliniker och djursjukhus erbjuder hjälp med omhändertagande/ kremering av 

kroppen. 

Begravning av ponny, häst eller andra hovdjur kräver tillstånd hos länsstyrelsen. 

Kommunen ska alltid intyga att platsen är godkänd innan länsstyrelsen ger tillstånd. 

Döda lantbruksdjur räknas inte som sällskapsdjur. De måste tas omhand av en godkänd 

anläggning och får inte grävas ner. 

Eventuella djurrester från jakt kan grävas ner om det kan göras utan att olägenhet 

uppstår. 

Returpapper
Med ”returpapper” avses kommunalt avfall som består av papper som tidningar trycks på, 

tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall (jfr definition i 1 

kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614)). 2.3 Med ”returpappersavlämnare” avses både 

verksamhetsutövare och hushåll i flerbostadshus inom Ljungby kommun.returpapper kan 

lämnas vid återvinningsstationer, återvinningscentral eller för företag och verksamheter via 

auktoriserad entreprenör. 
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§ 215 Dnr KS2021-0495 340 

Verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten i Toftaholm  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett nytt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten enligt till ärendet bifogad lista 
över fastigheter och karta för Toftaholm, bilaga 1 och bilaga 2.  

Reservationer 

Roland Johansson (ALT), Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) 
reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har av privatpersoner blivit uppmärksammade om behov av 
kommunalt vatten i området Toftaholm. Tekniska nämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett nytt verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten i Toftaholm.  

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 18 oktober 
2021. Förvaltningen har blivit kontaktade av boende i Toftaholm.  Vatten- och 
avloppsplanen identifierar Toftaholm som ett område som har behov av ett 
samordnad vatten- och avloppslösning. Området som markeras i vatten- och 
avloppsplanen omfattar 16 fastigheter samt camping.  

Tekniska nämnden föreslår den 15 november 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att inrätta ett nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 
enligt till ärendet bifogad lista över fastigheter och karta för Toftaholm, bilaga 1 
och bilaga 2.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-11-15 § 128 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen , 2021-10-18 

Bilaga 1 (del av tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen), 2021-10-18 

Bilaga 2 (del av tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen), 2021-10-18 

Länsstyrelsens svar till boende i Toftaholm gällande kommunalt vatten, 2020-08-12 

Yrkanden 

Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tekniska nämndens förslag.  

Lars-Ove Johansson (C), Håkan Bengtsson (S), Anne Karlsson (S), Gunilla Åström 
(M), Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutat att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområdet, i enlighet med 
tekniska nämndens förslag till beslut.  

Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för vidare utredning utifrån ny lagstiftning som 
kommer i början av år 2022.  
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om det är kommunstyrelsens mening att besluta i ärendet idag. 

Ordföranden frågar om det är kommunstyrelsens mening att återremittera ärendet 
i enlighet med Roland Johanssons yrkande.  

Ordföranden finner att det är kommunstyrelsens mening att besluta i ärendet idag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister 
Salomonssons yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.  

Omröstning begärs. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut och om att rösta NEJ för att 
besluta i enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.  

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x 

Åström Gunilla, tjänstgörande ersättare M x 

Sahlin Jan, Ledamot M x 

Walldén Marcus, Ledamot M x 

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

Anderberg Jenny, tjänstgörande ersättare 
C 

x 

Björkström Rut, Ledamot KD x 

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x 

Kowalski Paul, Ledamot S x 

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S x 

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x 
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Lorentzson Jan, Ledamot SD   x  
Salomonsson Krister, Ledamot SD   x  
Johansson Roland, Ledamot ALT   x  

Omröstningen har utfallit med 11 JA-röster, tre NEJ-röster medan en ledamot valt 
att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning beslutat i enlighet 
med tekniska nämndens förslag till beslut. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 128

Sammanträdesprotokoll 
2021-11-15 

TK2020/0205 303

Inrättande av nytt verksamhetsområde för 

dricksvatten och spillvatten i Toftaholm 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett
nytt verksamhetsmmåde för dricksvatten och spillvatten enligt till ärendet
bifogad lista över fastigheter och karta för Toftaholm. Bilaga 1 och 2.

Reservation 

19(27) 

Krister Salomonsson (SD) och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
skyldighet att inrätta verksamhetsområden om det finns behov för
människors hälsa och miljön och om det kan lösas i ett större sammanhang.
Därför föreslås att det inrättas nya verksamhetsområden för dricksvatten 
och spillvatten enligt karta och förteckning i bilaga 1 och 2.

Förvaltningen har blivit kontaktade av boende i Toftaholm. De boende har
själva gjort en namninsamling och varit i kontakt med länsstyrelsen för att fä
kommunalt vatten och avlopp då de inte själva kan lösa detta. De boende i
Toftaholm har fått följande svar meddelat från länsstyrelsen "Jag kan inte se av
din skrivelse att ni fått något besked frän kommunen om området ska bli
verksamhetsområde eller när så ska ske. Därför bör ni först begära detta av
kommunen." De boende har därför begärt att frågan om kommunalt VA i
Toftaholrn ska tas upp. Att ta upp ärendet innebär att kommunfullmäktige avgör
om Toftaholm ska bli ett nytt verksamhetsområde eller inte. VA-planen
identifierar Toftaholm som ett område som har behov av en samordnad va
lösning. Området som markeras i VA-planen omfattar 16 fastigheter+ camping.
Området uppfyller kriterierna enligt § 6 i vattentjänstlagen.
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster innebär att
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

l. bestärnrna det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.







T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2021-10-18 

Tekniska förvaltningen 
Pia Davidsson 
VA-renhållnings chef 
Tel. 0372-78 93 81 
Pia.davidsson@ljungby.se 

Inrättande av nytt verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten i Toftaholm  

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige inrättar nytt verksamhetsområde för 
dricksvatten och spillvatten enligt bifogad lista och karta för Toftaholm. Bilaga 1 och 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) skyldighet att inrätta 
verksamhetsområden om det finns behov för människors hälsa och miljön och om det 
kan lösas i ett större sammanhang.  

Därför föreslås att det inrättas nya verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten 
enligt karta och förteckning i bilaga 1 och 2.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen har blivit kontaktade av boende i Toftaholm. De boende har själva gjort en 
namninsamling och varit i kontakt med länsstyrelsen för att få kommunalt vatten och 
avlopp då de inte själva kan lösa detta. Förvaltningen har fått följande svar meddelat från 
länsstyrelsen ”Jag kan inte se av din skrivelse att ni fått något besked från kommunen om 
området ska bli verksamhetsområde eller när så ska ske. Därför bör ni först begära detta av 
kommunen.”  De boende har därför begärt att frågan om kommunalt VA i Toftaholm ska 
tas upp. Att ta upp ärendet innebär att kommunfullmäktige avgör om Toftaholm ska bli 
ett nytt verksamhetsområde eller inte. VA-planen identifierar Toftaholm som ett område 
som har behov av en samordnad va-lösning. Området som markeras i VA-planen 
omfattar 16 fastigheter+ camping. Området uppfyller kriterierna enligt § 6 i 
vattentjänstlagen; 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 

6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 



Statusen på de enskilda anläggningarna i Norra Toftaholm varierar. Flera av husen idag 
har en gemensam lösning. Campingen har en gemensamlösning för sina servicehus och 
stugor.  

Förvaltningen gör bedömning att området finns i VA-planen och att §6 i lagen om 
allmänna vattentjänster uppfylls. Ett verksamhetsområde kan därför inrättas. 

Pia Davidsson Sonja Edén 
VA-renhållningschef Teknisk chef 

Bilagor 
1. Karta över fastigheter i Toftaholm som ingår i verksamhetsområde, 2021-10-18
2. Förteckning över fastigheter i Toftaholm som ingår i verksamhetsområde, 2021-

10-18
3. Länsstyrelsens svar till boende i Toftaholm samt namnunderskrifter



Bilaga 1: Förteckning över fastigheter Norra Toftaholm och camping verksamhetsområde med 
vattentjänster som tillhandahållas  

Vattentjänst som ingår för varje fastighet markeras med (X) 
Fastighet Dricksvatten Spillvatten Adress/kommentar Total 

areal(m2) 

Toftaholm 1:11 Del av R 

Toftaholm 1:9 Toftaholm Djurstorp 1 53 200 

Toftaholm 1:64 Toftaholm Djurstorp 2 880 

Toftaholm 1:35 2 178 

Toftaholm 1:34 Toftaholm Solöga 1 2 349 

Toftaholm 1:32 Toftaholm Solhaga 1 2 670 

Toftaholm 1:29 Toftaholm Björkhaga 1 4 047 

Toftaholm 1:33 Toftaholm Haga 1 2 700 

Toftaholm 1:59 Toftaholm 
Soldattorpet 1 

3 027 

Toftaholm 1:44 Toftaholm 10 1 589 

Toftaholm 1:50 Toftaholm Skogsdal 1 2 417 

Toftaholm 1:53 Toftaholm 8 2 025 

Toftaholm 1:54 Toftaholm 7 1 460 

Toftaholm 1:30 Del av Toftaholm 
Skogen västra 1 

Toftaholm Söderkåk 1 

Toftaholm 1:56 Toftaholm skogen 
Östar 1 

4 464 

Toftaholm 1:51 Toftaholm 15 

E4:ans Campingplats 



Toftaholm 1:25   Toftaholm 13 1 432 

Toftaholm 1:61   Toftaholm 11 1 798 

Toftaholm 1:60   Toftaholm 12 1 840 
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LANSSTYRELSEN
I KRONOBERGS LÄN

MEDDELANDE
Datum
2020-08-12

Ml)
Ärendenummer
567-4577-2020

Dagmar Michel 
Am Havelblick 5 
14473 Potsdam

m

Hej Dagmar,

Vi har tagit emot er skrivelse. Det är inte vattenenheten på Länsstyrelsen som har 
tillsynen över 6 § i lagen om allmänna vattentjänster utan miljöskyddsenheten, 
därför jag svarar dig istället för Jan Grosen.

När det gäller 6 § i lagen om allmänna vattentjänster så är det kommunens 
skyldighet. Vi på Länsstyrelsen har tillsyn att kommunen följer lagstiftningen.

Jag kan inte se av din skrivelse att ni fått något besked från kommunen om 
området ska bli verksamhetsområde eller när så ska ske. Därför bör ni först 
begära detta av kommunen.

Jag skickar detta meddelande och er skrivelse till kommunen för kännedom. 

Återkom till mig om ni har frågor eller om jag missuppfattat något.

Vänlig hälsning

Anders Brännström

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
vvwvv.lansstvrelsen.se/dataskvdd.

Kopia: Tekniska förvaltninge, VA- och renhållningsavdelningen, Ljungby 
kommun,

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Kontakt i detta ärende

Anders Brännström 010-2237433

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg


Dagmar Michel, Am Havelblick 5, 14473 Potsdam Tel +49 173 700 2933

Jan Rosen

Länsstyrelsen Kronoberg 

35186 Växjö

länsstyrelsen
Kronobergs län 
Centralcjiäriet

2020 -08“ I 1

03. Augusti .2020

Hej Jan,

Jag vore tacksam om ni kunde vidarebefordra mitt brev till den ansvariga 

medarbetaren i avd. Vatten och Avloppsförsörgning.

Jag har följande begäran:

I Ljungby Kommunens VA-Plan star det att Toftaholm, nära Vittaryd, är ett prioriterat 

område för att ordna vatten och avlopp.

2013 har bedömts av kommunen att boende i Toftaholm ska fixa vatten och avlopp 

själva :

Förutsättningar för att ansluta ytterligare fastigheter til befintliga 

gemensamhetsanläggningar bedöms vara gynnsamma. Samordnad VA lösning i 
form av gemensamhetsanläggningar föreslås. Prioitering 2, bör atgärdas inom en 8 

årsperiod “

Jag är tysk och bor pa sommrarna i egen sommarhus nära sjön Vidöstern. (Adress: 

Toftaholm 12.). Fran början, sedan 1999, försöker jag lösa dricksvattenproblemet 

där. Men hittills fick jag inget vatten som är drickbart, som samtidigt gar att använda 

för tvätt och som är av sadan bra kvalitet att det inté förstör rören genom vilka det 

rinner.

I mellantid byggdes tva brunnar för mitt hus, tyvärr visar bada mindre vattenkvalitet. 

En brunn som borrades mer än 170 meter djup producerar vatten med bland annat 

sa hög järnhalt att relevanta företag för filtersystem var inte redo att rengöra vatten.



Enligt Kommunen är anslutningen av ens fastighet till en befintlig 

”gemensamhetsanläggning” en möjligtvis bättre väg än att hämta dricksvatten ifran 

egen brunn. Men en sadan möjlighet finns inte. Det beror mest pa att mina grannar 

kunde tyvärr inte delar deras dricksvattenkällor, eftersom brunnarna levererar inte 

tillräckligt med vatten, särskilt under sommarmanaderna. Ett problem som blir ännu 

större under de allt varmare somrarna.

Detta har lett till missnöje också bland mina grannar. Allt fler fick problem med 

vattenmängd, med -kvalitet och med avloppssystemet sedan länge.

I en sadant läge är $6, lag 2006:412 om allmänna vattentjänster, uppfyllt. Med 

hänsyn till skyddet för hälsan och miljön, inte mindst för livskvalitet, är det nödvändigt 

att skaffa tillgäng till rent dricksvatten som uppfyller vanliga krav och som räcker till 

hela samhället. Jag bifogar en lista med signaturer av Toftaholmare, som stöder 

initiativet och som har behov av ett bättre vatten- och avloppsystem.

Enligt kommunen är Toftaholm bedömt som ett prioriterat område, en bedömning 

som gjordes med rätta.

Här känner sig fastboende hemma sedan länge och gäster kommer gärna tillbaka ar 

för ar till E4ans camping med flera sommarhus, till Toftaholms Herrgård och till de 

manga hus och sommarhus i regionen.

En anslutning till det kommunala dricksvatten- och avloppssystem behövs. Jag vore 

tacksam om Länsstyrelsen ber Kommunen att tillhandahalla VA till Toftaholm.

Tack i förhand, med vänlig hälsning



Namn Adress

Ansluta Toftaholm till det kommunala dricksvatten- och avloppssystemet

•3H1 j r lA ^iyc-{



Ansluta Toftaholm till det kommunala dricksvatten- och avloppssystemet

Namn Adress
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Namn Adress

Ansluta Toftaholm till det kommunala dricksvatten- och avloppssystemet
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Justerandes sign 

§ 219 Dnr KS2021-0425 420 

Förnyat åtagande inom Borgmästaravtalet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förnya åtagandet 
med Borgmästaravtalet för klimat och energi genom att ingå förnyat 
Borgmästaravtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har deltagit i det europeiska initiativet Borgmästaravtalet för 
klimat och energi sedan 2011. Ljungby kommun har också uppfyllt åtaganden 
kring praktisk handling genom åtgärdsplan, kontinuerlig uppföljning och 
antagandet av en klimat- och energiplan.  

Ett förnyat åtagande i Borgmästaravtalet innebär en förhöjd ambitionsnivå och 
målsättning med åtgärder som begränsar den globala uppvärmningen till under 1,5 
grader. Åtgärderna är i linje med målsättningen i Parisavtalet. Åtagandet och dess 
målsättningar är även i linje med kommunfullmäktiges redan beslutade 
målsättningar inom klimat- och energiplanen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förnya åtagandet 
med Borgmästaravtalet för klimat och energi genom att ingå förnyat 
Borgmästaravtal. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 165 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021- 10-15 

Avtal - Borgmästaravtalet förnyat åtagande 2021 

Yrkanden 

Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut och därmed att inte förnya åtagandet gällande Borgmästaravtalet.  

Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
förnya åtagandet gällande Borgmästaravtalet, i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister 
Salomonssons med fleras yrkande.  

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

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta 
NEJ för att besluta i enlighet med Krister Salomonssons med fleras yrkande.  

LEDAMOT JA NEJ 
Gunnarsson Magnus, Ordförande M x 

Åström Gunilla, tjänstgörande ersättare M x 

Sahlin Jan, Ledamot M x 

Walldén Marcus, Ledamot M x 

Johansson Lars-Ove, Vice ordförande C x 

Anderberg Jenny, tjänstgörande ersättare 
C 

x 

Björkström Rut, Ledamot KD x 

Karlsson Anne, 2:e vice ordförande S x 

Kowalski Paul, Ledamot S x 

Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x 

Bengtsson Håkan, Ledamot S x 

Wiréhn Kerstin, Ledamot V x 

Lorentzson Jan, Ledamot SD x 

Salomonsson Krister, Ledamot SD x 
Johansson Roland, Ledamot ALT x 

Omröstningen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen 
har genom omröstning beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.  
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Diarienummer KS 2021-0425 

Kommunledningsförvaltningen 

Hanna Palm Johansson 

Hållbarhetsstrateg 

0372-789088 

hanna.johanssonpalm@ljungby.se 

Förnyat åtagande Borgmästaravtalet 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förnya 
åtagandet med Borgmästaravtalet för klimat och energi genom att ingå 
förnyat Borgmästaravtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har deltagit i det europeiska initiativet 
Borgmästaravtalet för klimat och energi sedan 2011, och har sedan dess 
förnyat sina åtaganden i linje med Borgmästaravtalets målsättningar. 
Ljungby kommun har också uppfyllt åtaganden kring praktisk handling 
genom åtgärdsplan, kontinuerlig uppföljning och antagandet av en 
klimat- och energiplan.  

Ett förnyat åtagande i Borgmästaravtalet innebär en förhöjd 
ambitionsnivå och målsättning, med åtgärder som begränsar den globala 
uppvärmningen till under 1,5 grader, i linje med målsättningen i det 
internationella klimatavtalet i Paris 2015 (Parisavtalet).  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Ljungby kommun förnyar sitt 
åtagande i Borgmästaravtalet för klimat och energi. Åtagandet och dess 
målsättningar ligger i linje med kommunfullmäktiges redan beslutade 
målsättningar inom klimat- och energiplanen, som också är i linje med 
Parisavtalet. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Borgmästaravtalet för klimat och energi lanserades år 2008 i Europa, och 
hade som ambition att samla lokala myndigheter som frivilligt åtagit sig 
att uppnå och överträffa EU:s klimat- och energipolitiska mål. 
Borgmästaravtalet involverar idag över 7000 lokala myndigheter i 57 
länder. 

I december 2011 skrev Ljungby kommun på Borgmästaravtalet för klimat 
och energi. En energiinventering och åtgärdsplan för hållbar energi 
gjordes, med målet att minska utsläppen med 20 procent till år 2020.  

2018 förnyade Ljungby kommun åtagandet med en målsättning till 2030 
att minska utsläppen med minst 40 procent och att arbeta med 
klimatanpassning. En del i åtagandet var också att ta fram och besluta om 
en klimat- och energiplan för Ljungby kommuns klimatarbete.  

Kommunfullmäktige antog i februari 2020 en klimat- och energiplan 
som anger riktningen för Ljungby kommuns arbete med klimat- och 
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energifrågor. Planen anger hur Ljungby kommun ska bidra till att uppnå 
internationella och nationella målsättningar för minskad klimatpåverkan 
och för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och 
helst till max 1,5 grader. 

Ett förnyat åtagande med Borgmästaravtalet innebär klimatmålsättningar 
på medellång och lång sikt, i överensstämmelse med EU-målen, och 
åtminstone på samma ambitionsnivå som nationella mål. Åtagandet 
innebär också att engagera medborgare, näringsliv och beslutsfattare i 
klimatarbetet, att agera utifrån målsättningar och att bilda eller ansluta 
till nätverk inom borgmästaravtalsrörelsen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förlängt åtagande innebär inga ytterligare ekonomiska konsekvenser eller 
kompletterande behov av finansiering.  

Förvaltningens beredning 

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Hanna Palm Johansson 
Hållbarhetsstrateg 

Louise Lindstedt 

Tf utvecklingschef 

Beslutsunderlag 

 Avtal - Borgmästaravtalet förnyat åtagande 2021 
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Borgmästaravtalet – Europa  

En ökning av takten för åtgärder som främjar ett rättvist och klimatneutralt Europa 

och levererar en gemensam plan för hållbar energi och klimatåtgärder (enskilt åtagande) 

Vi, borgmästare från hela Europa, tillkännager härmed att vi höjer nivån för våra 
klimatambitioner och förbinder oss att vidta åtgärder i den takt som dikteras av 

vetenskapen, i en gemensam ansträngning att hålla temperaturökningen under 1,5 ℃ – 
Parisavtalets högsta målsättning. 

Redan nu har städer sedan flera år tillbaka förvandlat klimat- och miljöutmaningar till 
möjligheter. Nu är det dags att detta blir en övergripande prioritet. 

Vi som undertecknat det europeiska borgmästaravtalet lovar att alla ska få följa med på den 
här resan. Vi kommer att försäkra oss om att våra politiska beslut och åtgärdsprogram inte 
lämnar någon person eller plats på efterkälken.  

Övergången till ett klimatneutralt Europa kommer att påverka alla delar av samhället. Som 
lokala ledare måste vi bevaka dessa effekter noggrant så att de sker på ett rättvist och 
inkluderande vis. Vi kan endast föreställa oss en övergång som är rättvis, inkluderar alla 
och respekterar världens invånare liksom planetens resurser.  

Vår vision är att vi alla år 2050 lever i fossilfria och motståndskraftiga städer med 
tillgång till billig, säker och hållbar energi. Som en del av det europeiska borgmästaravtalet 
kommer vi att fortsätta (1) minska utsläppen av växthusgaser inom vårt territorium, (2) öka 
motståndskraften och förbereda oss på klimatförändringens negativa följder, och (3) prioritera åtgärder 
mot energifattigdom för att säkerställa en rättvis övergång.  

Vi är fullständigt medvetna om att alla EU:s medlemsstater, regioner och städer befinner sig i 
olika faser av övergången, och att var och en av dem har sina egna resurser i arbetet mot 
målen i Parisavtalet. Vi bekräftar återigen vårt kollektiva ansvar för att tackla klimatkrisen. De 
många utmaningarna kräver ett starkt politiskt svar på alla styrningsnivåer. Det europeiska 
borgmästaravtalet är först och främst en rörelse bestående av engagerade borgmästare 
och lokala ledare som delar med sig av sina lösningar för att inspirera varandra i syfte 
att uppnå denna vision. 

Vi åtar oss att göra vår del genom att vidta följande åtgärder: 

1. FÖRBINDA oss att sätta mål på medellång och lång sikt, i överensstämmelse med
EU-målen, och åtminstone på samma ambitionsnivå som våra nationella mål. Vårt mål
är att uppnå klimatneutralitet år 2050.  Med tanke på det rådande klimatnödläget
kommer vi att prioritera klimatåtgärder och informera våra invånare om detta.

2. ENGAGERA våra medborgare, vårt näringsliv och våra beslutsfattare på alla nivåer i
den här visionen samt omvandlingen av våra sociala och ekonomiska system. Vi siktar
på ett utveckla en lokal klimatpakt med samtliga aktörer som hjälper oss att nå målen.

3. AGERA, nu och tillsammans, för att komma på rätt spår och öka takten på den
övergång som krävs. Vi kommer inom fastställda slutdatum att utveckla, genomföra
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och följa upp en åtgärdsplan för att uppnå våra mål. Våra planer innehåller 
bestämmelser om hur vi mildrar och anpassar oss till effekterna av klimatförändringar, 
samtidigt som vi inkluderar alla.  
 

4. BILDA NÄTVERK med våra borgmästar- och ledarkollegor i och utanför Europa för 
att få inspiration av varandra. Vi kommer att uppmuntra dem att ansluta sig till den 
globala borgmästaravtalsrörelsen var de än befinner sig i världen, om de antar de mål 
och den vision som beskrivs i avtalet.  

Vi som undertecknat det europeiska borgmästaravtalet bekräftar att vi kan vidta dessa steg i 
dag (förbinda, engagera, agera, bilda nätverk) med syfte att säkerställa välbefinnande för 
nutida och framtida generationer. Tillsammans kan vi förvandla vår vision till verklighet.  

Vi räknar med stöd från våra nationella regeringar och EU:s institutioner i form av politiska 
program samt tekniska och ekonomiska resurser i nivå med våra ambitioner.  

 

[namn på den borgmästare eller annan politisk representant som undertecknar 

dokumentet] 

[Borgmästare eller motsvarande] för [namnet på kommunen/den lokala myndigheten] 

enligt beslut av [kommunfullmäktige eller motsvarande politiskt organ] den  

[dd]/[mm] [åååå]  

undertecknar initiativet som del av gruppen vid namn [namnet på gruppen], som består av 

[namnet på de andra kommunerna i gruppen], om att vi, var och en enskilt, åtar oss att 

uppnå klimatneutralitet senast 2050. 

 

OFFICIELL UNDERSKRIFT 

 

*** 

[Namn och fullständig adress för undertecknande myndighet] 

[Namn, e-postadress och telefonnummer för kontaktperson]  

*** 
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§ 220 Dnr KS2021-0410 019 

Ansvarig utgivare för webbsändningar av 

kommunfullmäktiges sammanträden  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningarna av
kommunfullmäktiges sammanträden från Ann-Charlotte Wiesel, tidigare
ordförande i kommunfullmäktige,

- utse kommunfullmäktiges ordförande, Frederik Svärd, till ny ansvarig utgivare för
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se

- utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till ställföreträdande
ansvarig utgivare efter Frederik Svärd och att ,

- utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webb-TV för att ytterligare 
möjliggöra medborgarnas insyn i de debatter som äger rum och de ärenden som 
beslutas av fullmäktige. Direktsända program som är riktade till allmänheten 
bedöms som program enligt yttrandefrihetsgrundlagen och kommunen bör därför 
anmäla sin sändningsverksamhet samt en ansvarig utgivare till Myndigheten för 
press, radio och TV (MPRT). De formella kraven som ställs på en utgivare är att 
utgivaren ska vara myndig, bosatt i Sverige, inte vara försatt i konkurs och inte ha 
förvaltare, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 

Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under 
kortare perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella kraven 
på en ställföreträdande utgivare är desamma som för en utgivare. Ett uppdrag som 
utgivare kan återkallas av den som utsett utgivaren och en utgivare kan även själv 
avsäga sig sitt uppdrag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar: 

- att återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för webbsändningarna av
kommunfullmäktiges sammanträden från Ann-Charlotte Wiesel, tidigare
ordförande i kommunfullmäktige,

- att utse kommunfullmäktiges ordförande, Frederik Svärd, till ny ansvarig utgivare
för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ljungby.se

- att utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till ställföreträdande
ansvarig utgivare efter Frederik Svärd,

- och att utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia Johansson till
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt Carlsson.

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 169 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
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Justerandes sign 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Diarienummer KS 2021-0410.019 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-789117 

sofia.olsson@ljungby.se 

Ansvarig utgivare för webbsändningar av 

kommunfullmäktigessammanträden 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att återkalla uppdraget som ansvarig utgivare för
webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden från
Ann-Charlotte Wiesel, tidigare ordförande i kommunfullmäktige,

2. att utse kommunfullmäktiges ordförande, Frederik Svärd, till ny
ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden på www.ljungby.se

3. att utse kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt Carlsson till
ställföreträdande ansvarig utgivare efter Frederik Svärd,

4. och att utse kommunfullmäktiges andre vice ordförande Pia
Johansson till ställföreträdande ansvarig utgivare efter Bengt
Carlsson.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webb-TV för att 
ytterligare möjliggöra medborgarnas insyn i de debatter som äger rum 
och de ärenden som beslutas av fullmäktige. Direktsända program som är 
riktade till allmänheten bedöms som program enligt 
yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och kommunen bör därför 
anmäla sin sändningsverksamhet samt en ansvarig utgivare till 
Myndigheten för press, radio och TV (MPRT). Enligt MPRT är det 
utgivaren som är juridiskt ansvarig om något yttrandefrihetsbrott begås i 
sändningen eller publiceringen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal 
eller förolämpning. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över 
innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja. Eventuella 
överträdelser faller under allmänt åtal (Yttrandefrihetsgrundlagen 7 kap 1 
§). Emellertid har Myndigheten för press, radio och TV meddelat att
Justitiekanslern sedan en tid tillbaka i beslut har bedömt att en
direktsändning av en debatt i kommunfullmäktige far anses vara en
sådan dagshändelse för vilken det finns särskilda regler i 1 kap. 16 §
yttrandefrihetsgrundlagen. Av dessa regler följer att grundlagens
bestämmelser om bland annat ansvarighet, tillsyn och åtal inte är
tillämpliga när det gäller de uttalanden som har gjorts i sändningen.
Kommunen behöver därför inte fatta särskilda beslut om och meddela

http://www.ljungby.se/
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myndigheten att var och en som framträder i programmet själv ska 
ansvara för det de säger. 

De formella kraven som ställs på en utgivare är att utgivaren ska vara 
myndig, bosatt i Sverige, inte vara försatt i konkurs och inte ha förvaltare, 
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 

Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren 
under kortare perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De 
formella kraven på en ställföreträdande utgivare är desamma som för en 
utgivare. Utgivaren och i förekommande fall den ställföreträdande 
utgivaren ska vara angivna på kommunens webbplats. Ett uppdrag som 
utgivare kan återkallas av den som utsett utgivaren och en utgivare kan 
även själv avsäga sig sitt uppdrag. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Nuvarande ansvarig utgivare är Ann-Charlotte Wiesel, tidigare 
kommunfullmäktige ordförande. På grund av ordförandens bortgång och 
att en ny ordförande därmed har utsetts behöver det beslutas om ny 
ansvarig utgivare.  

Förvaltningens beredning 

Kommunfullmäktiges ordförande har vidtalats och accepterat att utses 
till ansvarig utgivare. Likaså har ordföranden ställt sig bakom förslaget att 
utse ställföreträdaren och föreslår att fullmäktiges förste samt andre vice 
ordförande utses. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Margareta Larsson 

Kanslichef 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
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§ 221 Dnr KS2021-0411 101 

Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 

2022  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktiges sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby 
Arena under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 9 i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun ska 
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktige har sedan augusti 2016 sammanträtt i konferenslokalen i 
Ljungby Arena. Lokalen har fungerat bra för alla berörda, både ledamöter och 
presidium, allmänheten samt för webb-TV-sändning och direktsändning i radion. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktiges sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby 
Arena under 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-11-23 § 170 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Diarienummer KS 2021-0411.101 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-789117 

sofia.olsson@ljungby.se 

Plats för kommunfullmäktiges 

sammanträden 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 
ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby Arena under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 9 i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun ska 
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunfullmäktige har sedan augusti 2016 sammanträtt i 
konferenslokalen i Ljungby Arena. Lokalen har fungerat bra för alla 
berörda, både ledamöter och presidium, allmänheten samt för webb-TV-
sändning och direktsändning i radion. Lokalen har utrustats fullt ut för 
att möta samtliga krav som ställs för ett 
kommunfullmäktigesammanträde. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Margareta Larsson 

Kanslichef 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
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§ 223 Dnr KS2021-0230 003 

Revidering av reglementen för nämnderna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i kommunstyrelsens förslag till Reglemente för 
socialnämnden förtydliga arbetsmarknadsenhetens uppdrag utifrån diskussionen 
under sammanträdet.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och valnämnden, enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reglementet för gemensamma överförmyndarnämnden skickas till Markaryds 
kommun och Älmhults kommun för fastställande av respektive 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn av 
nämndernas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till 
revidering av reglementena, baserade på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
senaste förslag till reglementen. De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i Ljungby 
kommuns reglementen har tagits med i kommunledningsförvaltningens förslag till 
ny version. 

Den stora skillnaden mellan nu gällande reglementen i Ljungby och SKRs förslag 
är att paragrafer har förtydligats och att ett flertal paragrafer har lagts till, ex 
Närvarorätt, Presidium, Yrkanden och Deltagande i beslut. Text som föreslås läggas 
till i reglementena är understruken. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 23 november 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och valnämnden, enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reglementet för gemensamma överförmyndarnämnden skickas till Markaryds 
kommun och Älmhults kommun för fastställande av respektive 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-11 

Reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och valnämnden 

Yttranden från kommunens nämnder 
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Justerandes sign   

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i kommunstyrelsens förslag till 
Reglemente för socialnämnden kan besluta att förtydliga arbetsmarknadsenhetens 
uppdrag utifrån diskussionen under sammanträdet.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen i kommunstyrelsens förslag till 
Reglemente för socialnämnden beslutat att förtydliga arbetsmarknadsenhetens 
uppdrag utifrån diskussionen under sammanträdet.  

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Diarienummer KS 2021-0230.003 

Kommunledningsförvaltningen 

Eva-Marie Norén Holgersson 

Överförmyndarhandläggare 

eva-marie.noren-holgersson@ljungby.se 

Revidering av reglementen för nämnderna 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglementen för 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
krisledningsnämnden, och valnämnden, enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Reglementet för gemensamma överförmyndarnämnden skickas till 
Markaryds kommun och Älmhults kommun för fastställande av 
respektive kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en 
översyn av nämndernas reglementen.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av 
reglementena, baserade på Sveriges Kommuner och Regioners senaste 
förslag till reglementen. De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i 
Ljungby kommuns reglementen har tagits med i 
kommunledningsförvaltningens förslag till ny version. 

Den stora skillnaden mellan nu gällande reglementen i Ljungby och 
SKRs förslag är att paragrafer har förtydligats och att ett flertal paragrafer 
har lagts till, ex Närvarorätt, Presidium, Yrkanden och Deltagande i 
beslut. Text som föreslås läggas till i reglementena är understruken. 

I övrigt kan följande poängteras: 

1. § Behandling av personuppgifter: Texten är uppdaterad till nu
gällande förordning.

2. § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige:
Texten är mer utförligt beskriven i den nya versionen.

3. § Medborgarinitiativ: Texten ersätter SKRs text om medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni att skicka 
förslagen till revidering av reglementen på remiss till respektive nämnd. 

Nämnderna har därefter lämnat yttranden med vissa förslag till 
ändringar. Kommunledningsförvaltningen har redigerat enkla ändringar 
och sammanställt övriga synpunkter för beaktande av ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) samt kommundirektören. Då den 
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politiska organisationen ses över inför varje mandatperiod har ksaus 
ledamöter enats om att hänskjuta ett antal förslag från nämnderna till 
den organisatoriska översynen som kommer att genomföras under år 
2022.  

Förvaltningens beredning 

Kommunledningsförvaltningen har, utöver ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunicerat med kommundirektör 
och avdelningscheferna på kommunledningsförvaltningen, HR-specialist, 
kommunjurist och säkerhetschef. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Eva-Marie Norén Holgersson 
Överförmyndarhandläggare 

Margareta Larsson 

Kanslichef 

Beslutsunderlag 

Reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
gemensamma överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
krisledningsnämnden, och valnämnden 
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(förslag 2021)    

Reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden 

Fastställt av kommunfullmäktige 2021-xx-xx § xxx 
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REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

NÄMNDENS VERKSAMHET 

1 § Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens uppgifter inom kommunal förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 
invandrare. Vid behov får nämnden bedriva uppdragsutbildning.  

 Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 Nämnden ansvarar för skolskjutsar. 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

2 §  Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som 
anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

3 §  Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

4 § Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den 
budget som fastställts av kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 

5 §  Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden anställer 
den personal vid förvaltningen som krävs för att bereda, handlägga och utföra de 
arbetsuppgifter som nämnden ålagts i detta reglemente. 

Barn- och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande arbetsmiljölagstiftning, föreskrifterna för arbetsmiljön och kommunens 
fastställda interna riktlinjer samt har ansvar för sina personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av övergripande 
personalpolitiska frågor vilka ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. 
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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

6 §  Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig 
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

Barn- och utbildningsnämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 

7 §  Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till den i reglemente. Nämnden ska vid redovisningen även 
redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Barn- och utbildningsnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem 
enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 

8 §  Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 

Barn- och utbildningsnämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och rådgivande organ när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om sina 
verksamheter. Kommunikationsinsatserna verkställs av kommunledningsförvaltningen i 
samarbete med förvaltningen. 

UTVECKLING 

9 § Barn- och utbildningsnämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta 
nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en 
långsiktigt hållbar utveckling. 

MEDBORGARINITIATIV 

10 § Barn- och utbildningsnämnden ska hantera medborgarinitiativ i enlighet med 
Reglemente för medborgarinitiativ och i möjligaste mån bereda initiativen så att beslut 
kan fattas inom sex månader, allra senast ett år. 
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ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

11 §  Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

KALLELSE 

12 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 

13 § Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är delvis öppna för allmänheten 
(offentliga). Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Barn- och utbildningsnämndens dagordning delas in i ärenden som behandlas under den 
del av sammanträdet som är offentligt och ärenden som behandlas utan allmänhetens 
närvaro. Ordföranden beslutar om indelning av dagordningen. 

ORDNING 

14 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
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Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

15 §  Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. När nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning 
eller i vilka det förekommer sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren i god tid (senast 
ett dygn) innan sammanträdet startar. Ordföranden avgör om ledamöter och ersättare får 
tjänstgöra på distans. Ej tjänstgörande ersättare får delta på distans. 

Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans 

Barn- och utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i nämnden inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 

16 §  Kommunalråd har rätt att närvara vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden 
och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt.  

Härutöver får barn- och utbildningsnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 
Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Barn- och utbildningsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 
vid nämndens sammanträden. 

Närvarorätten gäller ej vid ärenden som avser myndighetsutövning eller innehåller 
sekretressbelagda uppgifter. 

SAMMANSÄTTNING 

17 § Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av 
kommunfullmäktige för en mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande, 
vice ordförande och andre vice ordförande för samma period.  

Om ledamot eller ersättare i barn- och utbildningsnämnden avsäger sig uppdraget under 
mandatperioden ska kommunfullmäktige snarast utse ny ledamot eller ersättare.  

Barn- och utbildningsnämnden får bara handlägga ärenden när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs 
av minst hälften av de närvarande ledamöterna. 
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ORDFÖRANDEN 

18 §  Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är

beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Nämndens ordförande har också till uppgift att 

1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde,
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete

samt att,
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte nämnden har bestämt annat.

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med förvaltningschefen för ömsesidig 
information och ser till att nämndens och arbetsutskottets ärenden behandlas så snart 
som möjligt. 

PRESIDIUM 

19 §  Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

20 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 

21 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

22 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”. 
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära 
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

23 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 
yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

24 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 
tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 

25 §  När ordföranden för nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden 
enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
lämna det skriftligt.  

DELTAGANDE I BESLUT 

26 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 
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RESERVATION 

27 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

28 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

29 §  Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

30 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

31 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från barn- och utbildningsnämnden ska på 
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras enligt gällande 
delegationsordning. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall 
för denne den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med 
stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med 
anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill. 

UTSKOTT 

32 §  Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska 
bestå fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av nämnden för 
en mandatperiod. 

Inom ett utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande för en mandatperiod. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden eller vice ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 
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Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Inkallande av ersättare sker i den ordning som fullmäktige fastställer efter 
förslag från varje parti. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav nämnden. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid utskottssammanträden ska protokoll föras i både beslutsärenden och 
beredningsärenden. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

De ärenden i vilka utskottet äger rätt att besluta på nämndens vägnar finns angivna i 
nämndens delegationsordning. 

__________________ 



(förslag 2021)    

Reglemente för gemensamma 

överförmyndarnämnden 

Antaget av Ljungby kommunfullmäktige 2018-11-05 § 109 

Antaget av Markaryd kommunfullmäktige 2018-10-29 § 134 

Antaget av Älmhult kommunfullmäktige 2018-11-26 § 237 
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REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
 

NÄMNDENS VERKSAMHET 

 
§ 1 Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för de samverkande 

kommunernas uppgifter som enligt författning ankommer på överförmyndare. 
 

FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

2 §  Gemensamma överförmyndarnämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad 
som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

3 §  Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

4 § Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt 
den budget som fastställts av kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 

5 §  Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och anställer den personal vid förvaltningen 
som krävs för att bereda, handlägga och utföra de arbetsuppgifter som nämnden ålagts i 
detta reglemente. 

 Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde (se Reglemente för kommunstyrelsen för detaljer). 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

6 §  Gemensamma överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig 
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

 Gemensamma överförmyndarnämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 

7 §  Gemensamma överförmyndarnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 



Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till den i reglemente. Nämnden ska vid redovisningen även 
redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 

8 §  Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och rådgivande organ när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om 
sina verksamheter. Kommunikationsinsatserna verkställs av 
kommunledningsförvaltningen. 

UTVECKLING 

9 § Gemensamma överförmyndarnämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och 
ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Nämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

10 §  Gemensamma överförmyndarnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 



KALLELSE 

11 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

ORDNING 

12 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

13 § Gemensamma överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. När nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning 
eller i vilka det förekommer sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till ordföranden i god tid innan 
sammanträdet startar. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden 
inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 

14 §  Gemensamma överförmyndarnämnden får bestämma om annan än ledamot eller ersättare 
ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

SAMMANSÄTTNING 

15 §  Gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. 
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner utser vardera två ledamöter och två 
ersättare. Av kommunallagen följer att Ljungby kommun utser ordförande och vice 



ordförande. De samverkande kommunerna är dock överens om att ordförande ska 
utses bland värdkommunens ordinarie ledamöter och att vice ordförande ska utses 
bland de ordinarie ledamöterna från de andra kommunerna. 

Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under mandatperioden 
ska den kommun som utsett ledamoten eller ersättaren snarast utse en ny. 

ORDFÖRANDEN 
16 §  Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är

beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Nämndens ordförande har också till uppgift att 

1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde,
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete

samt att,
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte nämnden har bestämt annat.

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med samordnaren för 
överförmyndarenheten för ömsesidig information och ser till att nämndens och 
arbetsutskottets ärenden behandlas så snart som möjligt. 

PRESIDIUM 

17 §  Gemensamma överförmyndarnämnden presidium ska bestå av ordförande och förste vice 
ordförande. 

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

18 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 

19 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 



anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

20 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

 Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”. 
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära 
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

 En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

21 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 
yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

22 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 
tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 

23 §  När ordföranden för nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden 
enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
lämna det skriftligt.  



DELTAGANDE I BESLUT 

24 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

RESERVATION 

25 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

26 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

27 §  Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

28 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, kanslichefen eller 
annan anställd som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

29 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från gemensamma överförmyndarnämnden ska på 
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kanslichefen. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot 
som nämnden utser. 

Gemensamma överförmyndarnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman 
att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

__________________ 
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REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

NÄMNDENS VERKSAMHET 

1 § Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens uppgifter inom kultur-, idrott- och 
fritidsområdet och ansvarar för folkbiblioteken, kulturskolan, fritidsgården, 
fritidsbanken, Ljungby Gamla Torg och turistbyråns operativa verksamhet.  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för den kulturella verksamheten, bland annat 
kulturmiljövård, konstnärlig utsmyckning, inköp av konst till kommunens lokaler samt 
arrangemang och aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för avtal med, och utdelning av stöd bidrag till 
studieförbund, föreningar och organisationer inom den budget som fullmäktige beslutar. 
Man ska även ha ett nära samarbete för att stimulera arbetet som de bedriver. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den strategiska utvecklingen av besöksnäringen. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens anläggningar och lokaler för kultur- 
och fritidsverksamhet och upplåtelse av dessa. För drift och underhåll av 
fritidsanläggningarna ansvarar tekniska nämnden. Verksamhetsansvaret ligger kvar på 
kultur- och fritidsnämnden. 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

2 §  Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som 
anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

3 §  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

4 § Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget 
som fastställts av kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 

5 §  Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden anställer 
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den personal vid förvaltningen som krävs för att bereda, handlägga och utföra de 
arbetsuppgifter som nämnden ålagts i detta reglemente. 

 Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
arbetsmiljölagstiftning, föreskrifterna för arbetsmiljön och kommunens fastställda interna 
riktlinjer samt har ansvar för sina personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av övergripande personalpolitiska frågor 
vilka ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

6 §  Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig 
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

 Kultur- och fritidsnämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE  

7 §  Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till den i reglemente. Nämnden ska vid redovisningen även 
redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Kultur- och fritidsnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem 
enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 

8 §  Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och rådgivande organ när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om sina 
verksamheter. Kommunikationsinsatserna verkställs av kommunledningsförvaltningen i 
samarbete med förvaltningen. 

UTVECKLING 

9 § Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta 
nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 
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Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en 
långsiktigt hållbar utveckling. 

MEDBORGARINITIATIV 

10 § Kultur- och fritidsnämnden ska hantera medborgarinitiativ i enlighet med Reglemente för 
medborgarinitiativ och i möjligaste mån bereda initiativen så att beslut kan fattas inom 
sex månader, allra senast ett år. 

ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

11 §  Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

KALLELSE 

12 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  
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OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 

13 § Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är delvis öppna för allmänheten (offentliga). 
Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i 
vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

 Kultur- och fritidsnämndens dagordning delas in i ärenden som behandlas under den del 
av sammanträdet som är offentligt och ärenden som behandlas utan allmänhetens 
närvaro. Ordföranden beslutar om indelning av dagordningen. 

ORDNING 

14 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

15 §  Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. När nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning 
eller i vilka det förekommer sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren i god tid (senast 
ett dygn) innan sammanträdet startar. Ordföranden avgör om ledamöter och ersättare får 
tjänstgöra på distans. Ej tjänstgörande ersättare får delta på distans. 

 Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans 

 Kultur- och fritidsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 

16 §  Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i 
överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna 
rätt.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Kultur- och fritidsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

Närvarorätten gäller ej vid ärenden som avser myndighetsutövning eller innehåller 
sekretressbelagda uppgifter. 
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SAMMANSÄTTNING 

17 § Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av 
kommunfullmäktige för en mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande, 
vice ordförande och andre vice ordförande för samma period.  

Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under mandatperioden ska 
kommunfullmäktige snarast utse ny ledamot eller ersättare.  

Nämnden får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst hälften av de 
närvarande ledamöterna. 

ORDFÖRANDEN 

18 §  Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är

beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Nämndens ordförande har också till uppgift att 

1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde,
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete

samt att,
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte nämnden har bestämt annat.

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med förvaltningschefen för ömsesidig 
information och ser till att nämndens och arbetsutskottets ärenden behandlas så snart 
som möjligt. 

PRESIDIUM 

19 §  Kultur- och fritidsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

20 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 

21 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

22 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”. 
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära 
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

23 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 
yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

24 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 
tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 

25 §  När ordföranden för nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 



9 

klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden 
enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
lämna det skriftligt.  

DELTAGANDE I BESLUT 

26 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

RESERVATION 

27 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

28 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

29 §  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

30 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

31 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från kultur- och fritidsnämnden ska på nämndens 
vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras enligt gällande 
delegationsordning. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall 
för denne den ledamot som nämnden utser. 

Kultur- och fritidsnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt 
av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som 
fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas 
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill. 
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UTSKOTT 

32 §  Inom Kultur- och fritidsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 
fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av nämnden för en 
mandatperiod. 

Inom ett utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande för en mandatperiod. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden eller vice ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Inkallande av ersättare sker i den ordning som fullmäktige fastställer efter 
förslag från varje parti. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav nämnden. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid utskottssammanträden ska protokoll föras i både beslutsärenden och 
beredningsärenden. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet.  

 När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

De ärenden i vilka utskottet äger rätt att besluta på nämndens vägnar finns angivna i 
nämndens delegationsordning. 

__________________ 



1 

(förslag 2021)    

Reglemente för miljö- och 

byggnämnden 

Fastställt av kommunfullmäktige 2021-xx-xx § xxx 



2 
 

Innehållsförteckning 
REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND .................................................................................................... 3 

NÄMNDENS VERKSAMHET .................................................................................................................. 3 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA .............................................. 4 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET ......................................................................................................... 4 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET ........................................................................... 4 

EKONOMISK FÖRVALTNING ............................................................................................................ 4 

PERSONALANSVAR .......................................................................................................................... 4 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER .............................................................................................. 5 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE ............................... 5 

INFORMATION OCH SAMRÅD ......................................................................................................... 5 

UTVECKLING .................................................................................................................................... 5 

MEDBORGARINITIATIV .................................................................................................................... 6 

ARBETSFORMER .................................................................................................................................. 6 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN ................................................................................................... 6 

KALLELSE .......................................................................................................................................... 6 

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN ....................................................................................................... 7 

ORDNING ......................................................................................................................................... 7 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS .......................................................................................................... 7 

NÄRVARORÄTT ................................................................................................................................ 7 

SAMMANSÄTTNING ........................................................................................................................ 8 

ORDFÖRANDEN ............................................................................................................................... 8 

PRESIDIUM ...................................................................................................................................... 8 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN ......................................................... 8 

FÖRHINDER ...................................................................................................................................... 9 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING .......................................................................................................... 9 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ..................................................................................................... 9 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING ..................................................................................................... 9 

YRKANDEN ....................................................................................................................................... 9 

DELTAGANDE I BESLUT .................................................................................................................. 10 

RESERVATION ................................................................................................................................ 10 

JUSTERING AV PROTOKOLL ........................................................................................................... 10 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. .......................................... 10 

DELGIVNINGSMOTTAGARE ........................................................................................................... 10 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR ........................................................................................... 10 

UTSKOTT ........................................................................................................................................ 11 



3 

REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND 

NÄMNDENS VERKSAMHET 

1 §  Miljö- och byggnämnden ansvarar för: 

• att utföra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och har tillsynen över
byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL).

• att utföra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt
miljöbalken (MB).

• övriga uppgifter som enligt lag med föreskrifter ska utföras av den kommunala
nämnden inom plan- och byggväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet som
fullmäktige delegerat.

• att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

Miljö- och byggnämnden ska svara för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och 
granska ärenden inom nämndens område: 

• Livsmedelslagen
• Strålskyddslagen
• Tobakslagen
• Smittskyddslagen
• Lagen om energideklarationer för byggnader
• Fastighetsbildningslagen
• Anläggningslagen
• Ledningsrättslagen
• Lagen om färdigställandeskydd
• Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
• Lagen om skydd mot olyckor, tillsynen över att tillfredställande

tillträdesanordningar finns på tak samt svara för brandtillsyn vid kommunens
egna byggnader och anläggningar.

• Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
• Svara för tillsynen som framgår enligt renhållningsordningen
• Svara för namnsättning på platser, gator och vägar inom detaljplanerat område
• Tillståndsgivning och tillsyn över försäljning av folköl.
• Kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel enligt Läkemedelsverkets

anvisningar och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
• Tillsyn enligt 6§ Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799).
• Jakt som får ske på uppdrag av miljö- och byggnämnden inom detaljplanerat

område för att förebygga skador av vilt i enlighet med jaktförordningen
• Tillsynen enligt miljöbalken på miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga

enligt miljöprövningsdelegationen (2013:251) där Ljungby kommun övertagit
tillsynsansvaret från länsstyrelsen. på samtliga täkter enligt verksamhetskoderna
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10.10, 10.11 och 10.20 i Miljöprövningsförordningen (2013:251 inom Ljungby 
kommun som fastställts av Länsstyrelsen. 

• Tillsynen av vattenskyddsområden inom Ljungby kommun som fastställts av 
Länsstyrelsen. 

Miljö- och byggnämnden ska utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner 
som kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med 
anledning av miljökvalitetsnormer för luft. 

Miljö- och byggnämnden ska föra kommunens talan i frågor som rör vattenförvaltning, 
tillvarata kommunens intressen vid föreningsstämmor och andra liknande sammanträden 
om vattenvård eller likande i de föreningar och förbund som kommunen har intresse i. 

Miljö- och byggnämnden ska föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och 
andra allmänna intressen i kommunen i mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller 
om vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller miljödomstolen. 

Miljö- och byggnämnden ska verka för en god byggnadskultur, en god och estetiskt 
tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna 
utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta initiativ som behövs 
vid planläggning. 

Miljö- och byggnämnden beslutar om att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och 
områdesbestämmelse som inte är av stor vikt eller har stor principiell betydelse enligt 
PBL, 12 kapitlet 6 §. 

 Miljö- och byggnämnden har beslutanderätt om att upphäva fastighetsplaner. 

 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 

 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

2 §  Miljö- och byggnämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges 
i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för 
att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

3 §  Miljö- och byggnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

4 § Miljö- och byggnämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget 
som fastställts av kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 

5 §  Miljö- och byggnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 
undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden anställer den 
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personal vid förvaltningen som krävs för att bereda, handlägga och utföra de 
arbetsuppgifter som nämnden ålagts i detta reglemente. 

Miljö- och byggnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
arbetsmiljölagstiftning, föreskrifterna för arbetsmiljön och kommunens fastställda interna 
riktlinjer samt har ansvar för sina personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av övergripande personalpolitiska frågor 
vilka ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

6 §  Miljö- och byggnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig 
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

Miljö- och byggnämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 

7 §  Miljö- och byggnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Miljö- och byggnämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den i reglemente. Nämnden ska vid 
redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Miljö- och byggnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 

8 §  Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och rådgivande organ när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om sina 
verksamheter. Kommunikationsinsatserna verkställs av kommunledningsförvaltningen i 
samarbete med förvaltningen. 

UTVECKLING 

9 § Miljö- och byggnämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta 
nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 
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Miljö- och byggnämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt 
hållbar utveckling. 

MEDBORGARINITIATIV  

10 § Miljö- och byggnämnden ska hantera medborgarinitiativ i enlighet med Reglemente för 
medborgarinitiativ och i möjligaste mån bereda initiativen så att beslut kan fattas inom 
sex månader, allra senast ett år. 
 

ARBETSFORMER 
 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

11 §  Miljö- och byggnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

KALLELSE 

12 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  
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OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 

13 § Miljö- och byggnämndens sammanträden är delvis öppna för allmänheten (offentliga). 
Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i 
vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Miljö- och byggnämndens dagordning delas in i ärenden som behandlas under den del av 
sammanträdet som är offentligt och ärenden som behandlas utan allmänhetens närvaro. 
Ordföranden beslutar om indelning av dagordningen. 

ORDNING 

14 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

15 §  Miljö- och byggnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. När nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning 
eller i vilka det förekommer sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren i god tid (senast 
ett dygn) innan sammanträdet startar. Ordföranden avgör om ledamöter och ersättare får 
tjänstgöra på distans. Ej tjänstgörande ersättare får delta på distans. 

Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans 

Miljö- och byggnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 

16 §  Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i 
överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna 
rätt.  

Härutöver får miljö- och byggnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 
Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Miljö- och byggnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

Närvarorätten gäller ej vid ärenden som avser myndighetsutövning eller innehåller 
sekretressbelagda uppgifter. 
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SAMMANSÄTTNING 

17 §  Miljö- och byggnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av 
kommunfullmäktige för en mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande, 
vice ordförande och andre vice ordförande för samma period.  

Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under mandatperioden ska 
kommunfullmäktige snarast utse ny ledamot eller ersättare.  

Nämnden får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst hälften av de 
närvarande ledamöterna. 

ORDFÖRANDEN 

18 §  Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är

beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Nämndens ordförande har också till uppgift att 

1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde,
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete

samt att,
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte nämnden har bestämt annat.

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med förvaltningschefen för ömsesidig 
information och ser till att nämndens och arbetsutskottets ärenden behandlas så snart 
som möjligt. 

PRESIDIUM 

19 §  Miljö- och byggnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

20 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 

21 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

22 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”. 
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära 
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

23 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 
yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

24 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 
tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 

25 §  När ordföranden för nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
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klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden 
enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
lämna det skriftligt.  

DELTAGANDE I BESLUT 

26 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

RESERVATION 

27 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

28 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

29 §  Miljö- och byggnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Miljö- och byggnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess 
innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms 
nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

30 §  Delgivning med miljö- och byggnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 
annan anställd som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

31 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från miljö- och byggnämnden ska på nämndens 
vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras enligt gällande 
delegationsordning. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall 
för denne den ledamot som nämnden utser. 

Miljö- och byggnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som 
fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas 
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill. 
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UTSKOTT 

32 §  Inom miljö- och byggnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå fem 
ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av nämnden för en 
mandatperiod. 

Inom ett utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande för en mandatperiod. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden eller vice ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Inkallande av ersättare sker i den ordning som fullmäktige fastställer efter 
förslag från varje parti. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav nämnden. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid utskottssammanträden ska protokoll föras i både beslutsärenden och 
beredningsärenden. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

De ärenden i vilka utskottet äger rätt att besluta på nämndens vägnar finns angivna i 
nämndens delegationsordning. 

__________________ 
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REGLEMENTE FÖR STYRELSE/NÄMND 

NÄMNDENS VERKSAMHET 

1 § Tekniska nämnden ansvarar för: 

 Exploateringsverksamhet avseende anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för
bostads-, affärs- och industriändamål.

 Mätningsteknisk- och kartverksamhet samt geografisk information.
 Skötsel av Kommunens skogsinnehav skogsförvaltning och övrig markreserv.
 Skötsel av kommunala naturreservat och naturområden.
 Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens gator, vägar, GCM-vägar, torg,

båtbryggor, busshållplatser och andra anläggningar för kollektivtrafik där Ljungby
kommun ansvarar, trafikreglerings- och gatubelysningsanläggningar och
parkeringsplatser. 

 Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens parker, planteringar, lekplatser,
skyddsområden och andra allmänna platser med därtill hörande byggnader.

 Trafiksäkerhet för samtliga trafikanter och trafikfrågor med undantag av länstrafik
kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst.

 Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens renhållningsanläggningar,
avfallshantering och kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

 Strategisk lokalförsörjning samt fastighetsförvaltning innefattande tillsyn, skötsel och
övrig fastighetsdrift, underhåll och reinvesteringar samt om- ny- och tillbyggnation av
kommunens fastigheter.

 Uthyrning och inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter.
 Lokalvård.  Vaktmästeri där det inte ankommer en annan nämnd.
 Utförande av måltidsverksamhet för kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.
 Räddningsverksamhet, tillsyn, rådgivning och information om brand och andra

olyckor.
 Sotning.
 Energi-, klimat- och VA-rådgivning.

I ärenden som rör räddningstjänsten åligger det nämnden 

 att tekniska nämnden ansvarar för räddningstjänsten med undantag för tillsyn av
brandskyddet vid kommunens byggnader och anläggningar. Denna tillsyn ansvaras
av miljö- och byggnämnden.

 Samordningsansvar för åtgärder av föroreningar från miljöolyckor där ansvarig
saknas eller är okänd enligt miljöbalken.

 att svara för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden
inom Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
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I ärenden som rör gator, vägar, torg, parker och allmänna platser och trafik 
åligger det nämnden 

 att bevaka kommunens rätt i vägföreningar och vägsamfälligheter om kommunen
inte beslutat annorlunda.

 att ansvara för driften av växthus med produktion av utplanteringsväxter, förråd
och verkstäder.

 att följa trafikförhållandena inom kommunen och verka för en god trafikmiljö
och en förbättrad trafiksäkerhet.

 att besluta om tillämpningen av taxor och avgifter för kommunens
parkeringsverksamhet.

 att besluta om bidrag till enskilda vägar enligt föreskrivna villkor.
 att svara för att återställa nedskräpad plats utomhus enligt 4 § lagen med

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
 att svara för tillståndsgivning för grävningsverksamhet.
 att upprätta bestämmelser för trafikanordningsplan och utföra kontroll av efterlev-

nad samt utfärdar sanktionsavgifter vid överträdelse.

I ärenden som rör renhållningsanläggningar, avfallshantering, och allmänna vat-
ten- och avloppsanläggningar åligger det nämnden

 att besluta om tillämpningen av taxor och avgifter för renhållningen och den all-
männa vatten- och avloppsanläggningen och för brukande av kommunens all-
männa vatten- och avloppsanläggning.

 att svara för avfalls- och VA-planeringen i kommunen och utarbeta de förslag och
bereda de ärenden som är påkallade vad gäller renhållningsordningen och annan
reglering av avfalls- och VA-hanteringen i kommunen.

I ärenden som rör exploatering, markförsörjnings-, mät- och kartverksamhet
åligger det nämnden

 att samverka i den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
att samverka i planeringen av kommunens bostadsförsörjning.

 att bevaka kommunens intressen när det gäller fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar
samt i andra ärenden som är jämförbara med dessa.

 att utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet som tillhör kommunen.
 att handlägga servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller

rätt till anläggning.
 att handlägga köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller in- lösen

med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp
och villkor i övrigt.

 att handlägga ärenden som avser utsträckning, nedsättning, dödning,
sammanföring och relaxation av inteckningar samt byte av pantbrev liksom
andra därmed jämförliga åtgärder.

 att handlägga frågor om jakt och viltvård på kommunägd mark samt vatten- och
fiskevård i vattenområden som kommunen äger.
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I ärenden som rör måltidsverksamhet för kommunens förskolor, skolor och 
äldreomsorg åligger det nämnden 

 att upphandla, tillaga, distribuera och servera livsmedelssäkra och näringsriktiga
måltider inom förskola, skola och äldreomsorg.

 att svara för restaurangverksamhet i intraprenadform.

I ärenden som rör förvaltning av kommunens fastigheter åligger det nämnden 

 att samordna utnyttjandet av alla lokaler som erfordras för kommunens verk-
samhet.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

2 §  Tekniska nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag 
eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för 
att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

3 §  Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

4 § Tekniska nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget som 
fastställts av kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 

5 §  Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 
undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden anställer den 
personal vid förvaltningen som krävs för att bereda, handlägga och utföra de 
arbetsuppgifter som nämnden ålagts i detta reglemente. 

Tekniska nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
arbetsmiljölagstiftning, föreskrifterna för arbetsmiljön och kommunens fastställda interna 
riktlinjer samt har ansvar för sina personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av övergripande personalpolitiska frågor 
vilka ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

6 §  Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  
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Tekniska nämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 

7 §  Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till den i reglemente. Nämnden ska vid redovisningen även 
redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Tekniska nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 

8 §  Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och rådgivande organ när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om sina verksamheter. 
Kommunikationsinsatserna verkställs av kommunledningsförvaltningen i samarbete med 
förvaltningen. 

UTVECKLING 

9 § Tekniska nämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga 
initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Tekniska nämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt 
hållbar utveckling. 

MEDBORGARINITIATIV 

10 § Tekniska nämnden ska hantera medborgarinitiativ i enlighet med Reglemente för 
medborgarinitiativ och i möjligaste mån bereda initiativen så att beslut kan fattas inom 
sex månader, allra senast ett år. 

ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

11 §  Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 



7 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

KALLELSE 

12 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 

13 § Tekniska nämndens sammanträden är delvis öppna för allmänheten (offentliga). 
Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i 
vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Nämndens dagordning delas in i ärenden som behandlas under den del av sammanträdet 
som är offentligt och ärenden som behandlas utan allmänhetens närvaro. Ordföranden 
beslutar om indelning av dagordningen. 

ORDNING 

14 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

15 §  Tekniska nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
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varandra på lika villkor. När nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning 
eller i vilka det förekommer sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren i god tid (senast 
ett dygn) innan sammanträdet startar. Ordföranden avgör om ledamöter och ersättare får 
tjänstgöra på distans. Ej tjänstgörande ersättare får delta på distans. 

Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden 
inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 

16 §  Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i 
överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna 
rätt.  

Härutöver får tekniska nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 
Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Närvarorätten gäller ej vid ärenden som avser myndighetsutövning eller innehåller 
sekretressbelagda uppgifter. 

SAMMANSÄTTNING 

17 § Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av 
kommunfullmäktige för en mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande, 
vice ordförande och andre vice ordförande för samma period.  

Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under mandatperioden ska 
kommunfullmäktige snarast utse ny ledamot eller ersättare.  

Nämnden får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst hälften av de 
närvarande ledamöterna. 

ORDFÖRANDEN 

18 §  Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
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4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Nämndens ordförande har också till uppgift att 

1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde,
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete

samt att,
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte nämnden har bestämt annat.

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med förvaltningschefen för ömsesidig 
information och ser till att nämndens och arbetsutskottets ärenden behandlas så snart 
som möjligt. 

PRESIDIUM 

19 §  Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

20 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 

21 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

22 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 
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Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”. 
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära 
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

23 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 
yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

24 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 
tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 

25 §  När ordföranden för nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden 
enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
lämna det skriftligt.  

DELTAGANDE I BESLUT 

26 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

RESERVATION 

27 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 
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JUSTERING AV PROTOKOLL 

28 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

29 §  Tekniska nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

30 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

31 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från tekniska nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras enligt gällande delegationsordning. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot 
som nämnden utser. 

Tekniska nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som 
fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas 
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill. 

UTSKOTT 

32 §  Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå fem 
ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av nämnden för en 
mandatperiod. 

Inom ett utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande för en mandatperiod. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden eller vice ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Inkallande av ersättare sker i den ordning som fullmäktige fastställer efter 
förslag från varje parti. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav nämnden. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid utskottssammanträden ska protokoll föras i både beslutsärenden och 
beredningsärenden. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

De ärenden i vilka utskottet äger rätt att besluta på nämndens vägnar finns angivna i 
nämndens delegationsordning. 

__________________ 
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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
 

Nämndens verksamhet 
 

§ 1 Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs 
om socialnämnd. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården.  

 Socialnämnden ansvarar inte, under avtalets giltighetstid, för de familjerättsliga frågor 
som ålagts den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och 
Markaryds kommuner enligt avtal daterat 2005-09-13. 

Socialnämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Socialnämnden ansvarar för flyktingmottagning till de delar som ankommer på 
kommunen enligt lag. 

Socialnämnden ansvarar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, färdtjänst 
och riksfärdtjänst samt arbetsmarknadsfrågor för personer som kan komma att söka eller 
redan erhåller ekonomiskt bistånd (strategiska arbetsmarknadsfrågor ansvarar 
kommunstyrelsen för). 

 Socialnämnden ansvarar för bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 

 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

2 §  Socialnämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

3 §  Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

4 § Socialnämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget som 
fastställts av kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 

5 §  Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag 
för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden anställer den personal 
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vid förvaltningen som krävs för att bereda, handlägga och utföra de arbetsuppgifter som 
nämnden ålagts i detta reglemente. 

 Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
arbetsmiljölagstiftning, föreskrifterna för arbetsmiljön och kommunens fastställda interna 
riktlinjer samt har ansvar för sina personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av övergripande personalpolitiska frågor 
vilka ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

6 §  Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

 Socialnämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE  

7 §  Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till den i reglemente. Nämnden ska vid redovisningen även 
redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

 Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 

8 §  Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och rådgivande organ när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 Socialnämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om sina verksamheter. 
Kommunikationsinsatserna verkställs av kommunledningsförvaltningen i samarbete med 
förvaltningen. 

UTVECKLING 

9 § Socialnämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga 
initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Nämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 
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MEDBORGARINITIATIV  

10 § Socialnämnden ska hantera medborgarinitiativ i enlighet med Reglemente för 
medborgarinitiativ och i möjligaste mån bereda initiativen så att beslut kan fattas inom 
sex månader, allra senast ett år. 

 

ARBETSFORMER 
 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

11 §  Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

KALLELSE 

12 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 

13 § Socialnämndens sammanträden är delvis öppna för allmänheten (offentliga). Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 
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 Nämndens dagordning delas in i ärenden som behandlas under den del av sammanträdet 
som är offentligt och ärenden som behandlas utan allmänhetens närvaro. Ordföranden 
beslutar om indelning av dagordningen. 

ORDNING 

14 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

15 §  Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. När nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning 
eller i vilka det förekommer sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren i god tid (senast 
ett dygn) innan sammanträdet startar. Ordföranden avgör om ledamöter och ersättare får 
tjänstgöra på distans. Ej tjänstgörande ersättare får delta på distans. 

 Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans. 

 Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden 
inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 

16 §  Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i 
överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna 
rätt.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
socialnämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. 
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Närvarorätten gäller ej vid ärenden som avser myndighetsutövning eller innehåller 
sekretressbelagda uppgifter. 

SAMMANSÄTTNING 

17 § Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av kommunfullmäktige 
för en mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande, vice ordförande och 
andre vice ordförande för samma period.  
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Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under mandatperioden ska 
kommunfullmäktige snarast utse ny ledamot eller ersättare.  

Nämnden får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst hälften av de 
närvarande ledamöterna. 

ORDFÖRANDEN 

18 §  Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

 Nämndens ordförande har också till uppgift att 

1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde, 
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete 

samt att, 
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden har bestämt annat. 

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med förvaltningschefen för ömsesidig 
information och ser till att nämndens och arbetsutskottets ärenden behandlas så snart 
som möjligt. 

PRESIDIUM 

19 §  Socialnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

20 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 

21 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
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anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

22 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

 Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”. 
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära 
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

 En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

23 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 
yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

24 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 
tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 

25 §  När ordföranden för nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden 
enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
lämna det skriftligt.  
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DELTAGANDE I BESLUT 

26 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

RESERVATION 

27 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

28 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

29 §  Socialnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

30 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

31 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från socialnämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras enligt gällande delegationsordning. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot 
som nämnden utser. 

Socialnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med 
stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med 
anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill. 

UTSKOTT 

32 §  Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå fem ledamöter 
och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av nämnden för en mandatperiod. 

Inom ett utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande för en mandatperiod. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i 
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utskottet att som ersättare för ordföranden eller vice ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Inkallande av ersättare sker i den ordning som fullmäktige fastställer efter 
förslag från varje parti. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav nämnden. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid utskottssammanträden ska protokoll föras i både beslutsärenden och 
beredningsärenden. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet.  

 När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

De ärenden i vilka utskottet äger rätt att besluta på nämndens vägnar finns angivna i 
nämndens delegationsordning. 

__________________ 



(förslag 2021)    

Reglemente för 

krisledningsnämnden 
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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 

INLEDNING 
1 § I enlighet med Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska det finnas en krisledningsnämnd i 
varje kommun. För att tydliggöra krisledningsnämndens uppdrag och ansvar finns ett 
reglemente. Reglementet följer det lagen föreskriver, i övrigt gäller kommunallagen och 
kommunens övriga bestämmelser och rutiner. 

DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 
2 § Med extraordinär händelse avses i lagen och i detta reglemente en sådan händelse som:  

1. avviker från det normala, 

2. innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner,  

3. och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

NÄMNDENS VERKSAMHET 

 
KRISLEDNINGSNÄMNDENS ANSVAR 
3 § Krisledningsnämnden ska fullgöra den ledningsfunktion som enligt lag 

ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap 2 § LEH). 
Krisledningsnämnden har således ingen uppgift att fullgöra under höjd 
beredskap. 

 
 Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att 

samordna de åtgärder som vidtas av olika aktörer för krishantering samt 
samordna informationen till allmänheten. 

  
 De beslut som krisledningsnämnden fattar ska vara övergripande och principiellt 

viktiga t.ex: 
 

1.   övergripande beslut om inriktning, samordning eller prioritering av 
samhällsviktig verksamhet, 

2.   åtgärder som kan få betydande ekonomiska konsekvenser, 
3.   beslut när viktiga samhällsfunktioner, väsentliga miljövärden eller betydande 

enskilda intressen hotas eller förstörs, 
4.   beslut om att begära stöd från externa aktörer, 
5.   beslut om hjälp till enskild.  

 
IKRAFTTRÄDANDE 
4 § Krisledningsnämndens ordförande, eller om denne har förhinder vice ordförande, 

bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och 
beslutar i sådana fall att så ska ske (2 kap 3 § LEH). 

 Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter 
nämnden kan besluta om att krisledningsnämnden ska träda i funktion. 

 



UPPHÖRANDE 
5 § Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 

extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att krisledningsnämndens verksamhet 
ska upphöra och att den anpassade organisationen ska återgå till ordinarie organisation. 
Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. Om 
styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige (2 kap 6 § 
LEH). 

Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, som genom krisledningsnämndens 
övertagande av denna nämnds beslutsrätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader 
som har uppstått genom beslut av krisledningsnämnden. 

ÖVERTAGANDE AV ÖVRIGA NÄMNDERS VERKSAMHETSOMRÅDEN 
6 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen, i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Ett sådan 
beslut ska omgående sändas till den nämnd som berörs (2 kap 4§ LEH).  

Krisledningsnämnden bör, om det är möjligt med hänsyn till rådande situation, samråda 
med berörd nämnd innan beslut fattas inom ordinarie nämnds ansvarsområde. 

Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden som faller under nämndens verksamhetsområde, med rätt att på kommunens 
vägnar träffa överenskommelser och betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal. 

Krisledningsnämnden bör, om det är möjligt med hänsyn till rådande situation, samråda 
med berörd nämnd innan beslut fattas inom ordinarie nämnds ansvarsområde.  

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd (2 kap 4 § 
LEH). 

RESURSER 
7 § Till sitt förfogande i det operativa arbetet under en extraordinär händelse har 

krisledningsnämnden en särskild krisledningsorganisation. Denna beskrivs i kommunens 
handlingsplan för hantering av extraordinär händelse. 

Krisledningsnämndens administration ombesörjs genom kommunledningsförvaltningen. 

I övrigt har krisledningsnämnden till sitt förfogande de resurser som bedöms nödvändiga. 



FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS 
8 §  Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. 

Kommunstyrelsens dataskyddsombud utgör dataskyddsombud även för 
krisledningsnämnden när denna träder i kraft. 

Vid förfrågan om utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i 
den ordinarie verksamheten.  

De personer som deltar eller har deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för 
eller åtgärder under extraordinära händelser får inte röja eller utnyttja vad hen därigenom 
har fått veta om (7 kap 1 § LEH): 

1. Förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. Förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. En enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
4. Ett företags affärs- eller driftsförhållanden.

ANMÄLAN AV BESLUT OCH RAPPORTERING 
9 §  Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 

kommunfullmäktigesammanträde (2 kap 5 § LEH). 

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av 
händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som 
möjligt. 

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan 
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och 
planerade åtgärder (2 kap 9 § LEH).  

ARBETSFORMER 

SAMMANSÄTTNING 
10 §  Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden 

består av fem ledamöter och fem ersättare som utses för varje mandatperiod av 
kommunfullmäktige det år då val till kommunfullmäktige har hållits. Ledamöter och 
ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
11 §  Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska också hållas om minst två av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 



hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på 
det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

KALLELSE 
12 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och ansvarar för att en 

dagordning upprättas. 

 När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska snarast möjligt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
13 §  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. När 
nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till ordföranden i god tid innan 
sammanträdet startar. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans 



Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden 
inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 
14 §  Krisledningsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 

nämnden att närvara vid nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Krisledningsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 
ORDFÖRANDEN 
15 §  Ordföranden ska: 

1. leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att 
nämnden ska träda i funktion och beslutar i så fall att så ska ske.   

Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till 
krisledningsnämnden.  

Har ordföranden för krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden in i dennes 
ställe.  

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
16 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en 

del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader. I sådant fall 
kan nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren ska 
fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter. 



FÖRHINDER 
17 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Kansliet ska underrätta 
den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
18 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

Finns ersättare närvarande får ordföranden inte låta nämnden sammanträda med 
”luckor”. Ordföranden måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det 
skulle innebära att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
19 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 

yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
20 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 

tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 
21 §  När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 

yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  



Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
lämna det skriftligt.  

DELTAGANDE I BESLUT 
22 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 

detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

RESERVATION 
23 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 
24 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
25 §  Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 

enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
26 §  Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommundirektören eller 

annan anställd som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
27 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från krisledningsnämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser. 

Krisledningsnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
krisledningsnämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

BEREDNING AV ÄRENDEN 

28 § Från kommunens nämnder och tjänstemän får krisledningsnämnden begära in de 
yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 



Vid beredning av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får nämnden 
adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade representanterna får yttra 
sig men inte delta i nämndens beslut. 

BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

29 § Ordföranden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, får om så behövs fatta 
nödvändiga beslut innan krisledningsnämnden har samlats. Sådana beslut ska därefter 
snarast anmälas till nämnden (2 kap 3 § LEH). 

__________________ 
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

A. STYRELSENS UPPGIFTER
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER 

1 §  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar 
kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och 
annan lagstiftning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att all verksamhet bedrivs i enlighet med gällande 
lagstiftning och styrdokument. 

LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

2 §  Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens i enlighet med gällande styrdokument. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. 

STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

3 § Kommunstyrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd,

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt

annan lag eller författning,
4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen
5. ha ett övergripande ansvar för kommunövergripande system
6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
7. anställa kommundirektör samt besluta om instruktion för denne,
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8. anställa förvaltningschefer, 
9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs, 
10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 

enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 
12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare, 
14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 
15. verkställa och följa upp fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om kommunstyrelsen uppmärksammar att verksamheter och budget avviker från givna 
uppdrag och ramar har kommunstyrelsen rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt uppmärksamma kommunfullmäktige på rådande situation. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

STYRELSENS STYRFUNKTION 

4 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:  
 

1. styra och samordna den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
i samarbete med berörda nämnder, 

2. styra och samordna den strategiska boendeplaneringen i samarbete med 
bolagsstyrelser och nämnder, 

3. styra och samordna energiplanering i samarbete med bolagsstyrelser och nämnder. 
 

FÖRETAG OCH STIFTELSER 

5 §  Kommunstyrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företagsledningarna 
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-

6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har 
intresse i,  

5. årligen, senast den 30 april i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
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kommunstyrelsen att brister förekommit, ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i, 

7. delge fullmäktige stämmoprotokoll, årsredovisning, revisionsberättelse, 
granskningsrapport och övriga handlingar av vikt som erhålls från de företag och 
stiftelser kommunen helt eller delvis äger. 

KOMMUNALFÖRBUND 

6 §  Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING 

7 §  Kommunstyrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa kommunfullmäktiges riktlinjer 
för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 
a. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 
b. handha egendonationsförvaltning samt eftersamtycke från annan nämnd 

3. placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
4. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, 
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, 
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 
8. ansvara för överförandet av kommunens förvaltningars under- och överskott mellan 

verksamhetsåren, 
9. ansvara för riskbedömning och analys av säkerhet inför kommunfullmäktiges beslut 

om borgen. 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE 

8 §  Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit, 

2. omdisponering av investeringsmedel mellan olika projekt upp till 5 miljoner kronor 
samt omdisponering från driftanslag till investeringsanslag, 

3. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal, 
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4. besluta om till- eller avstyrkande till länsstyrelsen vad gäller ansökan om uppförande 
av vindkraftsanläggning i kommunen, 

5. kommunstyrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt, 

6. tillstånd att använda kommunensvapen, 
7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa 
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.  

PERSONALPOLITIKEN 

9 §  Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 
11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden, vilket ska ske i samråd med HR-avdelningen vad gäller 
ärenden där facklig organisation företräds av central part och i övrigt när uttalat behov 
föreligger 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

4. besluta om konfliktorganisation vid facklig konflikt som kan leda till stridsåtgärd, 
5. lämna uppdragenligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
6. övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolitik samt pensionsförmåner 
7. övergripande organisationsfrågor 
8. personalförsörjning. 

 

UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN 

STYRELSENS UPPFÖLJNING 

10 §  Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål och riktlinjer för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunenslöpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 
kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 
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6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda direktiv, 

7. i april och oktober varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige inom 
ett år.  

SÄRSKILDA UPPGIFTER 

PROCESSBEHÖRIGHET 

11 §  Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 
beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  

KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG 

12 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd som kan aktiveras vid fredstida 
kris. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

 Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt förordningen (2015:1053) om 
totalförsvar och höjd beredskap för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva. Kommunen ska vid högsta beredskap övergå till 
krigsorganisation. 

12 §  Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. 
LEH, Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (3 kap. Förberedelser för och verksamhet under 
höjd beredskap). 
 

 Kommunstyrelsen ansvarar också för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap: Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner 
vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, 
tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är 
nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter 
inom totalförsvaret 

 Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. 

 Kommunstyrelsen kan vid behov utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som 
organiseras inom kommunen, enligt 11 § Hemvärnsförordningen (1997:146).  

ARBETSLÖSHETSNÄMND 

13 §  Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
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ARKIVMYNDIGHET 

14 §  Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för hela kommunkoncernen. Närmare föreskrifter 
om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente. 

PENSIONSMYNDIGHET 

15  § Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. 

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS 

16 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplats. 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

17 §  Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och 
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

STYRELSENS VERKSAMHET 

18 § Kommunstyrelsen ansvarar för IT-, ekonomi, arbetsgivar-, och näringslivsfrågor, 
strategiska utvecklingsfrågor, målstyrning och verksamhetsutveckling samt ägarfrågor 
som berör de kommunala bolagen.  

 
 Inom kommunstyrelsens ansvarsområden ingår att ansvara för bland annat: 
 

1. övergripande infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor  
2. personal- och arbetsgivarfrågor 
3. kommunikation 
4. upphandling 
5. professionella gode män 
6. kommunens statistik  
7. konsumentfrågor samt budget- och skuldrådgivning 
8. arkivfrågor 
9. juridik  
10. näringslivsutveckling 
11. övergripande utvecklingsfrågor för kommunens tillväxt samt interna 

utredningar 
12. hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social, 
13. jämställdhet, integration och internationellt arbete, 
14. demokrati 
15. IT, telefoni, kontorsservice och växel för samtliga förvaltningar  
16. övergripande ansvar för nämndadministration inklusive styrdokument 
17. ansvar för tillsyn enligt General Data Protection Regulation GDPR 
18. folkhälsa och brottsförebyggande arbete  
19. säkerhetsfrågor 
20. regionala och nationella samarbetsfrågor 

 
Kommunstyrelsen ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta 
nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 
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B. FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA 

BESTÄMMELSER 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

19 §  Kommunstyrelsen ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller 
annan författning. Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för 
att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

20 §  Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

21 § Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget som 
fastställts av kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 

22 §  Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Styrelsen 
anställer den personal vid förvaltningen som krävs för att bereda, handlägga och utföra de 
arbetsuppgifter som styrelsen ålagts i detta reglemente. Kommunstyrelsen anställer även 
förvaltningschefer för övriga förvaltningar. 

          Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
arbetsmiljölagstiftning, föreskrifterna för arbetsmiljön och kommunens fastställda interna 
riktlinjer. Kommunstyrelsen ansvarar för sina personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 
inom sitt verksamhetsområde, samt övergripande personalpolitiska frågor. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

23 §  Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är 
också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.  

 Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE  

24 §  Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska minst två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente. Kommunstyrelsen ska vid 
redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 



11 
 

INFORMATION OCH SAMRÅD 

25 §  Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 

Kommunstyrelsen ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör nämnders 
verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer och rådgivande organ när dessa 
är särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunikation till allmänheten om sina verksamheter.  

UTVECKLING 

26 § Kommunstyrelsen ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga 
initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt 
hållbar utveckling för kommunen utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. 

MEDBORGARINITIATIV  

27 § Kommunstyrelsen ska hantera medborgarinitiativ i enlighet med Reglemente för 
medborgarinitiativ och i möjligaste mån bereda initiativen så att beslut kan fattas inom 
sex månader, allra senast ett år. 
 

ARBETSFORMER 

 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

28 §  Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 
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KALLELSE 

29 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Ordförande beslutar 
vilka ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen och ansvarar för att en dagordning 
upprättas. 

 När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 

30 § Kommunstyrelsens sammanträden är delvis öppna för allmänheten (offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess). Ordföranden avgör om hela eller delar 
av sammanträdet ska vara öppet för allmänheten. 

 Kommunstyrelsen dagordning delas in i ärenden som behandlas under den del av 
sammanträdet som är offentligt och ärenden som behandlas utan allmänhetens närvaro. 
Ordföranden beslutar om indelning av dagordningen. 

ORDNING 

31 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS  

32 §  Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. När styrelsen behandlar ärenden som avser myndighetsutövning 
ska lokalen vara så förskaffad att obehöriga inte kan ta del av sammanträdeshandlingar, 
bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren i god tid (senast 
ett dygn) innan sammanträdet startar. Ordföranden avgör om ledamöter och ersättare får 
tjänstgöra på distans. Ej tjänstgörande ersättare får delta på distans. 
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 Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans 

 Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 

33 §  Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
kommunstyrelsen att närvara vid sammanträde med kommunstyrelsen för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 
Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna, men inte att yrka 
eller delta i beslutsfattandet. 

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden. 

SAMMANSÄTTNING 

34 § Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare som utses av 
kommunfullmäktige för en mandatperiod. Om ledamot eller ersättare i styrelsen avsäger 
sig uppdraget under mandatperioden ska kommunfullmäktige snarast utse ny ledamot 
eller ersättare.  

Kommunstyrelsen får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst hälften 
av de närvarande ledamöterna. 

ORDFÖRANDEN 

35 §  Det åligger ordföranden  

1. att leda styrelsens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,  
6. bevaka att styrelsens beslut verkställs.  

 Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
3. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete, 
4. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige, 

andra kommuner, regioner, myndigheter, med flera samt  
5. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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PRESIDIUM 

36 §  Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

37 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan styrelsen 
utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

KOMMUNALRÅD  

38 §  Fullmäktige väljer tre kommunalråd/oppositionsråd. Valet kan ske från det första 
sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. 

Till kommunalråd ska utses kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice 
ordförande och andre vice ordförande. 

Kommunalråden utses av kommunfullmäktige vid samma tillfälle och för samma tid som 
ledamöterna i kommunstyrelsen. 

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad i Instruktion för kommunalråd mm i Ljungby kommun. 

FÖRHINDER 

39 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon annan 
anställd vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

40 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
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 Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta kommunstyrelsen sammanträda med 
”luckor”. Ordförande måste se till att styrelsen om möjligt är fulltalig även om det skulle 
innebära att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

 En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

41 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 
yrka eller delta i beslutsfattandet.  

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

42 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 
tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör 
annat parti. 

YRKANDEN 

43 §  När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge 
det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  

DELTAGANDE I BESLUT 

44 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen 
fattar det med acklamation. 

RESERVATION 

45 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

46 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
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Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

47 §  Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

48 §  Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, 
förvaltningschefen eller annan anställd som kommunstyrelsen beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

49 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på kommunstyrelsens 
vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras enligt gällande 
delegationsordning. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall 
för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut som fattas 
med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med 
anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill. 

UTSKOTT 

50 §  Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott, som också utgör 
budgetberedningen, och ett personalutskott.  

 
 Arbetsutskottet ansvarar för: 

 samordning av den kommunala verksamheten,  
 utformning av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av 

verksamheten,  
 sysselsättnings- och näringslivsfrågor,  
 ekonomisk förvaltning,  
 administration och IT,  
 central kommunikationsverksamhet, 
 samt övriga frågor inom kommunstyrelsens ansvarsområde som inte ligger 

inom personalutskottets ansvarsområde. 
 

Ansvarig tjänsteman för personalutskottet är HR-chefen. Personalutskottet ansvarar 
för: 

  
 att utforma och följa arbetet med en aktiv löne-, personal- och arbetsgivarpolitik 

samt pensionsförmåner 
 att vara kommunens förhandlingsombud i personalfrågor, sluta kollektivavtal och 

besluta om övergripande policy för anställningsvillkor, samt tolka och tillämpa 
villkor och reglementen 

 att vid rekrytering av kommundirektör och förvaltningschefer föreslå 
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kommunstyrelsen en kandidat samt ge förslag till löne- och anställningsvillkor 
 rådgivning i personalfrågor åt kommunens styrelser och nämnder. 
 övergripande chefs- och organisationsutveckling samt kompetensförsörjning 
 att se till att nödvändiga policydokument utarbetas 
 att följa övergripande arbetsmiljöverksamhet liksom jämställdhetsarbetet 

 

 Arbetsutskottet och personalutskottet ska bestå fem ledamöter och fem ersättare vardera. 
Ledamöterna och ersättarna utses av kommunstyrelsen för en mandatperiod. 

Kommunstyrelsen utser bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande 
för en mandatperiod. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden eller vice ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter och kompenseras för detta 
enligt det arvodesreglemente som kommunfullmäktige har fastställt. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Inkallande av ersättare sker i den ordning som fullmäktige fastställer efter 
förslag från varje parti. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav kommunstyrelsen. 

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i både beslutsärenden och 
beredningsärenden. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott 
om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

 När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

De ärenden i vilka utskotten äger rätt att besluta på kommunstyrelsens vägnar finns 
angivna i kommunstyrelsens delegationsordning. 

__________________ 
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REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN 

NÄMNDENS VERKSAMHET 

§ 1 Valnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen ska fullgöras i samband
med allmänna val. Nämnden ansvarar också för att genomföra nationella 
folkomröstningar enligt riksdagens beslut, i enlighet med folkomröstningslagen, 
samt kommunala folkomröstningar enligt kommunfullmäktiges beslut, i enlighet 
med lagen om kommunala folkomröstningar. 

FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

2 §  Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 

3 §  Valnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

4 § Valnämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget som fastställts 
av kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 

5 §  Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. 
Kommunstyrelsen anställer den personal vid förvaltningen som krävs för att bereda, 
handlägga och utföra de arbetsuppgifter som nämnden ålagts i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor samt 
personalpolitiska frågor (se Reglemente för kommunstyrelsen för detaljer). 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

6 §  Valnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar 
som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens 
registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

Valnämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 

7 § Valnämnden ska året efter det att val har genomförts redovisa till fullmäktige hur de har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente, 



Valnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Valnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 

8 §  Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer och rådgivande organ när dessa 
är särskilt berörda. Valnämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Valnämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om sina verksamheter. 
Kommunikationsinsatserna verkställs av kommunledningsförvaltningen. 

UTVECKLING 

9 § Valnämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga initiativ 
till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Valnämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 

10 §  Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 



KALLELSE 

11 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Ordförande beslutar 
vilka ärenden som ska behandlas av nämnden och ansvarar för att en dagordning 
upprättas. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 

12 § Valnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som omfattas av sekretess. 

ORDNING 

13 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 

14 §  Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. När 
nämnden behandlar ärenden i vilka det förekommer sekretess ska lokalen vara så 
beskaffad att obehöriga inte kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren i god tid (senast 
ett dygn) innan sammanträdet startar. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden 
inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 



NÄRVARORÄTT 

15 §  Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid valnämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt.  

Härutöver får valnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde med valnämnden för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

SAMMANSÄTTNING 

16 §  Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare som utses av kommunfullmäktige 
för en mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande för samma period. 

 
Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under mandatperioden 
ska kommunfullmäktige snarast utse ny ledamot eller ersättare. 
 

ORDFÖRANDEN 
17 §  Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

 Nämndens ordförande har också till uppgift att 

1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde, 
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete 

samt att, 
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden har bestämt annat. 

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med kanslichefen/valsamordnaren för 
ömsesidig information och ser till att nämndens ärenden behandlas så snart som möjligt. 

PRESIDIUM 

18 §  Valnämndens presidium ska bestå av ordförande och förste vice ordförande. 

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 



ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

19 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan 
nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren ska 
fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

FÖRHINDER 

20 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Kansliet ska underrätta 
den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 

21 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. 

Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”. 
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära 
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

22 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 
yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 

23 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 
tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 



Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 

24 §  När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
lämna det skriftligt.  

DELTAGANDE I BESLUT 

25 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

RESERVATION 

26 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

27 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 

28 §  Valnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 

29 §  Delgivning med valnämnden sker med ordföranden, kanslichefen eller valsamordnaren. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

30 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från valnämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kanslichefen eller valsamordnaren. 
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser. 

Valnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.  



• Ljungby
• kommun
Gemensamma överförmyndarnämnden 

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-08-26 

Dnr GOFN202 l-0024 003 

Remiss av förslag till revidering av reglemente 

för gemensamma överförmyndarnämnden 

Beslut 

9(22) 

Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att till kommunstyrelsen 
överlämna överförmyndarenhetens förslag till ändringar i förslaget till reglemente 
för nämnden. 

Efter beslut om fastställande utav kommunfullmäktige i Ljungby överlämnas 
gemensamma överförmyndarnämndens reglemente till kommunfullmäktige i 
Älmhult och Markaryd för fastställande innan det kan börja gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en 
genomgång av samtliga nämnders reglementen. Kommunens reglementen baseras 
på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag till reglemente för styrelser och 
nämnder och då SKR nyligen har reviderat sitt förslag är 
kommunledningsförvaltningens förslag baserat på denna nya version, med 
undantag av ett fåtal lokala tillägg. Mallen är densamma för samtliga nämnder, med 
undantag av den första paragrafen som beskriver nämndens ansvarsområden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 juni 2021 beslutat att skicka förslagen 
till revidering av reglementen på remiss till samtliga nämnder, för yttrande senast 
den 30 september 2021. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente 2021 

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 105 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med överförmyndarenhetens 
förslag och finner att de gör så. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Ljungby 



S Ljungby 
kommun

SÄMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22)

2021-08-26

Gemensamma överförmyndarnämnden

Tid och plats Torsdagen den 26 augusti 2021 kl 08:30- 11.00, sammanträdesrum Vidöstern,
kommunhuset, Ljungby, samt via Teams

Beslutande Cecilia Löf (M), ordförande
Ulla-Britt Storck (S) (via Teams)
Sonja Emilsson (M), ersättare för Elizabeth Peltola (C) (via Teams)
Stefan Jönsson (S) (via Teams)
Tommy Andersson (M), vice ordförande 
Karina Eliasson (S) (via Teams)

Övriga deltagare Eva Andersson, samordnare överförmyndarenheten
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Gabriella Olofsson, controller § 20
Petra Karlsson, samordnare professionella gode män § 22
Margareta Larsson, kanslichef § 30-34
Christina Bertilfeldt (S), ej tjänstgörande ersättare

Justerare
Justeringens 
tid och plats
Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Tommy Andersson 

I direkt anslutning till sammanträdet

§§ 20-34

//'se??
Eva-Marie Norén Holgersson

Justerandes sign



Ljungby
kommun

SÄMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 2(22)

2021-08-26

Gemensamma överförmyndarnämnden

Änslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Gemensamma överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum 202108 26

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

27 augusti 2021 

30 augusti-20 september 2021 

21 september 2021

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

M//'se#

Eva-Marie Norén Holgersson
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-22 

5(14) 

Socialnämnden 

SN § 75 

Remiss av revidering av reglemente för socialnämnden 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att i socialnämndens 
reglemente lägga till under § 1 att även arbetsmarknad är en del av 
socialnämndens ansvar och arbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn 
av nämndernas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
förslag till revidering av reglementena, baserade på Sveriges Kommuner och 
Regioners förslag till reglementen. De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i 
Ljungby kommuns reglementen har lagts in i kommunledningsförvaltningens 
förslag till ny version. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslagen till revidering 
av reglementen på remiss till Ljungby kommuns nämnder för yttrande senast 
den 30 september 2021. 

Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse 2021-09-19 föreslagit socialnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att i socialnämndens reglemente lägga till 
under § 1 att även arbetsmarknad är en del av socialnämndens ansvar och arbete. 

Arbetsmarknadsenheten och medföljande frågor flyttades över till 
socialnämnden 2019-01-01 från personalavdelningen och har sedan dess varit en 
del av Individ och familjeomsorgens arbete och därför ser förvaltningen det som 
rimligt att den även finns omnämnd i reglementet för socialförvaltningen. 

Redogörelse 
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget. 

Bes I utsordning 

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden beslutat i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut. 



Sammanträdesprotokoll

2021-09-22
6(14)

TJ-T. LJUNGBY 
■ZZZ- KOMMUN

Socialnämnden

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2021-06-15, § 105 Revidering av 
reglementen för nämnderna.

- Förslag till reglemente socialnämnden.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-19.
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-22 

1 ( 14) 

Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 22 
september 2021 kl 8.00-15.00 

Beslutande 

Övriga 
deltagande 

Justerare 

Justeringens 
tid och plats 

Paragrafer 

Sekreterare 

Justerandes sign 

Bo Ederström (M) ordförande 
Lars Nordqvist (M) för Anneli Ahlqvist (C) 

Daniel Svensson (M) 
Jennie Uleskog (C) 
Håkan Bengtsson (S) 

Gerd Lansler (KD) 
Margaretha Andersson (S) 
Ingela Rosen (S) 
Tomas Sonesson (S) 
Martina Ericsson (SO) 
Doris Nickel (SO) 

Greger Larsson, socialchef 

Linda Farkas, kvalitetstrateg §§ 75-76 
Marie Karlsson Jensen, verksamhetschef § 81 p 4 

Leif Holm, verksamhetschef § 81 p 4 
Solange Varela, verksamhetschef § 81 p 4 

Martina Ericsson (SO) 

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 7 oktober 2021 

74-82

vr?"7 �
Ljiljana 1ublik 



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

2021-09-22
2(14)

UJ

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
vvebbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Tillkännagivandet
publicerat 2021-10-07

Överklagningstid 2021 -10-08—2021 -10-29

Tillkännagivandet
avpublicerat 2021-11-01
Förvaringsplats
för protokollet Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden 

KFN § 63 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-22 

202 l/KOF006 l 003 

Remissyttrande om förslag till nytt reglemente 

Beslut 

7(15) 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och översänder 
det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn 
av nämndernas reglementen. Baserat på Sveriges Kommuner och Regioners 
förslag på reglementen har kommunledningsförvaltningen tagit fram en ny 
version av reglementen. Föreslagna förändringar är markerade med 
understruken text i bifogat underlag. Förvaltningen har gjort redaktionella 
ändringar utöver de föreslagna förändringarna som är gjorda från kommun

ledningsförval tningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-31. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 §50. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen. 
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 (förslag 2021) 

Reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden 

Fastställt av kommunfullmäktige 2021-xx-xx § xxx 
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REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

NÄMNDENS VERKSAMHET 

1 § Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens uppgifter inom kultur-, idrott- och 
fritidsområdet och ansvarar för folkbiblioteken, kulturskolan, fritidsgården, 
Fritidsbanken, Ljungby Gamla Torg, turism och besöksnäring.  

Nämnden ansvarar också för den kulturella verksamheten, bland annat kulturmiljövård, 
konstnärlig utsmyckning, inköp av konst till kommunens lokaler samt arrangemang och 
aktiviteter inom kultur och fritidsområdet. 

Nämnden ansvarar för avtal med, och utdelning av stöd till studieförbund, föreningar 
och organisationer inom den budget som fullmäktige beslutar. Man ska även ha ett nära 
samarbete för att stimulera arbetet som de bedriver. 

Nämnden ansvarar för den strategiska utvecklingen av besöksnäringen. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens anläggningar och lokaler för kultur- 
och fritidsverksamhet och upplåtelse av dessa. För drift och underhåll av 
fritidsanläggningarna ansvarar tekniska nämnden. Verksamhetsansvaret ligger kvar på 
kultur- och fritidsnämnden. 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA 

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
2 §  Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad 

som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska 
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 
angivna riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 
3 §  Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 
4 § Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget som fastställts av 

kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 
5 §  Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 

undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden anställer den personal 

anngun01
Markering

anngun01
Markering
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vid förvaltningen som krävs för att bereda, handlägga och utföra de arbetsuppgifter som 
nämnden ålagts i detta reglemente. 

Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom 
sitt respektive verksamhetsområde med undantag av personalpolitiska frågor vilket ingår i 
kommunstyrelsens ansvarsområde (se Reglemente för kommunstyrelsen för detaljer). 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
6 §  Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer 
av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens/nämndes registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.  

Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 
7 §  Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till den fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 
8 §  Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån 

från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer och rådgivande organ när dessa 
är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om sina verksamheter. 
Kommunikationsinsatserna verkställs av kommunledningsförvaltningen i samarbete med 
förvaltningen. 

UTVECKLING 
9 § Nämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga initiativ 

till utveckling och förbättring av verksamheten. 
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Nämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN  
10 §  Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta 

driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt 
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

MEDBORGARINITIATIV  
11 § Styrelsen/nämnden ska hantera medborgarinitiativ i enlighet med Reglemente för 

medborgarinitiativ och i möjligaste mån bereda initiativen så att beslut kan fattas inom 
sex månader, allra senast ett år. 

ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
12 §  Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

KALLELSE 
13 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Ordförande beslutar 

vilka ärenden som ska behandlas av nämnden och ansvarar för att en dagordning 
upprättas. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
14 § Nämndens sammanträden är delvis öppna för allmänheten (offentliga). Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Nämndens dagordning delas in i ärenden som behandlas under den del av sammanträdet 
som är offentligt och ärenden som behandlas utan allmänhetens närvaro. Ordföranden 
beslutar om indelning av dagordningen. 

ORDNING 
15 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
16 §  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. När 
styrelsen/nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till ordföranden i god tid innan 
sammanträdet startar. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden 
inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 
17 §  Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas 

sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt 
att få sin mening antecknad i protokollet. 
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Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 
Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

SAMMANSÄTTNING 
18 § Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som utses av kommunfullmäktige för 

en mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande, vice ordförande och 
andre vice ordförande för samma period.  

Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under mandatperioden ska 
kommunfullmäktige snarast utse ny ledamot eller ersättare.  

Nämnden får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst hälften av de 
närvarande ledamöterna. 

ORDFÖRANDEN 
19 §  Det åligger ordföranden  

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid 

behov är beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

 Nämndens ordförande har också till uppgift att 

1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde, 
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete 

samt att, 
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden har bestämt annat. 

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med förvaltningschefen för ömsesidig 
information och ser till att nämndens och arbetsutskottets ärenden behandlas så snart 
som möjligt. 

PRESIDIUM 
20 §  Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
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ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
21 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 

del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan 
nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren ska 
fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

FÖRHINDER 
22 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
23 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. 

 Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”. 
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära 
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

 En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
24 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) och få sin 

mening antecknad till protokollet, men inte att yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
25 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 

tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
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Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 
26 §  När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar 
att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta det skriftligt.  

DELTAGANDE I BESLUT 
27 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 

detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen/nämnden fattar det med acklamation. 

RESERVATION 
28 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 
29 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
30 §  Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
31 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, (kommundirektören), 

förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
32 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
nämnden utser. 
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med 
stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med 
anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill. 

UTSKOTT 
33 §  Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter 

och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av nämnden för en mandatperiod. 

Inom ett utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande för en mandatperiod. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden eller vice ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Inkallande av ersättare sker i den ordning som fullmäktige fastställer efter 
förslag från varje parti. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav nämnden. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett 
ärende inför beslut i nämnden. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 
beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar 
sådana ärenden till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

De ärenden i vilka utskottet äger rätt att besluta på nämndens vägnar finns angivna i 
nämndens delegationsordning. 

__________________ 
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Tekniska nämnden 

Justerandes sign 

Tn § 96 TK.2021-0190 003 

Revidering av tekniska nämndens reglemente 
Beslut om yttrande 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till yttrande, daterat 2021-09-03 som 
svar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott tar initiativ till 
ett djupgående samarbete på tjänstepersonsnivå i syfte att förtydliga 
ansvarsfrågor i de olika nämndernas reglementen. Detta samarbete kan skapa 
förutsättningar för en tydligare och mer effektiv organisation. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag på reviderade reglementen för 
kommunens nämnder som bygger på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) förslag till reglementen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 
15 juni 2021 att skicka förslagen till reviderade reglementen på remiss till 
samtliga kommunens nämnder för yttrande senast den 30 september 2021. 
De stora förändringarna i de reviderade förslagen till reglementen återfinns 
framförallt i de paragrafer som gäller hur det politiska arbetet i nämnderna 
konkret går till. Förtydliganden har gjorts och flera paragrafer har lagts till inom 
detta område. 

De olika kommunala nämndernas reglementen är viktiga ur såväl 
demokratisynpunkt som effektivitetssynpunkt. Att det på ett enkelt sätt går att se 
vilken nämnd som ansvarar för vad, både gällande ansvarsutkrävande ur en 
demokratisk synvinkel och gällande att nämnderna arbetar med det de finns till 
för, är nödvändigt för en kommunal organisation. I Ljungby kommun, som är i 
full färd med att införa tillitsbaserad styrning, är det också av stor vikt att 
ramarna för en nämnd och för medarbetarna på nämndens förvaltning är tydliga 
och enkla att förhålla sig till. 

Reglementena är fundamentala när det gäller att skapa ramar som ger 
medarbetarna möjlighet att ta ansvar för sin och organisationens effektivitet, det 
vill säga att organisationen och medarbetarna ges chansen att lägga fokus på rätt 
saker. För kommunorganisationen är det viktigt att det är tydligt vilken nämnd 
som ansvarar för vad. 

Beslutsunderlag 
Utkast till reviderat reglemente 
Uppdrag från KsAu 2021-06-15 
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Revidering av reglementen för nämnderna 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar förslag till yttrande, daterat 2021-09-03 som svar till kommun-

styrelsens arbetsutskott. I yttrandet framhåller tekniska nämnden framförallt att ett mer 

omfattande revideringsarbete bör äga rum innan beslut om reviderade reglementen fat-

tas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn av nämnder-

nas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta tagit fram för-

slag på reviderade reglementen för kommunens nämnder som bygger på Sveriges Kommu-

ner och Regioners (SKR:s) förslag till reglementen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslu-

tade den 15 juni 2021 att skicka förslagen till reviderade reglementen på remiss till samtliga 

kommunens nämnder för yttrande senast den 30 september 2021. 

De stora förändringarna i de reviderade förslagen till reglementen återfinns framförallt i de 

paragrafer som gäller hur det politiska arbetet i nämnderna konkret går till. Förtydliganden 

har gjorts och flera paragrafer har lagts till inom detta område.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Inledning och allmänna synpunkter om revideringens upplägg 

De olika kommunala nämndernas reglementen är betydelsefulla ur såväl demokratisynpunkt 

som effektivitetssynpunkt. Att det på ett enkelt sätt går att se vilken nämnd som ansvarar för 

vad är nödvändigt för en kommunal organisation. Detta är viktigt både gällande ansvarsut-

krävande ur en demokratisk synvinkel och gällande att nämnderna arbetar med det de finns 

till för. I Ljungby kommun som är i full färd med att införa tillitsbaserad styrning är det 

också av väldigt stor vikt att ramarna för en nämnd och för medarbetarna på nämndens för-

valtning är tydliga och enkla att förhålla sig. Finns det otydliga ramar för en nämnd/förvalt-

ning är det svårare att styra med tillit eftersom reglementet i sådana fall blir mer svårtolkat. 

Reglementet har därför en fundamental roll när det gäller att skapa möjlighet för medarbe-

tarna att ta ansvar för sin och organisationens effektivitet, det vill säga att organisationen och 
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medarbetarna ges chansen att lägga fokus på rätt saker. Det kan därför inte nog understrykas 

hur viktigt det är med reglementen som går att använda för att undanröja gränsdragningspro-

blematik. För kommunorganisationen är det avgörande för helheten att vilken förvaltning 

som ska göra vad är tydliggjort och väl beskrivet. Förvaltningens förslag till yttrande vill 

därför i huvudsak framföra just gränsdragningsproblematiken eftersom det är i dessa frågor 

förvaltningen bedömer att de stora effektiviseringsmöjligheterna finns. 

Med detta sagt önskar tekniska förvaltningen att, när revideringar likt denna väl görs, betyd-

ligt mer fokus läggs på att reda ut gränsdragningsproblematik och på ansvarsfrågor. Förvalt-

ningen önskar att ett mer genomgripande arbete över förvaltningsgränserna, för att hantera 

dessa problem tillsammans, hade varit möjligt att genomföra i samband med denna revide-

ring. Varken remisstiden eller kraven på hur synpunkter på reglementena ska levereras har 

dock medgett detta. De förändringar som föreslås, framförallt inom arbetsformerna för 

nämnden, är i och för sig lovvärda och behövliga men det hade varit klokt att ta tillfället i akt 

att mer systematiskt hantera de problem med gränsdragningar som de olika förvaltningarna 

har märkt uppstår i vardagen. Tekniska förvaltningen önskar därför att ett nytt revideringsar-

bete inleds. Detta revideringsarbete bör fokusera på just de delar som inte har hanterats inom 

ramen för detta uppdrag och alltså ha som syfte att undanröja de brister som finns i dagens 

reglementen när det gäller ansvarsförhållanden och gränsdragningar. En ny revideringsom-

gång med fokus på gränsdragningar och liknande bör ske förvaltningsövergripande för att 

gemensamt komma tillrätta med de problem som finns i dag.  

Övriga allmänna synpunkter 

Gällande de paragrafer som finns under rubriken ”Gemensamma bestämmelser för styrelsen 

och nämnderna” anser tekniska förvaltningen att det är bra ur effektivitetssynpunkt att an-

vända sig av SKR: s förslag till reglementen. Tekniska förvaltningen anser däremot att dessa 

paragrafer i stor utsträckning hade tjänat på att formuleras mindre komplicerat. Med ett en-

klare språk ökar chanserna att förtroendevalda och tjänstepersoner kan använda sig av regle-

menten, tolka dem på samma sätt och arbeta på liknande sätt. Tekniska förvaltningen föreslår 

att en sådan omarbetning utförs innan besluts fattas om antagande av reviderade reglemen-

ten. Ett par exempel på paragrafer som hade tjänat på mer bearbetning nämns i stycket ”Syn-

punkter gällande språkliga förtydliganden” nedan. 

Klimatanpassningsarbete är ett viktigt område för kommunen framöver och en klimatanpass-

ningsplan har antagits. Däremot har det inte fastslagits vem som ansvarar för åtgärder inom 

klimatanpassningsområdet och ett förtydligande kring detta hade varit önskvärt. Tekniska 

förvaltningen anser att de strategiska ställningstagandena gällande klimatanpassning bör han-

teras av kommunstyrelsen men att tekniska nämnden kan ansvara för utförandet i de fall det 

anses lämpligt. Denna hantering kommer i så fall att likna det arbetssätt som tillämpas när 

det gäller till exempel investeringar i verksamhetslokaler. Ansvaret vad gäller större händel-

ser som till exempel skyfall och översvämningar samt för strategier och planering gällande 

dessa större händelser behöver också förtydligas då det i dagsläget är oklart vilken nämnd 

som ansvarar för vad när stora händelser såsom skyfall väl inträffar.  
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Även när det gäller avfalls- och vattenfrågor hade ett förtydligande av ansvar behövt göras. 

Förslaget nämner att tekniska nämnden ansvarar för avfalls- och VA-planeringen i kommu-

nen. Detta stämmer bara till viss del. Tekniska nämnden ansvarar enbart för de av kommun-

fullmäktige fastställda verksamhetsområdena för kommunalt VA. När det gäller renhåll-

ningsfrågor ansvarar tekniska nämnden för insamling-, transport- och återvinning av hushål-

lens avfall enligt miljöbalkens 15 kapitel. I övrigt är det andra nämnder som ansvarar för ex-

empelvis framtagande av VA- och avfallsplaner då dessa enligt lag inte får bekostas av VA- 

eller renhållningskollektivet. Dessa ansvarsfrågor är i dagsläget otydliga och behöver förtyd-

ligas i respektive nämnds reglemente.  

Detaljerade synpunkter på förslaget när det gäller tekniska nämndens ansvarsom-

råden 

Nedan framförs detaljerade synpunkter på reglementets innehåll som tekniska förvaltningen 

har. Synpunkterna är kopplade till det paragrafnummer som står i förslaget till reviderat reg-

lemente. 

§ 1

Under denna paragraf listas tekniska nämndens ansvarsområden. Tekniska förvaltningen me-

nar att vissa ansvarsområden saknas helt och vissa hade tjänat på att förtydligas. De saker 

som bör ändras/förtydligas markeras med gul bakgrund nedan medan de saker som inte för-

valtningen har någon synpunkt på inte nämns i uppräkningen överhuvudtaget. Synpunkterna 

kommenteras under respektive stycke. 

Tekniska nämnden ansvarar för: 

 Skötsel av Kommunens skogsinnehav skogsförvaltning och övrig markreserv.

Kommentar: Nya formuleringen stämmer bättre överens med verkligheten.

 Drift, underhåll och utbyggnad av kommunens gator, vägar, GCM-vägar, torg, båt-

bryggor, busshållplatser och andra anläggningar för kollektivtrafik där Ljungby kom-

mun ansvarar, trafikreglerings- och gatubelysningsanläggningar samt parkeringsplat-

ser.

Kommentar: I dagsläget råder otydlighet i ansvarsfrågan, både när det gäller GCM-

vägar och busshållplatser samt andra anläggningar för kollektivtrafik. En revidering

hade varit önskvärd men i så fall krävs också en diskussion om budget för utförande

inom dessa båda ansvarsområden.

 Trafiksäkerhet för samtliga trafikanter och trafikfrågor med undantag av länstrafik kollektiv-

trafik, skolskjutsar och färdtjänst.

Kommentar: Kollektivtrafik är ett tydligare begrepp än länstrafik och därmed lättare att för-

stå.
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 Strategisk lokalförsörjning samt fastighetsförvaltning innefattande tillsyn, skötsel och

övrig fastighetsdrift, underhåll och reinvesteringar samt om- ny- och tillbyggnation

av kommunens fastigheter.

 Uthyrning och inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter

Kommentar: Gällande dessa båda punkter har inte tekniska förvaltningen något kon-

kret förslag till förändring (förutom att lägga till det i rött ovan) men det kan finnas

behov av förtydligande gällande vad som ingår i begreppet strategisk lokalförsörj-

ning. Fastighetsavdelningen har i dagsläget ett handläggningsansvar och ett bered-

ningsansvar men kommunstyrelsen fattar de strategiska besluten. Avseende uthyrning

och inhyrning utför fastighetsavdelningen detta arbete i möjligaste mån men även här

finns otydlighet om ansvarsförhållanden om nämnder/förvaltningar till exempel be-

slutar att hyra in sig i andra lokaler än kommunägda.

 Lokalvård. Vaktmästeri där det inte ankommer en annan nämnd.

Kommentar: När det gäller lokalvård kommer ansvaret att samordnas under fastig-

hetsavdelningen vilket betyder att det är tekniska nämndens ansvar framöver. För fas-

tighetsskötsel/vaktmästeri finns det i dagsläget inget tydligt beslut om en gemensam

organisation. När ett sådant beslut väl har fattats behövs detta ändras i reglementet.

 Utförande av måltidsverksamhet för kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg

Kommentar: Även här är ansvarsförhållandena otydliga. I dagsläget står det klart att

tekniska nämnden upphandlar, planerar, tillagar och distribuerar måltider, men mål-

tider omfattar mer än kosten. Måltiden är en förutsättning för lärande och livskvalitet

hos gammal och ung. Ansvar för måltidssituationen bör därmed ligga på de nämnder

som arbetar med barn- och ungdomars inlärning samt äldres livskvalitet. Däremot är

det självklart att tekniska nämnden genom kostavdelningen ser till att utförandet

sköts på bästa tänkbara sätt.

 Energi-, klimat- och VA-rådgivning

Kommentar: Ska dessa tre olika typer av rådgivning vara intern eller riktad mot med-

borgarna? Är rådgivningen något som ska ingå i den kommunala servicen och vilken

nämnd ska i så fall tillhandahålla den? Dessa frågor behöver ställas innan ansvaret för

rådgivningen fastställs. Det är dock inga typiska frågor för en teknisk nämnd och där-

för föreslår tekniska förvaltningen att formuleringen stryks från reglementet.
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I ärenden som rör exploatering, markförsörjnings-, mät- och kartverksamhet åligger det 

nämnden 

 att utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fastighet som tillhör kommunen.

Kommentar: Ordet är överflödigt och kan strykas.

I ärenden som rör måltidsverksamhet för kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg 

åligger det nämnden:  

 att upphandla, tillaga, distribuera och servera livsmedelssäkra och näringsriktiga

måltider inom förskola, skola och äldreomsorg.

 att svara för restaurangverksamhet i intraprenadform.

Kommentar: Eftersom intraprenad inte längre är aktuellt som driftform för kommu-

nala restauranger föreslår tekniska förvaltningen att formuleringen stryks.

Detaljerade synpunkter på förslaget när det gäller tekniska nämndens ar-
betsformer 

Principiella synpunkter 

§ 10 Självförvaltningsorgan

”Styrelsen/nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften 

av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorga-

net att besluta på nämndens vägar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.” 

Kommentar: Detta är en möjlighet som är tillåten enligt kommunallagen men frågan har inte 

diskuterats inom Ljungby kommun såvitt tekniska förvaltningen känner till. Det är bra om 

det klargörs vad Ljungby kommun avser med begreppet och när denna typ av organ kan vara 

aktuellt. Dessa förtydliganden bör tas med i samtliga nämnders reglementen. 

§ 13 Kallelse

 ”Ordförande beslutar vilka ärenden som ska behandlas av nämnden och ansvarar för att en 

dagordning upprättas.” 

Kommentar: Ordföranden beslutar inte om vilka ärenden som ska tas upp för behand-

ling, det är nämndens ansvar. Att föredragningslista och handlingar bör bifogas kallel-

sen står i sista stycket i denna paragraf och därför kanske hela meningen kan strykas? 

§ 33 Utskott

”Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett 

ärende inför beslut i nämnden.” 

Kommentar: I dagsläget förs protokoll på tekniska nämndens arbetsutskott även i de fall då 

ärendet bereds inför nämnden. Även om inte denna formulering säger emot möjligheten att 
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protokoll förs i fler ärenden än beslutsärenden, hade det varit tydligare om protokollförande 

av även beredningsärenden hade varit obligatoriskt.  

Synpunkter gällande språkliga förtydliganden 

§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

”Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 

de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

1. i reglemente,

2. genom finansbemyndigande.”

Kommentar: ”Genom finansbemyndigande” är ett begrepp som inte är allmänt bekant och 

därför tjänar på ett förtydligande.   

§ 21 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

”Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller av an-

nat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan nämnden utse 

annan ledamot att vara ersättare för ordföranden” 

Kommentar: Detta stycke är kopplat till vem som tjänstgör som ordförande när både ordfö-

rande och presidium är frånvarande. Förenklad skrivning för enklare tillämpning föreslås.  

Förvaltningens beredning 

Synpunkter har inhämtats från avdelningscheferna på tekniska förvaltningen. Avdelnings-

cheferna och tekniske chefen har diskuterat revideringarna på ledningsgruppsmöte.  

Sonja Edén Lisa Åberg 

Teknisk chef Administrativ chef 
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

JW 

MBN § 142 2021-1484 

Remiss över förslag till nytt reglemente för miljö- och 
byggnämnden, yttrande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med diarienummer K52021-0230 

Beslut 

Miljö-och byggnämnden lämnar följande yttrande över förslag till nytt 
reglemente för nämnden: 

Ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig planering 
bör förtydligas. 
Under de områden som nämnden svarar för prövning och tillsyn under 1 
§:näst sista punkten ändras till "Tillsynen enligt miljöbalken på miljöfarliga
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsdelegationen
(2013:251) där Ljungby kommw1 övertagit tillsynsansvaret från

Länsstyrelsen.
Under punkten "Närvarorätt" 17 § behöver närvarorätten vid
myndighetsutövning förtydligas att den inte gäller ärenden som avser
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni 2021 att skicka förslag 
till revidering av nämndens reglemente för yttrande senast den 30 september 
2021. 

Det är enbart gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna som 
ändrats. Reglemente gällande nämndens verksamhet är oförändrat. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att lämna följande 
yttranden till kommunstyrelses arbetsutskott: 

Ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig planering 
bör förtydligas. 
Under de områden som nämnden svarar för prövning och tillsyn under 1 
§:näst sista punkten ändras till "Tillsynen enligt miljöbalken på miljöfarliga
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsdelegationen
(2013 :251) där Ljungby kommun övertagit tillsynsansvaret från
Länsstyrelsen.
Under punkten "Närvarorätt" 17 § behöver närvarorätten vid
myndighetsutövning fö1tydligas att den inte gäller ärenden som avser
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-09-29

14(61)

Miljö- och byggnämnden

Förvaltningens bedömning och överväganden

I gällande reglementen för nämnden och kommunstyrelsen saknas tydlighet i 

fördelning av ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig 

planering. I avvaktan på utredning om samhällsbyggnadsenhet bör ansvar 

förtydligas under 1§.

1 § Näst sista punkten under prövning och tillsyn gällande täkter bör förtydligas.

33 § första stycket, att det Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Det bör 

lämnas till nämnden att besluta om lämplig form för beredning och om ett 

eventuellt arbetsutskott.

Det bör förtydligas i 17 § att närvarorätten inte gäller ärenden som avser 

myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. Enligt kommunallagen 6 

kapitlet 25 § ”en nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda 

dörrar i ärenden: 1. Som avser myndighetsutövning, eller 2. I vilka det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.

I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på förslag till reglemente.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar följande yttrande:

Ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig planering 

bör förtydligas.

Under de områden som nämnden svarar för prövning och tillsyn under 1 

§:näst sista punkten ändras till ”Tillsynen enligt miljöbalken på miljöfarliga 

verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsdelegationen 

(2013:251) där Ljungby kommun övertagit tillsynsansvaret från 

Länsstyrelsen.

Det bör lämnas till nämnden att besluta om lämplig form för beredning och 

om ett eventuellt arbetsutskott.

Under punkten ”Närvarorätt” 17 § behöver närvarorätten vid 

myndighetsutövning förtydligas att den inte gäller ärenden som avser 

myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskri velse från förvaltningen daterad 2021 -07-13.

• Beslut från kommunstyrelsen arbetsutskott daterat 2021-06-15, KS AU § 

105.

• Förslag till reglemente för miljö och byggnämnden, 2021.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden yttrar sig i enlighet med arbetsutskottets förslag 

eller om någon är där emot.

Justerandes sign

AÖ9 tfr Al
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Miljö- och byggnämnden

Ordförande finner att nämnden yttrar sig i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

cKTp
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Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Onsdagen den 29 september 2021, klockan 8.00-16.00 i Tingssalen, Storgatan 26 i 
Ljungby samt digitalt via Teams.

Mötet ajournerades mellan klockan 12.20-13.15

Kent Danielsson (C), ordförande 

Frederik Svärd (M), vice ordförande

Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande, §§ 137-139, kl. 8.00-08.45 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), §§ 140-159 ersättare för Caroline Holmqvist 
Henrysson (S)

Jenny Anderberg (C)

Peter Berg (M)

Tomas Nielsen (S), inte § 148 på grund av jäv 

Jimmy Stansert (S)

Christina Bertilfelt (S)

Bengt Carlsson (KD), §§ 137-155, kl 8.00-15.30, (deltog via Teams)

Henrik Pettersson (SD)

Pär Augustsson (SD)

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), §§ 137-139

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef, inte § 154 på grund av jäv 

Anna E Andersson, stf förvaltningschef, §§ 137-150 

Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 

Linda Bergquist, miljöinspektör, §§ 145-149 (deltog via Teams)

Emelie Gustafsson, miljöinspektör, §§ 140- 150 (deltog via Teams)

Sanna Petersson, planarkitekt, §§ 151-153 (deltog via Teams)

Ulla Gunnarsson, planarkitekt, § 151-153 (deltog via Teams)

Helena Larsson, bygglovhandläggare, § 138 punkt 19, §§ 153-155 (deltog via Teams) 

Jeane Gustafsson, bygglovhandläggare, §§ 153-157 (deltog via Teams)

Hanne Larsson, bygglovhandläggare, §§ 156-159 (deltog via Teams)

Pär Augustsson (SD)

Miljö- och byggförvaltningen den 30 september 2021, klockan 11.00 

137-159,

Lise-Lotte Jonasson

Ordförande

Justerare

Kent Danielsson (C)

Pär Augustsson (SD)

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla

Nämnd Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum Den 29 september 2021

Tillkännagivandet
publicerat 1 oktober 2021

Överklagningstid 4 oktober 25 oktober 2021

Tillkännagivandet

avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

28 oktober 2021

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Lise-Lotte Jonasson

Justerandes sign
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Yttrande på revidering av nämndens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att yttra sig enlig följande 

- Ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig planering bör 

förtydligas.  

- Under de områden som nämnden svarar för prövning och tillsyn under 1 §:näst sista 

punkten ändras till ”Tillsynen enligt miljöbalken på miljöfarliga verksamheter som är 

tillståndspliktiga enligt miljöprövningsdelegationen (2013:251) där Ljungby kommun 

övertagit tillsynsansvaret från Länsstyrelsen. 

- Det bör lämnas till nämnden att besluta om lämplig form för beredning och om ett 

eventuellt arbetsutskott.  

- Under punkten ”Närvarorätt” 17 § behöver närvarorätten vid myndighetsutövning 

förtydligas att den inte gäller ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas 

av sekretess. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-15 att skicka förslag till revidering av 

nämndens reglemente för yttrande senast den 30 september 2021. 

Det är enbart gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna som ändrats. 

Reglemente gällande nämndens verksamhet är oförändrat. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

I gällande reglementen för nämnden och kommunstyrelsen saknas tydlighet i fördelning av 

ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig planering. I avvaktan på 

utredning om samhällsbyggnadsenhet bör ansvar förtydligas under 1§.  

1 § Näst sista punkten under prövning och tillsyn gällande täkter bör förtydligas. 

 



2 (2) 

33§ första stycket, att det Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Det bör lämnas till 

nämnden att besluta om lämplig form för beredning och om ett eventuellt arbetsutskott.  

Det bör förtydligas i 17 § att närvarorätten inte gäller ärenden som avser 

myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. Enligt kommunallagen 6 kapitlet 25 § ”en 

nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden: 1. Som avser 

myndighetsutövning, eller 2. I vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 

nämnden. 

I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på förslag till reglemente. 

Förvaltningens beredning 

Ärendet är berett av förvaltningschef och nämndsekreterare. 

Trond Strangstadstuen Lise Lotte Jonasson 

Beslutsunderlag 

- Beslut från kommunstyrelsen arbetsutskott daterat 2021-06-15, KS AU § 105.

- Förslag till reglemente för miljö och byggnämnden, 2021
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Diarienummer BUN 2021-0208.003 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Anita Arnmark 

Administrativ chef 

0372-789403 

anita.arnmark@ljungby.se 

Yttrande ang Reglemente för nämnder 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med 
kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 juni 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en 
översyn av nämndernas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har 
tagit fram förslag till revidering av reglementena, baserade på Sveriges 
Kommuner och Regioners förslag till reglementen. De tillägg som 
tidigare har gjorts specifikt i Ljungby kommuns reglementen har lagts in i 
kommunledningsförvaltningens förslag till ny version. 

Den stora skillnaden mellan nu gällande reglementen i Ljungby och 
SKRs förslag är att paragrafer har förtydligats och att ett flertal paragrafer 
har lagts till, ex Närvarorätt, Presidium, Yrkanden och Deltagande i 
beslut. Text som föreslås läggas till i reglementena är understruken.  

KS AU har beslutat att skicka förslagen till revidering av reglementen på 
remiss till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
valnämnden och gemensamma överförmyndarnämnden för yttrande 
senast den 30 september 2021. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med 
kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 juni 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har inget ytterligare att tillägga.  

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Nils-Göran Jonasson 
Barn- och utbildningschef 

Anita Arnmark 
Administrativ chef 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Yttrande ang Reglemente för nämnder, 2021-09-01 
Yttrande ang Reglemente för nämnder, 2021-09-01 
Revidering av reglementen för nämnderna, 2021-06-15 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, förslag 
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Diarienummer KS 2021-0522.102 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

Val av ledamöter och ersättare i 

krisledningsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden för perioden 20 december 2021 till den 31 
december 2022: 

Ledamöter:  Ersättare: 

Magnus Gunnarsson Marcus Walldén 

Lars-Ove Johansson Matilda Petersson 

Anne Karlsson Emma Johansson Gauffin 

Paul Kowalski Håkan Bengtsson 

Jan Lorentzson Krister Salomonsson 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av reglementet för krisledningsnämnden förväntas att antas 
av kommunfullmäktige den 20 december 2021. Enligt föregående 
reglemente är det automatiskt ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör krisledningsnämnden, men 
tillvägagångssättet följer inte kommunallagen (6 kap. 2 §). 

I enlighet med det reviderade reglementet för krisledningsnämnden samt 
kommunallagen behöver ledamöter och ersättare utses i ett separat 
valärende.  

Förslag till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för perioden 
20 december 2021 till den 31 december 2022:  

Ledamöter:  Ersättare: 

Magnus Gunnarsson Marcus Walldén 

Lars-Ove Johansson Matilda Petersson 

Anne Karlsson Emma Johansson Gauffin 

Paul Kowalski Håkan Bengtsson 

Jan Lorentzson Krister Salomonsson 
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Margareta Larsson 
Kanslichef 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-07 
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2021-12-10

201-7133-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 december 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ljungby
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Daniel Svensson
Ny ersättare: Jarl Gummesson
Avgången ledamot: Stefan Bramstedt

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Ljungby

Ledamot Ersättare

Magnus Gunnarsson
Peter Berg
Marcus Walldén
Gunilla Åström
Ulla Hansson
Tilda Ragnarsson
Bo Ederström
Thomas Ragnarsson
Frederik Svärd
Lars Nordqvist
Ann-Kristin Petersson
Daniel Svensson *
Thomas Jeppsson

1. Josefine Jernberg
2. Cecilia Löf
3. Bert Ove Orvnäs
4. Herman Nordqvist
5. Johan Ederström
6. Margareta Baecklund
7. Jarl Gummesson *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anders Pyrell

Ann Jonasson

Kopia till
Kommun/landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti



Bevis
2021-12-10 201-7133-2021

Daniel Svensson
GENVÄGEN 3
34133 LJUNGBY

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 
10 december 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Moderaterna
Kommun: Ljungby
Valkrets: Ljungby

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut



Bevis
2021-12-10 201-7133-2021

Jarl Gummesson
VRÅ-HÄSTHULT 3
34173 LIDHULT

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
10 december 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Moderaterna
Kommun: Ljungby

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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