
Kommunfullmäktige 

KALLELSE 1(2) 

Plats och tid Sammanträdesrum Ljungby Arena 
Måndagen den 28 mars 2022 kl. 17:30 

Vid förhinder kontakta Astrid Johansson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 91 16, 
astrid.johansson@ljungby.se 

Inledning Förslag till justerare: Thomas Ragnarsson och Dick Andersson, ersättare Ulla-
Britt Storck 
Justeringen hålls den 2022-04-04 

Ärenden 1. Kommunstyrelsens ordförande informerar

2. Kommunrevisionen informerar

3. Säkerhetschefen informerar om kommunens arbete rörande Ukrainakrisen

4. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

5. Enkla frågor

6. Inlämnande av motioner och interpellationer 2022

7. Svar på interpellation om TimeCare pool

8. Motion om lovprao

9. Motion om bidrag till Röda Korsets koloniverksamhet

10. Förvärv av Hammaren 20,21 och 22

11. Instruktion till ombud vid 2022 års årsstämmor för samtliga bolag inom
Ljungby Holding AB-koncernen

12. Partistöd 2022

13. Valärende ny ledamot i kommunfullmäktige (KD)

14. Valärende ny vice ordförande i kommunfullmäktige



KALLELSE 2(2) 

15. Valärende ny ledamot i miljö- och byggnämnden (KD)

16. Valärende ny ersättare i miljö- och byggnämnden (KD)

17. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ

18. Meddelanden

Ordförande Frederik Svärd 



Enkel fråga 

Ljungby kommun fick ett riktat statsbidrag från staten, den så kallade skolmiljarden. Det var ett stöd 

för covid-19 pandemin. För Ljungbys del så innebar det ca 3.7 miljoner i ett riktat stadsbidrag. 

Förslaget var att dela ut pengarna till grundskolan, med en resursfördelningsmodell om 

socioekonomiska förutsättningar, där andelen nyanlända elever är en faktor. Det innebar att 

friskolorna fick noll och även 5 kommunala skolor fick noll, i den beräkningen. Alliansen valde ett 

annat upplägg än förvaltningen. De ville dela ut det även till våra friskolor i kommunen för att det 

skulle vara rättvist. 

Nu till min fråga. 

Hur säkerställer vi att pengarna stannar i Ljungby kommun? 

Om vi nu bestämmer att ge Thoren Framtid pengar, hur säkerställer vi att pengarna verkligen 

kommer Ljungbyeleverna till godo och inte hamnar på deras huvudkontor? 

Christian Johansson (V) Ledamot Bun 



Interpellation om 
kommunens skogar till 
ordförande för 
tekniska nämnden 

Skogens potential för att gynna människors välmående och hälsa 

uppmärksammas alltmer liksom skogens betydelse för biologisk 

mångfald och för att motverka klimatkrisen. 

Tidningen Bird-Life har skickat ut en enkät till kommunerna för att få 

samlad information om kommunernas skogsinnehav och hur skogarna 

sköts. Ljungby kommun har inte svarat på enkäten. Enkäten visar att 

cirka en tredjedel av kommunerna har avkastningskrav på sina skogar, 

medan fler kommuner inte har krav på avkastning. Det finns kommuner 

som använder hyggesfria metoder och certifierat skogsbruk. Med tanke 

på skogens stora betydelse vill vi veta: 

Var har Ljungby kommun skog? 

Varför? 

Vilka avkastningskrav har vi? 

Hur och av vem sköts skogen? 

Om det finns avtal – när går de ut? 

Kerstin Wiréhn 

Vänsterpartiet



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

 Enkel fråga till Markus Walldèn (m) om TimeCare pool 

Den 21 maj 2018 lämnade Liselotte Åhlander Socialdemokraterna in en motion om att inför 

TimeCare pool på grundskolorna i Ljungby kommun. Detta för att underlätta 

vikarietillsättningen och få ett helhetsgrepp på kommunens skolor. Motionen bifölls. 

Timecare Pool infördes på förskolorna och används av barnomsorgens bemanning, dock har 

det ej införts på skolorna utan varje skola sitter för sig och ringer från samma lista samtidigt. 

Den som svarar får jobb och man vet inte innan om vikarien är bokad. I Time Care kan man 

se det på förhand och en person kan administrera vikarietillsättningen för alla skolor istället 

för att en person per skola sitter och ringer 

Min fråga är: 

- Varför har inte TimeCare Pool införts på skolorna?

- Hur tänker barn och utbildningsnämnden inför centraliseringen av

bemanningsenheterna?

- Hur ska vikarietillsättningen inom skolan effektiviseras utan att använda nämnda

system.

Ljungby 2022-02-22 

Caroline Holmqvist Henrysson 

(S)



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-15 

1(3) 

Justerandes sign 

§ 51 Dnr KS2021-0357 611 

Motion om lovprao 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 7 september 2021 yrkar Anne Karlsson (S) och 

LiseLotte Åhlander (S) att: 

- en utredning om prao under lämpliga lov för årskurs 8, med begränsat antal
platser görs. Utredningen skall innefatta kostnad samt förslag om
möjligheter/hinder för införande och att,

- resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utredningens innehåll
samt besluta om hur man på olika sätt kan och vill arbeta vidare med resultatet.

I tjänsteskrivelsen från den 10 november 2021 skriver barn- och 
utbildningsförvaltningen om ärendet. Enligt lag ska prao erbjudas under minst tio 
dagar från och med årskurs 8 i grundskolan. För att kunna optimera 
skolverksamheten bör en klass ha prao vid samma tillfälle. Prao genomförs 
vanligtvis inte under lovperioderna. Om några elever ska ha prao på lov skapar det 
organisatoriska svårigheter så länge inte verksamheten för lovprao placeras helt 
utanför den ordinarie verksamheten.  

Den 26 januari 2022 beslutar barn- och utbildningsnämnden att avslå första att-
satsen och att andra att-satsen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade även att skicka vidare motionen till kommunstyrelsen för vidare 
hantering.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2022-01-26 § 11 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-11-10 

Motion om lovprao, 2021-09-07 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-15 

2(3) 

Justerandes sign 

Yrkanden 

Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Genom återremissen ska synpunkter 
från ungdomsrådet samt från medarbetare inom KAA inhämtas samt Alvestas 
arbetssätt utredas.  

Lars-Ove Johansson (C) och Jan Sahlin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om det är kommunstyrelsens avsikt att besluta i ärendet idag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att återremittera ärendet i 
enlighet med Emma Johansson Gauffins yrkande.  

Ordföranden finner att det är kommunstyrelsens avsikt att besluta i ärendet idag. 

Omröstning begärs.  

Ordföranden finner att det är kommunstyrelsens avsikt att besluta i ärendet idag. 

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. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
ärendet idag och om att rösta NEJ för att återremittera ärendet i enlighet med 
Emma Johansson Gauffins yrkande.  



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-15 

3(3) 

Justerandes sign 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Johansson Lars-Ove, Ordförande C x 

Solling Lars, tjänstgörande ersättare L x 

Sahlin Jan, Ledamot M x 
Arvidsson Carl-Gustav L, tjänstgörande 
ersättare L 

x 

Jeppsson Thomas, tjänstgörande ersättare 
M 

x 

Petersson Matilda, Ledamot C x 
Björkström Rut, Ledamot KD x 
Göransson Tommy, tjänstgörande ersättare 
MP  x 
Kowalski Paul, Ledamot S x 
Johansson Gauffin Emma, Ledamot S x 
Carlsson Magnus S tjänstgörande ersättare x 
Wiréhn Kerstin, Ledamot V x 
Petersson Henrik, Tjänstgörande ersättare 
SD 

x 

Salomonsson Krister, Ledamot SD x 

Johansson Roland, Ledamot ALT x 

Omröstningen har utfallit med nio JA-röster, fem NEJ-röster medan en ledamot 
valt att avstå från att rösta. Kommunstyrelsen har genom omröstning uttryckt att 
det är kommunstyrelsens avsikt att besluta i ärendet idag. 



� Ljungby 
� kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 11

SAMMAN'IRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-26 

Dnr BUN202 l-03 l 9 600 

18(28) 

Svar på motion om att införa lovprao för årskurs 8 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå första att satsen och att andra att 
satsen anses besvarad och beslutar att motionen skickas vidare till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Karlsson (S) och Liselotte Åhlander (S) lämnade 2021-09-07 in en motion 
där de yrkar: 

- Att en utredning om prao under lämpliga lov för åk 8, med begränsat antal
platser görs. Utredningen skall innefatta kostnad samt förslag om
möjligheter/hinder för införande.

- Att resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utredningens
innehåll samt besluta om hur man på olika sätt kan och vill arbeta vidare med
resultatet.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens presidium beslutade att motionen ska hanteras av barn- och 
utbildningsnämnden. Presidiet har aviserat att man vill att nämnden under 
beredningen inhämtar synpunkter från näringslivsavdelningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tittat på möjligheter och hinder med att 
erbjuda lovprao. I utredningen har också synpunkter från Näringslivsavdelningen 
inhämtats. 

Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför 
skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning 
eller yrkesinriktning. 

Utredningen visar dock att det finns en rad hinder i införandet av lovprao och 
förvaltningen föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 





SÄMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-26

19(28)_j ungby 
kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt Skollagen ska prao erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8 i 
grundskolan. Det finns ingen särskilt avsatt tid i timplanen för prao, utan den 
tiden är tänkt att tas från ämnen.

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande 
studie och yrkesval. Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och 
arbetsliv utanför skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande 
val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom prao ska eleverna få erfarenheter av 
yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika 
branscher går till.

Prao ska vara en integrerad del av undervisningen. Praon kan tillsammans med god 
studie- och yrkesvägledning fylla en viktig funktion inför valet till gymnasieskolan. 
En förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket erfarenheter 
som möjligt under sin prao, är att den integreras i undervisningen och att syfte och 
mål för praon är tydligt för varje elev, innan de kommer ut på en arbetsplats.
För att kunna optimera skolverksamhetens organisation bör en klass ha prao vid 
samma tillfälle (samma vecka). Om några elever ska ha prao på lov skapar det 
organisatoriska svårigheter om inte lovprao helt ska ligga utanför den ordinarie 
prao-verksamheten.

Vidare ser vi svårigheter kring ansvarsfrågan då skolans personal är lediga 
alternativt har semester under skolloven. Att anställa lärare som är i tjänst under 
loven är möjligt men innebär en kostnad. Denna kostnad är mycket svår att 
beräkna och beror helt på hur många elever som anmäler sig till lovprao.

Elevernas motivation ser vi också som ett hinder. Motionärerna skriver inget om 
ersättning men förvaltningens bedömning är att eleverna bör få ersättning för att 
genomföra sin praovecka. Prao är en del av undervisningen och att få ersättning för 
moment i undervisningen är ej möjligt.
I Ljungby kommun erbjuds sommarjobb till eleverna på Sunnerbogymnasiet. Här 
finns en risk att ytterligare elever som ska ha lovprao försvårar arbetet med att hitta 
bra platser att vara på.

Näringslivsavdelningen är alltid positiva till samverkan skola-näringsliv. Det ökar

förståelsen för olika yrken och branscher. Att eleverna som avslutat årskurs 8 är 
under 18 år kan bli ett hinder i införandet av lovprao.

Näringslivsavdelningen ser också utmaningar med att ungdomar ska lägga sin fritid 
på prao och för att motivera behöver man betala en lön till ungdomen.

Näringslivsavdelningen har inte samtalat med näringen för att höra deras intresse 
för lovprao.

Justerandes sign
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 20(28) 

2022-01-26

Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-10.

Motion från den socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att införa lovprao,
2021-09-09.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 § 97.

Klicka eller tryck bär för att ange text.

Skickas till
Kommunstyrelsen 

Ko m m unfullmäktige

JuSt°rar*r^oc cirrn





T J Ä N S T E S K R I V E L S E

2021-11-10 

Dr.nr. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Jimmie Nilsson 

Gymnasiechef 

Tel. 0372-78 40 01 

jimmie.nilsson@skola.ljungby.se 

Barn- och utbildningsnämnden 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 

212000-0670 
PLUSGIRO 

302 50-5 

E-POST

kommunstyrelsen@ljungby.se 
TELEFAX 

0372-78 91 44 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Svar på motion om att införa lovprao för årskurs 8 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Anne Karlsson (S) och Liselotte Åhlander (S) lämnade 2021-09-07 in en motion där de yrkar 

att utreda om prao under lov för årskurs 8 kan införas samt att resultatet redovisas till 

kommunstyrelsen för beslut om fortsatt hantering. 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-27 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Kommunstyrelsens presidium beslutade att motionen ska hanteras av barn- och 

utbildningsnämnden. Presidiet har aviserat att man vill att nämnden under beredningen 

inhämtar synpunkter från näringslivsavdelningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tittat på möjligheter och hinder med att erbjuda 

lovprao. I utredningen har också synpunkter från Näringslivsavdelningen inhämtats. 

Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför skolan, och kan 

bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller yrkesinriktning. 

Utredningen visar dock att det finns en rad hinder i införandet av lovprao och förvaltningen 

föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt Skollagen ska prao erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8 i 

grundskolan. Det finns ingen särskilt avsatt tid i timplanen för prao, utan den tiden är 

tänkt att tas från ämnen. 

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- 

och yrkesval. Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv 

utanför skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av 

utbildning eller yrkesinriktning. Genom prao ska eleverna få erfarenheter av yrkeslivet 

och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till. 
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Prao ska vara en integrerad del av undervisningen. Praon kan tillsammans med god 

studie- och yrkesvägledning fylla en viktig funktion inför valet till gymnasieskolan. En 

förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket erfarenheter som 

möjligt under sin prao, är att den integreras i undervisningen och att syfte och mål för 

praon är tydligt för varje elev, innan de kommer ut på en arbetsplats. 

För att kunna optimera skolverksamhetens organisation bör en klass ha prao vid samma 

tillfälle (samma vecka). Om några elever ska ha prao på lov skapar det organisatoriska 

svårigheter om inte lovprao helt ska ligga utanför den ordinarie prao-verksamheten. 

Vidare ser vi svårigheter kring ansvarsfrågan då skolans personal är lediga alternativt 

har semester under skolloven. Att anställa lärare som är i tjänst under loven är möjligt 

men innebär en kostnad. Denna kostnad är mycket svår att beräkna och beror helt på hur 

många elever som anmäler sig till lovprao. 

Elevernas motivation ser vi också som ett hinder. Motionärerna skriver inget om 

ersättning men förvaltningens bedömning är att eleverna bör få ersättning för att 

genomföra sin praovecka. Prao är en del av undervisningen och att få ersättning för 

moment i undervisningen är ej möjligt. 

I Ljungby kommun erbjuds sommarjobb till eleverna på Sunnerbogymnasiet. Här finns 

en risk att ytterligare elever som ska ha lovprao försvårar arbetet med att hitta bra 

platser att vara på.  

Näringslivsavdelningen är alltid positiva till samverkan skola-näringsliv. Det ökar 

förståelsen för olika yrken och branscher. Att eleverna som avslutat årskurs 8 är under 

18 år kan bli ett hinder i införandet av lovprao.  

Näringslivsavdelningen ser också utmaningar med att ungdomar ska lägga sin fritid på 

prao och för att motivera behöver man betala en lön till ungdomen. 

Näringslivsavdelningen har inte samtalat med näringen för att höra deras intresse för 

lovprao.   

Förvaltningens beredning 
Samverkan med fackliga organisationer på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

_________________________ ________________________ 

Nils-Göran Jonasson Jimmie Nilsson 

Barn- och utbildningschef  Stf. Barn- och utbildningschef/Gymnasiechef 



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion om att införa lovprao för årskurs 8 

Ljungby kommun behöver, precis som många andra kommuner, rekrytera personal inom en 

mängd olika yrken framöver. Kommunen behöver personal inom vård och omsorg och 

behovet kommer att vara stort i flera år framöver. Socialdemokraternas förslag innebär att 

kommunen erbjuder elever som gått ut årskurs 8 någon/några veckors prao i kommunens 

vård och omsorgsarbetsplatser, med en handledare på arbetsplatsen. Arbetsplatser för prao 

kan vara äldreomsorg eller barnomsorg. Antalet praoplatser kan förslagsvis vara mellan 50-

100 platser, fördelat över lämpliga lov som finns i skolans terminssystem. Genom att sprida 

prao över de olika loven så torde inte arbetsbördan bli alltför belastande för ordinarie 

personal.  Lovprao kan med fördel införas i hela kommunen. Upplägget kan vara ett vanligt 

ansökningsförfarande för eleven och kommunen kan erbjuda ett begränsat antal platser.  

En vinst med lovprao kan vara att valet bli lättare för eleverna att välja rätt 

gymnasieprogram och dessutom fått prova på att få insyn i ett yrke. En andra vinst är att 

flera elever kan erbjudas sysselsättning under något lov. 

Kommunens förtjänst är att visa upp olika yrkesgrupper och visa ett gott arbetsgivarskap för 

framtida rekryteringar. 

Vi yrkar 

- Att en utredning om prao under lämpliga lov för åk 8, med begränsat antal

platser görs. Utredningen skall innefatta kostnad samt förslag om

möjligheter/hinder för införande.

- Att resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utredningens

innehåll samt besluta om hur man på olika sätt kan och vill arbeta vidare med

resultatet.

Lagan 2021-09-07 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Anne Karlsson Lotte Åhlander 

(s)  (s) 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-15 
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Justerandes sign 

§ 58 Dnr KS2021-0306 817 

Motion om bidrag till Röda Korsets 

koloniverksamhet  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
De 200 000 kronor som tilldelas avser stöd till Röda Korset i Ljungbys 
koloniverksamhet under 2022 och 2023.  

Bidraget finansieras genom kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade 
medel. 

Sammanfattning av ärendet 

Roland Johansson (ALT) och Jonna Nielsen (ALT) har den 10 augusti 2021 lämnat 
en motion i vilken de yrkar att kommunen ska tilldela 200 000 kronor till Röda 
Korsets koloniverksamhet.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 10 
februari 2022. Alla barn har möjlighet att söka till koloniverksamheten, men barn 
och unga i socioekonomisk utsatthet prioriteras. Att bidra till denna verksamhet är 
positivt utifrån ett folkhälsoperspektiv och utifrån kommunens visionsmål. 
Kommunen har via socialnämnden en ansökningsprocess och bidrag bör ske 
genom denna kanal. Tidsaspekten gör det svårt för föreningen att söka bidrag 
genom ordinarie kanaler för 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. De 200 000 kronor 
som tilldelas avser stöd till Röda Korset i Ljungbys koloniverksamhet under 2022 
och 2023.  

Bidraget finansieras genom kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade 
medel. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10 

Motion om stöd till sommarkoloni, 2021-08-10 
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Yrkanden 

Kerstin Wiréhn (V), Roland Johansson (ALT), Henrik Pettersson (SD), Emma 
Johansson Gauffin (S), Matilda Petersson (C) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut. 

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 2021-0306.817 

Kommunledningsförvaltningen 

Jennie Ronefors 

Folkh- o friskvårdsamord 

0372-78 92 39 

jennie.ronefors@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Motion om bidrag till sommarkollo 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen. De 200 000 kronor som tilldelas avser stöd till kollo-
verksamheten under 2022 och 2023.  
Bidraget finansieras genom kommunledningsförvaltningens 
resultatbalanserade medel.  

Sammanfattning av ärendet 

Alternativet genom Roland Johansson och Jonna Nielsen har den 10 
augusti 2021 skickat in en motion om att kommunen ska bistå Olle 
Bolmelind och Röda Korset med 200 000 kronor för den 
kolloverksamhet som de bedriver sedan många år. Kolloverksamheten 
ger upp till 50 barn i Ljungby kommun möjlighet att komma iväg på 
kollo på sommaren, ofta är det barn i familjer i en socioekonomiskt 
utsatt situation som deltar. Det är genom kontakt med elevhälsan 
och/eller socialtjänsten som barnen uppmärksammas på att söka till 
kollo.  
Röda Korset har fram till 2019 fått bidrag från socialförvaltningen för 
denna verksamhet. Men då reglerna för bidragsansökan ändrades slutade 
Röda Korset att ansöka om bidrag.  

För 2022 och 2023 föreslår kommunledningsförvaltningen att 200 000 
kronor tilldelas i bidrag till kolloverksamheten. Efter 2023 ska en 
eventuellt fortsatt ansökan ske genom ordinarie kanaler, dvs. via 
socialnämndens ansökningsprocess.   

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Kolloverksamheten inom Röda Korset är positiv för många barn och 
unga i kommunen. Alla barn har möjlighet att söka till kollo, men barn 
och unga i socioekonomisk utsatthet prioriteras. Att bidra till denna 
verksamhet är positivt utifrån ett folkhälsoperspektiv och utifrån 
kommunens visionsmål. Kommunen har via socialnämnden en 
ansökningsprocess genom IOP och bidrag bör ske genom denna kanal. 
Tidsaspekten gör det svårt för föreningen att söka bidrag genom 
ordinarie kanaler för 2022. Genom att tilldela medel så blir det möjligt 
för föreningen att anpassa sig till det nya ansökningsförfarandet. Efter 
2023 ska en eventuellt fortsatt ansökan ske genom ordinarie kanaler, dvs. 
via socialnämndens ansökningsprocess.   
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att åtgärden bör 
finansieras genom resultatbalanserade medel från 
Kommunledningsförvaltningen.  

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Jennie Ronefors 
Folkh- o friskvårdsamord 

Lise-Lotte Bergström 

HR-chef 

Beslutsunderlag 

Motion om sommarkollo, 2021-08-10 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10 



MOT ION 

LJUNGBY �-COMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ank 2021 -Q8- 1 0 

l<OMMUNLEDNINSGFÖRVAL TNINGEN 

Dnr (··0106. K I?

Olle Bolmelind har i många år drivit sommarkoloni för barn vis anhöriga inte har 

haft möjlighet eller ekonomi till att hålla en semester med sitt barn. 

På grund av bristande bidrag till denna verksamhet ser Olle ingen möjlighet för att 

fortsätta denna verksamhet eftersom pengarna inte räcker och vi i ALTERNATIVET 

yrkar därför att kommunen ska gå in och avsätta 200.000 för att han ska få 

möjlighet för att fortsätta verksamheten för dessa barnen. Tänk på barnens bästa-

Vi får inte glömma bort att det är en del av våra framtidiga kommuninvånare som 

så väl behöver en semester för att komma ifrån vardagen. 

Roland Johansson och Jonna Nielsen 

ALTERNATIVET 
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§ 57 Dnr KS2022-0034 252 

Förvärv av Hammaren 20,21 och 22 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förvärva: 

- Ljungby Hammaren 20, om totalt  5183 m2 för 3 420 000 kronor av AB Ljungby
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag,

- Ljungby Hammaren 21, om totalt 2564 m2 för 1 690 000 kronor av Leif Roland
Johansson och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag och,

-Ljungby Hammaren 22, om totalt 2717 m2 för 1 790 000 kronor av AB Ljungby
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna 
köpeavtalen, köpebrev och därtill övriga erforderliga handlingar.  

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital med 6 900 000 
kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden överlämnar den 8 februari förslag om att förvärva fastigheterna 
Ljungby Hammaren 20,21 och 22. I både centrumplanen och översiktsplanen för 
Ljungby är kvarteret Hammaren utpekat som ett framtida område att förtäta och 
utveckla.  

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen inkommen 25 januari 
2022. Kommunen och säljaren har under en längre period fört diskussion om 
förvärv av Hammaren 20,21 och 22. Tillträde till fastigheterna är satt till 1 juni 
2022. Om kommunen inte fullgör köpet har säljaren rätt att häva köpet och då ska 
en ersättning utgå om 100 000 kronor per fastighet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förvärva: 

- Ljungby Hammaren 20, om totalt 5183 m2 för 3 420 000 kronor av AB Ljungby
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag,

- Ljungby Hammaren 21, om totalt 2564 m2 för 1 690 000 kronor av Leif Roland
Johansson och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag och,

-Ljungby Hammaren 22, om totalt 2717 m2 för 1 790 000 kronor av AB Ljungby
cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att underteckna köpeavtalen, köpebrev och därtill övriga 
erforderliga handlingar.  

Finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital med 6 900 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 §25 

Tekniska nämndens beslut, 2022-02-02 § 7 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2022-01-25  

Köpeavtal med tillhörande underlag för Hammaren 20, 2022-01-25 

Köpeavtal med tillhörande underlag för Hammaren 21, 2022-01-25 

Köpeavtal med tillhörande underlag för Hammaren 22, 2022-01-25 

Översiktskarta, 2022-01-25 

Utdrag ur centrumplanen, 2022-01-25 

Utdrag ur översiktsplanen, 2022-01-25 

Beskrivning av kommunens markinnehav, 2022-01-25 

Registreringsbevis, 2022-01-25 

Yrkanden 

Krister Salomonsson (SD) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

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. 



Tekniska nämnden 
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Dnr TN2022-0007 250 

Förvärv av Hammaren 20-22. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

8(16) 

a) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förvärva:

-Ljungby Hammaren 20, om totalt 5183 1112 för 3 420 000 kr av AB Ljungby

cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag. 

-Ljungby Hammaren 21, om totalt 2564 m2 för l 690 000 kr av Leif Roland

Johansson och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag. 

-Ljungby Hammaren 22, om totalt 2717 m2 för 1 790 000 kr av AB Ljungby

cementgjuteri och på övriga villkor enligt bifogat beslutsunderlag. 

b) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande

och kommundirektören att underteckna köpeavtalen.

c) att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna

köpebrev och där till övriga erforderliga handlingar. 

d) att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att finansiering

sker genom minskning av kommunens rörelsekapital med 6 900 tkr.

Sammanfattning av ärendet 

I både centrumplanen och översiktsplanen för Ljungby är kvarteret Hammaren 

utpekat som ett framtida område att förtäta och utveckla. 

För att driva på utvecklingen av kvarteret finns stora ekonomiska, juridiska och 

planmässiga fördelar om kommunen kan äga så mycket som möjligt av marken. 

Sedan tidigare äger kommunen Hammaren 24-25. 

Kommunen och säljaren har under en längre period fört diskussion om förvärv och 

är nu överens om tre köpeavtal avseende Hammaren 20-22. Säljaren har godkänt 

avtalen, se beslutsunderlag, men önskar att kommunen undertecknar avtalen först. 

Totalt finns det fyra lokalhyresavtal på fastigheterna, varav ett är muntligt och 
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Tekniska

_j ungby 
kommun
nämnden

upphör att gälla 2022-05-31, dvs dagen innan tillträdet. Resterande är skriftliga och 
övertas av kommunen. Ett av avtalen sträcker sig fram till 2027-10-01

Kommunen har via en konsult låtit göra en miljöteknisk inventering och 
miljögeoteknisk undersökning. Enligt rapporterna så har det i ett jordprov hittats 
föroreningar vars halter överstiger riktvärdet för känslig markanvändning (ex. 
bostad) gällande kadmium. I grundvattenproverna har förhöjda värden hittats 
avseende Benso(a)pyren och PAH H, vilka överskrider Livsmedelsverkets 
gränsvärde för dricksvatten. I övrigt har inga halter över riktvärdet för känslig 
markanvändning påvisats i något av de analyserade proverna. Resultaten indikerar 
på att det finns en föroreningskälla, men att lokaliseringen behöver utredas närmre.

Tillträde till fastigheterna är satt till 2022-06-01. Om kommunen ej fullgör köpet 
har säljaren rätt att häva köpet och då ska en ersättning utgå om 100 000 
kr/fastighet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse förvärv av Hammaren 20-22

2. Köpeavtal Hammaren 20

3. Köpeavtal Hammaren 21

4. Köpeavtal Hammaren 22

5. Översiktskarta Hammaren

6. Utdrag ur gällande centrumplan för Ljungby

7. Utdrag ur gällande översiktsplan för Ljunghy

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes/sign



TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-0077 

Tekniska förvaltningen 

Jakob Ruter 

Exploateringschef 

Tel. 0372-78 93 02 

Jakob.ruter@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 

212000-0670 
PLUSGIRO 

302 50-5 

E-POST

kommunstyrelsen@ljungby.se 
TELEFAX 

0372-78 91 44 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Förvärv avseende Ljungby Hammaren 20-22 

Förvaltningens förslag till beslut 

a) att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att förvärva:

o Ljungby Hammaren 20, om totalt 5183 m² för 3 420 000 kr av AB

Ljungby cementgjuteri, org.nr 556332-0455 och på övriga villkor enligt

bifogat beslutsunderlag.

o Ljungby Hammaren 21, om totalt 2564 m² för 1 690 000 kr av Leif

Roland Johansson, pers.nr 430314-2733 och på övriga villkor enligt

bifogat beslutsunderlag.

o Ljungby Hammaren 22, om totalt 2717 m² för 1 790 000 kr av AB

Ljungby cementgjuteri, org.nr 556332-0455 och på övriga villkor enligt

bifogat beslutsunderlag.

b) att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna

köpeavtalen.

c) att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt

exploateringschefen att underteckna köpebrev och där till övriga erforderliga

handlingar.

d) att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker

genom minskning av kommunens rörelsekapital med 6 900 tkr

Sammanfattning av ärendet 
I både centrumplanen och översiktsplanen för Ljungby är kvarteret Hammaren utpekat 

som ett framtida område att förtäta och utveckla, se beslutsunderlag.  



För att driva på utvecklingen av kvarteret finns det bl.a. ekonomiskt, rättsligt och 

planmässigt stora fördelar om kommunen kan äga så mycket som möjligt av marken. 

Sedan tidigare äger kommunen Hammaren 24-25, se blåskrafferat i beslutsunderlag.  

Kommunen och säljaren har under en längre period fört diskussion om förvärv och är nu 

överens om tre köpeavtal avseende Hammaren 20-22. Säljaren har godkänt avtalen, se 

beslutsunderlag, men önskar att kommunen undertecknar avtalen först.  

På fastigheterna finns det ett flertal olika pantbrev, varav två stycken tillhörande 

Hammaren 22 är fysiska och har ej kunnat hittats. Säljaren har därför ansökt om 

dödning av dessa pantbrev. 

Totalt finns det fyra lokalhyresavtal på fastigheterna, varav ett är muntligt och upphör 

att gälla 2022-05-31, dvs dagen innan tillträdet. Resterande är skriftliga och övertas av 

kommunen. Ett av avtalen sträcker sig fram till 2027-10-01.  

Kommunen har via en konsult låtit göra en miljöteknisk inventering och 

miljögeoteknisk undersökning. Enligt rapporterna så har det i ett jordprov hittats 

föroreningar vars halter överstiger riktvärdet för känslig markanvändning (ex. bostad) 

gällande kadmium. I grundvattenproverna har förhöjda värden hittats avseende 

Benso(a)pyren och PAH H, vilka överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde för 

dricksvatten. I övrigt har inga halter över riktvärdet för känslig markanvändning 

påvisats i något av de analyserade proverna. Resultaten indikerar på att det finns en 

föroreningskälla, men att lokaliseringen behöver utredas närmre. 

Tillträde till fastigheterna är satt till 2022-06-01. 

Om kommunen ej fullgör köpet har säljaren rätt att häva köpet och då ska en ersättning 

utgå om 100 000 kr/fastighet.   

Förvaltningens bedömning och överväganden 
På fastigheten finns det 6 st byggnader. Enligt en PCB-inventering från 2005 finns inga 

eller väldigt låga halter av PCB i byggnadernas fogmassor. En preliminär uppskattning 

av rivningskostnaderna gjordes av fastighetsavdelningen år 2020 till 950 000 kr. På sikt 

bör byggnaderna rivas för att ge möjlighet till annan utveckling, men fram till dess kan 

uthyrning ske enligt gällande hyresavtal eller nya utan besittningsrätt.   

Förvaltningens beredning 
Fastighetsavdelningen är informerad om köpet av fastigheten och tillhörande 

lokalhyresavtal samt har getts tillfälle att besiktiga byggnaderna.  

Beslutsunderlag 
1. Utdrag ur gällande centrumplan för Ljungby

2. Utdrag ur gällande översiktsplan för Ljungby



3. Karta över kommunens markinnehav

4. Köpeavtal för Hammaren 20-22

5. Godkännande av avtalen från säljaren

6. Översiktskarta

7. Registreringsbevis

___________________ ___________________ 

Sonja Edén  Jakob Ruter  

Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Exploateringschef 
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Köpeavtal 

1. Parter

Ljungby kommun (org.nr. 212000-0670) 

341 83 Ljungby 

nedan kallad (”Köparen”) 

AB Ljungby Cementgjuteri (org.nr. 556332-0455) 

Box 58 

341 21 Ljungby 

Ägare av Ljungby Hammaren 20 

nedan kallad (”Säljaren”) gemensamt kallade (”Parterna”) 

2. Bakgrund

Som ett led i genomförande av centrumplanen för Ljungby stad önskar Köparen förvärva  

Ljungby Hammaren 20 för vidare utveckling av stadens centrum. Av denna anledning har 

detta Köpeavtal tagits fram.  

3. Överlåtelseobjekt

Ljungby Hammaren 20 om 5183m² nedan kallad (”Fastigheten”). 

Fastigheten är markerad på bifogad karta, Bilaga 1.  

4. Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen. 

5. Tillträde

Köparen tillträder Fastigheten 2022-06-01 (”Tillträdesdagen”). Dagen för undertecknandet av 

(”Köpeavtalet”) benämns nedan (”Avtalsdagen”). Från Tillträdesdagen får Fastigheten tas i 

anspråk för t.ex. markarbeten och undersökningar.  

6. Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling, av 

TREMILJONERFYRAHUNDRATJUGOTUSEN (3 420 000) kronor, nedan kallat 

(”Köpeskillingen”).  

Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter Avtalsdagen. Om Köpeskillingen inte betalas i rätt 

tid erläggs, från förfallodagen, dröjsmålsränta som med åtta procentenheter överstiger 

riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta. Om dröjsmål med betalningen överstiger 

två månader eller förhållande som avses i 4 kap 26 § jordabalken föreligger, får Säljaren häva 

köpet. 
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7. Kontraktsbrott 

Om Köparen ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpeavtal, såvida ej Köparens 

försummelse är oväsentlig, äger Säljaren rätt att häva köpet. Härvid skall Köparen ersätta 

Säljaren om 100 000 kr.  

 

Om Säljaren ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpeavtal, såvida ej Säljarens 

försummelse är oväsentlig, äger Köparen rätt att häva köpet.  

8. Rättigheter 

Utöver det (”Nyttjanderättsavtal”) avseende väg, se bilaga 2, så besväras, Säljaren 

veterligen, inte Fastigheten på Tillträdesdagen av några servitut, nyttjanderätter eller andra 

kända belastningar, se bilaga 3.  

9. Inteckningar 

Enligt fastighetutdraget för Fastigheten, se Bilaga 3, finns följande pantbrev intecknade: 

 

Nr Belopp Datum Akt.nr 

1 50 tkr 1963-06-19 63/1619 

2 25 tkr 1963-06-19 63/1620 

3 10 tkr 1963-06-19 63/1621 

4 300 tkr 1979-06-06 79/5458 

5 125 tkr 1985-02-27 85/1821 

6 150 tkr 1990-01-24 90/600 

 

 

                         Summa:   660 tkr 

 

Pantbreven är digitala och övertas av Köparen.  

10.  Lokalhyresavtal 

Säljaren har upplyst Köparen om det lokalhyresavtal som finns avseende Fastigheten, se 

bilaga 4 för det skriftliga avtalet. Detta avtal följer med överlåtelsen och övertas av Köparen 

på Tillträdesdagen. På fastigheten finns även ett muntligt hyresavtal och detta upphör att gälla 

på Tillträdesdagen.  

11. Skick och miljö 

Köparen har, på Fastigheten, via Sweco Environment AB genomfört en miljöinventering och 

miljögeoteknisk undersökning. Enligt undersökningen så har det i ett jordprov hittats 

föroreningar vars halter överstiger riktvärdet för känslig markanvändning gällande kadmium. 

I grundvattenproverna har förhöjda värden hittats avseende Benso(a)pyren och PAH H, vilka 

överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. I övrigt har inga halter över 

riktvärdet för känslig markanvändning påvisats i något av de analyserade proverna. Resultaten 

indikerar på att det finns en föroreningskälla, men att lokaliseringen behöver utredas närmre. 

Inventeringen och undersökningen biläggs inte Köpeavtalet på grund av dess storlek.   

 

Fastigheten överlåts i befintligt skick och med gällande detaljplan. Köparen, som beretts 

tillfälle att före köpet noggrant undersöka Fastigheten, se första stycket denna punkt, förklarar 

sig härmed att godta Fastighetens skick och avstå från alla anspråk mot Säljaren på grund av 

fel eller brister i Fastigheten. Denna friskrivning innebär att Köparen inte äger framställa krav 

mot Säljaren på deltagande i kostnader för efterbehandling, grundförstärkning, stängsel eller 
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kostnader för Fastighetens avvattning eller detsammas förseende med stödmur mot gata eller 

annat område. Detta innebär bl.a. att det åligger Köparen svara för markens bärighet samt 

övriga förhållanden. Säljaren ansvarar ej heller för eventuella föroreningar som har 

förorsakats av Köparen eller genom försummelse av honom, hans anställda eller av honom 

anlitade uppdragstagare. Köpeskillingen är satt med hänsyn till ovanstående.  

12. Fastighetstillbehör och lös egendom

Säljaren ska tillse att Fastigheten, såväl mark som byggnader, är tömda på de 

fastighetstillbehör och lös egendom som Säljaren ej önskar ingå i överlåtelsen. Det som 

Säljaren underlåtit att bortforsla senast på Tillträdesdagen tillfaller Köparen. Bortforslandet 

får dock inte förhindra eller försvåra uthyrningen av pågående lokalhyresavtal eller utgöra en 

fara för Fastigheten.  

13. Faran för Fastigheten

Säljaren står faran om Fastigheten av våda skadas eller försämras mellan Avtalsdagen och 

Tillträdesdagen samt hålla Fastigheten fullvärdesförsäkrad. Faran övergår härefter på 

Köparen, även om Fastigheten ej tillträtts på grund av Köparens dröjsmål. 

14. Fördelning av kostnader och intäkter

Kostnader och intäkter fördelas mellan Parterna med hänsyn till vad som belöper sig på tiden 

före respektive efter Tillträdesdagen. Räntor, driftskostnader och andra till Fastigheten 

tillhörande kostnader m.m. ska belastas av Säljaren fram till Tillträdesdagen och av Köparen 

fram till och med Tillträdesdagen. Fastighetsskatten ska dock belasta Säljaren då denna redan 

är betald. Ingen likvidavräkning kommer att upprättas.  

15. Köpebrev och lagfart

När Köpeskillingen erlagts enligt punkt 6 så utfärdar Köparen köpebrev. Lagfart får endast 

sökas på grundval av köpebrevet. Köparen söker och bekostar erforderlig lagfart för 

Fastigheten.  

16. Giltighet

Köpeavtalet är giltigt under förutsättning av att 

• erforderlig kommunal instans godkänner avtalet,

• Köpeskilling erläggs,

Sker ej detta är Köpeavtalet till alla delar förfallen utan krav på ersättning från någondera 

parten. Köpeskillingen skall härvid återbetalas till Köparen.  

17. Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Köpeavtalet skall avgöras av allmän domstol. 
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18. Undertecknande

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Parterna har 

genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.  

Ljungby 2022- Ljungby 2022- 

För Köparen  För Säljaren 

Magnus Gunnarsson Leif Roland Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande Styrelseledamot 

______________________ 

Jakob Ruter 

Exploateringschef  

  Säljarens underskrift bevittnas: 

  ______________________

  ______________________

Bilagor 

Bilaga 1: Karta över Fastigheten  

Bilaga 2: Nyttjanderättsavtal 

Bilaga 3: Utdrag ur fastighetsregistret 

Bilaga 4: Lokalhyresavtal 
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Bilaga 2021-03-26

Koordinatsystem:SWEREF99 13 30 
Centrumkoordinat: N 6 301 043, E 176 515



Datum 

2021-05-31 

Nyttjanderättsavtal 

1. Parter

Vågornas Fastigheter AB 
Skånegatan 6 
341 31 Ljungby 
Ägare tillika hyresvärd av Ljungby Hammaren 29 
nedan kallad ("Nyttjanderättshavaren") 

och 

Ljungby kommun 
341 83 Ljungby 
nedan kallad ("Kommunen") 

och 

( arg.nr. 559105-0520) 

( arg.nr. 212000-0670) 

AB Ljungby Cementgjuteri ( arg.nr. 556332-0455) 
Box 58 
341 21 Ljungby 
Ägare av Ljungby Hammaren 20 
nedan kallad ("Upplåtaren) gemensamt kallade ("Parterna") 

2. Bakgrund

Som ett led i Kommunens ombyggnation av Hammarrondellen kommer Skånegatan att 
stängas av i etapper. För att Ljungby Hammaren 29 ska ha fortsatt in- och utfart till allmän 
väg behöver trafiken ledas om. Av denna anledning har ("detta avtal/Nyttjanderättsavtal") 
tagits fram. 

3. Nyttjanderättsområde

Del av Ljungby Hammaren 20, se bilaga 1, nedan kallat ("Nyttjanderättsområdet").

4. Upplåtelse

Upplåtaren medger Kommunen och Nyttjanderättshavaren rätt att inom Nyttjanderättsområdet 
anlägga, underhålla och nyttja markerat område för in- och utfart inklusive tillhörande 
anordningar såsom t.ex. stängsel ("Upplåtelsen"). 

Kommunen svarar för samtliga åtgärder och kostnader till följd av Upplåtelsen såsom 
anläggande, drift, renhållning och underhåll av anläggningar. 

5. Nyttjanderättstid

Upplåtelsen gäller mellan 2021-04-30 - 2022-07-31, i detta avtal kallat Nyttjanderättstiden. 
Efter Nyttjanderättstidens utgång upphöra detta avtal att gälla utan krav om uppsägning från 
någondera Parterna. 
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6. Ersättning
För Upplåtelsen ska Kommunen erlägga en engångsersättning om FEMTONTUSEN (15 
000) kr.

7. Nyttjanderättsområdets skick
Nyttjanderättsområdet mottags av Kommunen och Nyttjanderättshavaren i det skick det är på 
tillträdesdagen. Kommunen svarar för att Nyttj anderättsområdet hålls i väl vårdat skick.

När Upplåtelsen upphör svarar Kommunen för samtliga åtgärder och kostnader för att 
Nyttj anderättsområdet lämnas i städat och avröjt skick, likvärdigt med hur det såg ut på 
tillträdesdagen. Ingen frånträdesersättning skall utgå.

8. Tillstånd och myndighetskrav
Kommunen ansöker om och bekostar alla erforderliga tillstånd för Upplåtelsen.

9. Inskrivning
Detta avtal får inte skrivas in i fastighetsregistret.

10. Skada
Om åtgärder från Kommunen förorsakar skada på Upplåtarens egendom inom
Nyttj anderättsområdet ersätts skadan av Kommunen. Kommunen svarar för skada mot tredje
man.

11. Övrigt och tvist
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Nyttjanderättsavtal skall avgöras av allmän 
domstol. I övrigt gäller vad som står i 7 kap. jordabalken om nyttjanderätt. Parterna är eniga 
om att detta avtal aldrig kan tolkas/omtolkas som ett arrendeavtal.

12. Undertecknande
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Parterna har 
genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.

Ljungby 2021-Ljungby 2021- 
För Kommunen För Upplåtaren

Styrelseledamot
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Bilagor
Bilaga 1: Nyttjanderättsområdet
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Fastighet

Beteckning 
Ljungby Hammaren 20

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen 
2004-03-04

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen 
2020-09-17

Nyckel: 
070075778

UUID: 
909a6a52-b811-90ec-e040-ed8f66444c3f

Distrikt 
Ljungby 

Distriktskod 
105076

Län- och kommunkod 
0781

Adress

Adress

Fabriksgatan 4 
 341 31 Ljungby

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6298969.9 434953.2

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 5 183 kvm 5 183 kvm

Lagfart

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

556332-0455 1/1 2004-03-04 04/3919

AB Ljungby Cementgjuteri

Box 58 
341 21 Ljungby 

Inskrivet ägarnamn: Ljungby Cementgjuteri Försäljnings AB 

Fusion: 1994-12-06 
Ingen köpeskilling redovisad.
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07-LJS-3124

07-LJS-209

0781K-C280

07-LJS-156

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 6

Totalt belopp: 660.000 SEK

Nr Belopp Inskrivningsdag Akt

1 50.000 SEK 1963-06-19 63/1619

2 25.000 SEK 1963-06-19 63/1620

3 10.000 SEK 1963-06-19 63/1621

4 300.000 SEK 1979-06-06 79/5458

5 125.000 SEK 1985-02-27 85/1821

6 150.000 SEK 1990-01-24 90/600

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer Datum Akt

Stadsplan: Ljungby, Kv hammaren, Gänget och linné 1962-02-07
 0781 E125

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått

Tomtindelning: Ljungby, Hammaren 1962-10-13

Stadsplan: Ljungby, Del av kv hammaren 1966-08-05
 0781 E169

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått

Stadsplan: Ljungby, Del av kv hammaren 1973-06-15
 0781 E227

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Industrienhet, annan tillverkningsindustri (426)

258340-8

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Industritillbehör finns

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2019 2.481.000 SEK

Samtaxering för registerenhet 
Ljungby Hammaren 20, 22 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

556332-0455 
AB Ljungby Cementgjuteri
Box 58
341 21 Ljungby

1/1 Aktiebolag Lagfart eller Tomträtt
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07-81/704

07-LJS-373

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Tomtmätning 1933-03-16

Införd i tomtboken 1934-12-12

Fastighetsreglering 1981-12-04

Ursprung
Ljungby Hammaren 34 

Tidigare Beteckning

Beteckning Omregistreringsdatum Akt

G-Ljungby Hammaren 7a 1981-12-04

G-Ljungby Hammaren 20 1995-05-03 0781-95/6

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet   EksjöKontorbeteckning:

  0771-63 63 63Telefon:



HYRESAVTAL 

Hyresvärd: AB LJUNGBY CEMENTGJUTERI 

FABRIKSGATAN 4 
341 32 LJUNGBY 

Org.nr: 556332-0455 

Mobil: 073-0580158

E-post: jleif0293@gmail.com 

Hyresgäst: TONY RIMMENDAL 

SKRIDSKO V ÄGEN 5 
341 40 LJUNGBY 

Personnr: 

Tel.nr: 

Fastighet: 

Avtalstid: 

Hyreskostnad: 

Lokalens 

560524-2717 

0708311228 

Hammaren 20, Fabriksgatan 4 i Ljungby 

2021-06-01 till 2022-05-31 

Disponibel yta i hall 2 är ca 150 m2 
Lokalen uthyres i befintligt skick. 
Hyresgästen ansvarar för underhåll av lokal och inredning. 

Avtalad hyra per månad är 2000:00 kronor inkl. moms 
Faktureras en gång per månad med betalningsvillkor 10 dagar. 

användning: Tapetseringsverksamhet, tillverkning och reparation av båtkapell 

Försäkringar: 

Elkraft: 

Våra byggnader är försäkrade. Brandförsäkringen kräver dock att 
gasbehållare plockas ut ur objektet samt att samtliga kabelanslutningar 
avlägsnas från batteriet om inte huvudströmbrytare finns. 

Hyresgäst betalar för el ksom förbrukas under avtalsperioden. 





Datum
2022-01-04 
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Köpeavtal 

1. Parter

Ljungby kommun (org.nr. 212000-0670) 

341 83 Ljungby 

nedan kallad (”Köparen”) 

Leif Roland Johansson (pers.nr. 430314-2733) 

Rönnäsvägen 61  

341 33 Ljungby  

Ägare av Ljungby Hammaren 21 

nedan kallad (”Säljaren”) gemensamt kallade (”Parterna”) 

2. Bakgrund

Som ett led i genomförande av centrumplanen för Ljungby stad önskar Köparen förvärva  

Ljungby Hammaren 21 för vidare utveckling av stadens centrum. Av denna anledning har 

detta Köpeavtal tagits fram.  

3. Överlåtelseobjekt

Ljungby Hammaren 21 om 2564 m² nedan kallad (”Fastigheten”). 

Fastigheten är markerad på bifogad karta, Bilaga 1.  

4. Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen. 

5. Tillträde

Köparen tillträder Fastigheten 2022-06-01 (”Tillträdesdagen”). Dagen för undertecknandet av 

(”Köpeavtalet”) benämns nedan (”Avtalsdagen”). Från Tillträdesdagen får Fastigheten tas i 

anspråk för t.ex. markarbeten och undersökningar.  

6. Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling, av 

ENMILJONSEXHUNDRANITTIOTUSEN (1 690 000) kronor, nedan kallat 

(”Köpeskillingen”).  

Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter Avtalsdagen. Om Köpeskillingen inte betalas i rätt 

tid erläggs, från förfallodagen, dröjsmålsränta som med åtta procentenheter överstiger 

riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta. Om dröjsmål med betalningen överstiger 

två månader eller förhållande som avses i 4 kap 26 § jordabalken föreligger, får Säljaren häva 

köpet. 
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7. Kontraktsbrott

Om Köparen ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpeavtal, såvida ej Köparens 

försummelse är oväsentlig, äger Säljaren rätt att häva köpet. Härvid skall Köparen ersätta 

Säljaren om 100 000 kr.  

Om Säljaren ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpeavtal, såvida ej Säljarens 

försummelse är oväsentlig, äger Köparen rätt att häva köpet.  

8. Rättigheter

Säljaren veterligen besväras inte Fastigheten på Tillträdesdagen av några 

servitut, nyttjanderätter eller andra kända belastningar, se Bilaga 2.  

9. Inteckningar

Enligt fastighetutdraget för Fastigheten, se Bilaga 4, finns följande pantbrev intecknade: 

Nr Belopp Datum Akt.nr 

1 300 tkr 1993-11-10 93/9555 

Summa:   300 tkr 

Pantbrevet är digitalt och övertas av Köparen. 

10. Lokalhyresavtal

Säljaren har upplyst Köparen om det lokalhyresavtal som finns avseende Fastigheten. 

Hyresavtalet är muntligt och upphör att gälla på Tillträdesdagen.  

11. Skick och miljö

Köparen har, på Fastigheten, via Sweco Environment AB genomfört en miljöinventering och 

miljögeoteknisk undersökning. Enligt undersökningen så har det i ett jordprov hittats 

föroreningar vars halter överstiger riktvärdet för känslig markanvändning gällande kadmium. 

I grundvattenproverna har förhöjda värden hittats avseende Benso(a)pyren och PAH H, vilka 

överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. I övrigt har inga halter över 

riktvärdet för känslig markanvändning påvisats i något av de analyserade proverna. Resultaten 

indikerar på att det finns en föroreningskälla, men att lokaliseringen behöver utredas närmre. 

Inventeringen och undersökningen biläggs inte Köpeavtalet på grund av dess storlek.   

Fastigheten överlåts i befintligt skick och med gällande detaljplan. Köparen, som beretts 

tillfälle att före köpet noggrant undersöka Fastigheten, se första stycket denna punkt, förklarar 

sig härmed att godta Fastighetens skick och avstå från alla anspråk mot Säljaren på grund av 

fel eller brister i Fastigheten. Denna friskrivning innebär att Köparen inte äger framställa krav 

mot Säljaren på deltagande i kostnader för efterbehandling, grundförstärkning, stängsel eller 

kostnader för Fastighetens avvattning eller detsammas förseende med stödmur mot gata eller 

annat område. Detta innebär bl.a. att det åligger Köparen svara för markens bärighet samt 

övriga förhållanden. Säljaren ansvarar ej heller för eventuella föroreningar som har 

förorsakats av Köparen eller genom försummelse av honom, hans anställda eller av honom 

anlitade uppdragstagare. Köpeskillingen är satt med hänsyn till ovanstående.  
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12. Fastighetstillbehör och lös egendom

Säljaren ska tillse att Fastigheten, såväl mark som byggnader, är tömda på de 

fastighetstillbehör och lös egendom som Säljaren ej önskar ingå i överlåtelsen. Det som 

Säljaren underlåtit att bortforsla senast på Tillträdesdagen tillfaller Köparen. Bortforslandet 

får dock inte förhindra eller försvåra uthyrningen av pågående lokalhyresavtal eller utgöra en 

fara för Fastigheten.  

13. Faran för Fastigheten

Säljaren står faran om Fastigheten av våda skadas eller försämras mellan Avtalsdagen och 

Tillträdesdagen samt hålla Fastigheten fullvärdesförsäkrad. Faran övergår härefter på 

Köparen, även om Fastigheten ej tillträtts på grund av Köparens dröjsmål. 

14. Fördelning av kostnader och intäkter

Kostnader och intäkter fördelas mellan Parterna med hänsyn till vad som belöper sig på tiden 

före respektive efter Tillträdesdagen. Räntor, driftskostnader och andra till Fastigheten 

tillhörande kostnader m.m. ska belastas av Säljaren fram till Tillträdesdagen och av Köparen 

fram till och med Tillträdesdagen. Fastighetsskatten ska dock belasta Säljaren då denna redan 

är betald. Ingen likvidavräkning kommer att upprättas.  

15. Köpebrev och lagfart

När Köpeskillingen erlagts enligt punkt 6 så utfärdar Köparen köpebrev. Lagfart får endast 

sökas på grundval av köpebrevet. Köparen söker och bekostar erforderlig lagfart för 

Fastigheten.  

16. Giltighet

Köpeavtalet är giltigt under förutsättning av att 

• erforderlig kommunal instans godkänner avtalet,

• Köpeskilling erläggs,

Sker ej detta är Köpeavtalet till alla delar förfallen utan krav på ersättning från någondera 

parten. Köpeskillingen skall härvid återbetalas till Köparen.  

17. Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Köpeavtalet skall avgöras av allmän domstol. 

18. Undertecknande

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Parterna har 

genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.  

Ljungby 2022- Ljungby 2022- 

För Köparen  För Säljaren 

Magnus Gunnarsson Leif Roland Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande 

______________________ 
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Jakob Ruter 

Exploateringschef 

  Säljarens underskrift bevittnas: 

  ______________________

  ______________________

Bilagor 

Bilaga 1: Karta över Fastigheten  

Bilaga 2: Utdrag ur fastighetsregistret 
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Centrumkoordinat: N 6 301 058, E 176 537
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Fastighet

Beteckning 
Ljungby Hammaren 21

Senaste ändringen i
allmänna delen 
1999-04-29

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen 
2020-09-17

Nyckel: 
070075779

UUID: 
909a6a52-b812-90ec-e040-ed8f66444c3f

Distrikt 
Ljungby 

Distriktskod 
105076

Län- och kommunkod 
0781

Adress

Adress

Fabriksgatan 6 
 341 31 Ljungby

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6298972.9 435010.4

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 2 564 kvm 2 564 kvm

Lagfart

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

430314-2733 1/1 1993-11-10 93/2538

Johansson, Leif Roland

Rönnäsvägen 61 
341 33 Ljungby 

Inskrivet ägarnamn: Johansson, Leif 

Köp (även transportköp): 1993-11-02 
Ingen köpeskilling redovisad.

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 1

Totalt belopp: 300.000 SEK

Nr Belopp Inskrivningsdag Akt

1 300.000 SEK 1993-11-10 93/9555
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07-LJS-1906

0781K-C280

07-LJS-156

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer Datum Akt

Stadsplan: Ljungby, Kv hammaren, Gänget och linné 1962-02-07
 0781 E125

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått

Tomtindelning: Ljungby, Hammaren 1962-10-13

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Industrienhet, lager (432)

279187-8

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Industritillbehör saknas

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2019 486.000 SEK

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

430314-2733 
Johansson, Leif Roland
Rönnäsvägen 61
341 33 Ljungby

1/1 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

Samfälligheter

Ljungby Ljungby S:14

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Tomtmätning 1966-10-19

Sammanläggning 1970-08-13

Ursprung
Ljungby Hammaren 33, 34 

Ljungby Ljungby 5:44, 5:507, 5:866 

Tidigare Beteckning

Beteckning Omregistreringsdatum Akt

G-Ljungby Hammaren 21 1995-05-03 0781-95/6

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet   EksjöKontorbeteckning:

  0771-63 63 63Telefon:



Datum
2022-01-04 

1(4) 

Köpeavtal 

1. Parter

Ljungby kommun (org.nr. 212000-0670) 

341 83 Ljungby 

nedan kallad (”Köparen”) 

AB Ljungby Cementgjuteri (org.nr. 556332-0455) 

Box 58 

341 21 Ljungby 

Ägare av Ljungby Hammaren 22 

nedan kallad (”Säljaren”) gemensamt kallade (”Parterna”) 

2. Bakgrund

Som ett led i genomförande av centrumplanen för Ljungby stad önskar Köparen förvärva  

Ljungby Hammaren 22 för vidare utveckling av stadens centrum. Av denna anledning har 

detta Köpeavtal tagits fram.  

3. Överlåtelseobjekt

Ljungby Hammaren 22 om 2717m² nedan kallad (”Fastigheten”). 

Fastigheten är markerad på bifogad karta, Bilaga 1.  

4. Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen. 

5. Tillträde

Köparen tillträder Fastigheten 2022-06-01 (”Tillträdesdagen”). Dagen för undertecknandet av 

(”Köpeavtalet”) benämns nedan (”Avtalsdagen”). Från Tillträdesdagen får Fastigheten tas i 

anspråk för t.ex. markarbeten och undersökningar.  

6. Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling, av 

ENMILJONSJUHUNDRANITTIOTUSEN (1 790 000) kronor, nedan kallat 

(”Köpeskillingen”).  

Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter Avtalsdagen. Om Köpeskillingen inte betalas i rätt 

tid erläggs, från förfallodagen, dröjsmålsränta som med åtta procentenheter överstiger 

riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta. Om dröjsmål med betalningen överstiger 

två månader eller förhållande som avses i 4 kap 26 § jordabalken föreligger, får Säljaren häva 

köpet. 
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7. Kontraktsbrott

Om Köparen ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpeavtal, såvida ej Köparens 

försummelse är oväsentlig, äger Säljaren rätt att häva köpet. Härvid skall Köparen ersätta 

Säljaren om 100 000 kr.  

Om Säljaren ej rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta köpeavtal, såvida ej Säljarens 

försummelse är oväsentlig, äger Köparen rätt att häva köpet.  

8. Rättigheter

Säljaren veterligen besväras inte Fastigheten på Tillträdesdagen av några 

servitut, nyttjanderätter eller andra kända belastningar, se Bilaga 2.  

9. Inteckningar

Enligt fastighetutdraget för Fastigheten, se Bilaga 2, finns följande pantbrev intecknade: 

Nr Belopp Datum Akt.nr 

1 50 tkr 1983-02-02 83/620 

2 30 tkr 1983-02-02 83/621 

Summa:   80 tkr 

Pantbreven är fysiska, men har inte kunnat hittats. Parterna är därför överens om att 

pantbreven och inteckning ska dödas. En ansökan om dödning av pantbrev och inteckning har 

gjorts av Säljaren hos Lantmäteriet.  

10. Lokalhyresavtal

Säljaren har upplyst Köparen om de lokalhyresavtal som finns avseende Fastigheten, se bilaga 

för de skriftliga avtalen 3-4. Dessa avtal följer med överlåtelsen och övertas av Köparen på 

Tillträdesdagen. På fastigheten finns även ett muntligt hyresavtal och detta upphör att gälla på 

Tillträdesdagen.  

11. Skick och miljö

Köparen har, på Fastigheten, via Sweco Environment AB genomfört en miljöinventering och 

miljögeoteknisk undersökning. Enligt undersökningen så har det i ett jordprov hittats 

föroreningar vars halter överstiger riktvärdet för känslig markanvändning gällande kadmium. 

I grundvattenproverna har förhöjda värden hittats avseende Benso(a)pyren och PAH H, vilka 

överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. I övrigt har inga halter över 

riktvärdet för känslig markanvändning påvisats i något av de analyserade proverna. Resultaten 

indikerar på att det finns en föroreningskälla, men att lokaliseringen behöver utredas närmre. 

Inventeringen och undersökningen biläggs inte Köpeavtalet på grund av dess storlek.   

Fastigheten överlåts i befintligt skick och med gällande detaljplan. Köparen, som beretts 

tillfälle att före köpet noggrant undersöka Fastigheten, se första stycket denna punkt, förklarar 

sig härmed att godta Fastighetens skick och avstå från alla anspråk mot Säljaren på grund av 

fel eller brister i Fastigheten. Denna friskrivning innebär att Köparen inte äger framställa krav 

mot Säljaren på deltagande i kostnader för efterbehandling, grundförstärkning, stängsel eller 

kostnader för Fastighetens avvattning eller detsammas förseende med stödmur mot gata eller 

annat område. Detta innebär bl.a. att det åligger Köparen svara för markens bärighet samt 

övriga förhållanden. Säljaren ansvarar ej heller för eventuella föroreningar som har 
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förorsakats av Köparen eller genom försummelse av honom, hans anställda eller av honom 

anlitade uppdragstagare. Köpeskillingen är satt med hänsyn till ovanstående.  

12. Fastighetstillbehör och lös egendom

Säljaren ska tillse att Fastigheten, såväl mark som byggnader, är tömda på de 

fastighetstillbehör och lös egendom som Säljaren ej önskar ingå i överlåtelsen. Det som 

Säljaren underlåtit att bortforsla senast på Tillträdesdagen tillfaller Köparen. Bortforslandet 

får dock inte förhindra eller försvåra uthyrningen av pågående lokalhyresavtal eller utgöra en 

fara för Fastigheten.  

13. Faran för Fastigheten

Säljaren står faran om Fastigheten av våda skadas eller försämras mellan Avtalsdagen och 

Tillträdesdagen samt hålla Fastigheten fullvärdesförsäkrad. Faran övergår härefter på 

Köparen, även om Fastigheten ej tillträtts på grund av Köparens dröjsmål. 

14. Fördelning av kostnader och intäkter

Kostnader och intäkter fördelas mellan Parterna med hänsyn till vad som belöper sig på tiden 

före respektive efter Tillträdesdagen. Räntor, driftskostnader och andra till Fastigheten 

tillhörande kostnader m.m. ska belastas av Säljaren fram till Tillträdesdagen och av Köparen 

fram till och med Tillträdesdagen. Fastighetsskatten ska dock belasta Säljaren då denna redan 

är betald. Ingen likvidavräkning kommer att upprättas.  

15. Köpebrev och lagfart

När Köpeskillingen erlagts enligt punkt 6 så utfärdar Köparen köpebrev. Lagfart får endast 

sökas på grundval av köpebrevet. Köparen söker och bekostar erforderlig lagfart för 

Fastigheten.  

16. Giltighet

Köpeavtalet är giltigt under förutsättning av att 

• erforderlig kommunal instans godkänner avtalet,

• Köpeskilling erläggs,

Sker ej detta är Köpeavtalet till alla delar förfallen utan krav på ersättning från någondera 

parten. Köpeskillingen skall härvid återbetalas till Köparen.  

17. Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Köpeavtalet skall avgöras av allmän domstol. 

18. Undertecknande

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Parterna har 

genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.  

Ljungby 2022- Ljungby 2022- 

För Köparen  För Säljaren 

Magnus Gunnarsson Leif Roland Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande Styrelseledamot 
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______________________ 

Jakob Ruter 

Exploateringschef  

  Säljarens underskrift bevittnas: 

  ______________________

  ______________________

Bilagor 

Bilaga 1: Karta över Fastigheten  

Bilaga 2: Utdrag ur fastighetsregistret 

Bilaga 3: Lokalhyresavtal 1 

Bilaga 4: Lokalhyresavtal 2 
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Bilaga 2021-03-26

Koordinatsystem:SWEREF99 13 30 
Centrumkoordinat: N 6 301 006, E 176 524
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036 Allmän 2020-09-18

Fastighet

Beteckning 
Ljungby Hammaren 22

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen 
2004-03-04

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen 
2020-09-17

Nyckel: 
070075780

UUID: 
909a6a52-b813-90ec-e040-ed8f66444c3f

Distrikt 
Ljungby 

Distriktskod 
105076

Län- och kommunkod 
0781

Adress

Adress

Fabriksgatan 8 
 341 31 Ljungby

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6298926.5 434985.5

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 2 717 kvm 2 717 kvm

Lagfart

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

556332-0455 1/1 2004-03-04 04/3918

AB Ljungby Cementgjuteri

Box 58 
341 21 Ljungby 

Inskrivet ägarnamn: Ljungby Cementgjuteri Försäljnings AB 

Fusion: 1994-12-06 
Ingen köpeskilling redovisad.
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07-LJS-1702

0781K-C280

07-LJS-156

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 2

Totalt belopp: 80.000 SEK

Nr Belopp Status Inskrivningsdag Akt

1 50.000 SEK Skriftligt pantbrev 1983-02-02 83/620

2 30.000 SEK Skriftligt pantbrev 1983-02-02 83/621

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer Datum Akt

Stadsplan: Ljungby, Kv hammaren, Gänget och linné 1962-02-07
 0781 E125

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått

Tomtindelning: Ljungby, Hammaren 1962-10-13

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Industrienhet, annan tillverkningsindustri (426)

258340-8

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Industritillbehör finns

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2019 2.481.000 SEK

Samtaxering för registerenhet 
Ljungby Hammaren 20, 22 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

556332-0455 
AB Ljungby Cementgjuteri
Box 58
341 21 Ljungby

1/1 Aktiebolag Lagfart eller Tomträtt

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Tomtmätning 1964-05-28

Sammanläggning 1967-03-14

Ursprung
Ljungby Hammaren 13, 31 

Ljungby Ljungby 5:19, 5:20 

Tidigare Beteckning

Beteckning Omregistreringsdatum Akt

G-Ljungby Hammaren 22 1995-05-03 0781-95/6
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-HYRESKONTRAKT--
Bilaga nr 

lr 1vc11ta1 ictörtcck11i11g -------- Lokal 

Skriv har inventarier och eventuella defekter 

För att kunna bedriva verksamheten på ett fullgott sätt får hyresgästen bekosta och inreda 

lokalen efter eget finnande. 

Entren: Behov av ny golvmatta, målning 

Lokal 1: Ny golvbeläggning erfordras, målning, inredning 

Toalett: Helt ny inredning, målning av väggar och tak, nytt kakel, tvättfat, skåp. 

Kontor: Ny golvbeläggning erfordras, målning av väggar och tak. 

Pentry: Nytt kylskåp/frys samt inredning 

Lokal 2: För att kunna utnyttja lokalen fullt ut får hyresgästen bekosta och installera ny el 

med nya takarmaturer, målning, insättning av nytt fönster samt en ny port. 

För uppvärmning får hyresgästen bekosta och installera en värmepump. 

Kallförråd: Ny el, målning 

Fasad: Hyresgästen får sätta upp reklamskyltar, efter godkännande av myndighet samt 

om behov föreligger även solskydd, typ markiser. 

Uthyrare Hyresgäst 

Ort/Datum Ort/Datum 

Ljungby 2019-10-01 Ljungby 2019--10-01 

Namnteckning Namnteckning 

V 
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Översiktskarta 2022-01-11

Koordinatsystem:SWEREF99 13 30 
Centrumkoordinat: N 6 300 731, E 176 959
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Kommunens markinnehav 2022-01-11

Koordinatsystem:SWEREF99 13 30 
Centrumkoordinat: N 6 301 094, E 176 462



Förnyelseområden 
Inom centrum föreslås följande områden exploateras eller förnyas. Antal bostäder 
och parkeringsplatser är grovt uppskattade. 

Nr. Område Området kan 
användas för 

1. Järnvägsområdet Centrum verksamhet, 
bostäder, förnyad 
busstation, expansion 
för Garvaren och p-pl. 

2. Området söder om Omvandlingsområde 

järnvägen till bostäder, service, 
handel, hantverk, 
föreningsliv och/eller 
icke störande 
verksamheter. På 
mycket lång sikt. 

3. Kvarteret Aspebacken Bostäder och 

(Stålgjuteriet) centrum verksamheter. 

4. Kvarteret Långraden Bostäder. 

5. Kvarteret Kvadraten Bostäder. Förnyelse 

(längs Drottninggatan) av befintlig 
bebyggelse. 

6. Kvarteret Vallmon Gårds förbättring 

7. Kvarteret Torgtomterna Anpassad förtätning
(bakom musikskolan)

Uppskattat 
antal 
bostäder 

150 
bostäder. 

500 
bostäder. 

150 
bostäder. 

20 bostäder. 

25 bostäder. 

- - -

25 bostäder 

Uppskattat 
parkerings-
behov 

180 p-pl. 

450 p-pl. 

140 p-pl. 

20 p-pl. 

25 p-pl. 

- - -

25 p-pl 

Med centrumverksamhet avses sådan verksamhet som bör ligga centralt. Det handlar om 
bland annat butiker, service, kontor, föreningsliv, restauranger, hotell och kultur. 

27 

Flygfotot visar på 
förnyelseområden i 

centrum. 
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AKTIEBOLAG
851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se Organisationsnummer

Objektets registreringsdatum

Dokumentet nedladdat

Företagsnamnets registreringsdatum

Dokumentet visar senaste registreringen

556332-0455

1988-08-23

2022-01-10 2020-12-09

1996-02-09

Org.nummer: 556332-0455

Företagsnamn: AB Ljungby Cementgjuteri 

Adress: c/o Leif Johansson
Rönnäsvägen 61
341 33 LJUNGBY

Säte: Kronobergs län, Ljungby kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM
1988-08-03

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital: 100.000 SEK
Lägst.......: 50.000 SEK
Högst.......: 200.000 SEK

Antal aktier: 1.000
Lägst.......: 1.000
Högst.......: 4.000

STYRELSELEDAMÖTER
430314-2733 Johansson, Leif Roland, Rönnäsvägen 61, 341 33 LJUNGBY

STYRELSESUPPLEANTER
681017-2731 Johansson, Leif Jens Patrik, Torsgatan 23, 341 33 LJUNGBY

FIRMATECKNING
Firman tecknas av styrelsen

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter
med högst 10 suppleanter.

BOLAGSORDNING
Datum för senaste ändringen: 2020-11-17

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN
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AKTIEBOLAG
851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se Organisationsnummer

Objektets registreringsdatum

Dokumentet nedladdat

Företagsnamnets registreringsdatum

Dokumentet visar senaste registreringen

556332-0455

1988-08-23

2022-01-10 2020-12-09

1996-02-09

Hembudsförbehåll                                                                
Tvisters avgörande av skiljemän                                                 
Röstmajoritet                                                                   
Förköpsförbehåll                                                                
Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor                               

VERKSAMHET                                                                      
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av cementva-                 
ror, samt frörvaltning av värdepapper och fastigheter, ävensom                  
idka därmed förenlig verksamhet.                                                

RÄKENSKAPSÅR                                                                    
0501 - 0430                                                                     

KALLELSE                                                                        
Kallelse sker genom brev med posten.                                            

TIDIGARE FÖRETAGSNAMN                                                           
1990-02-02 Ljungby Cementgjuteri Försäljnings Aktiebolag                        
1988-08-23 Aktiebolaget Grundstenen 44762                                       

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.                                 
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Justerandes sign 

§ 55 Dnr KS2022-0052 107 

Instruktion till ombud vid 2022 års årsstämmor 

för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-

koncernen  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till 
stämmoombudet Lars-Ove Johansson att företräda samtliga aktier vid 2022 års 
årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.  

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera 
stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid 
stämman fatta beslut om att: 

- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen,

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar,

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning,

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid
varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby kommun”,

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

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att 
fastställa nya ägardirektiv för de kommunala bolagen som kommunfullmäktige 
antog den 24 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om instruktion till ombud vid de kommunala 
bolagens årsstämmor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 1 mars 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet 
Lars-Ove Johansson att företräda samtliga aktier vid 2022 års årsstämmor i Ljungby 
Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.  

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-15 
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Justerandes sign 

stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid 
stämman fatta beslut om att: 

- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid
varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby kommun”

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

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att instruera stämmoombudet att 
fastställa nya ägardirektiv för de kommunala bolagen som kommunfullmäktige 
antog den 24 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-03-01 § 23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-15 

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 2022-0052.107 

Kommunledningsförvaltningen 

Charlotte Scherling 

Ekonom 

0372-78 91 52 

charlotte.scherling@ljungby.se 

Kommunstyrelsen 

Instruktion till ombud 2022 års årsstämmor 

för samtliga bolag inom Ljungby Holding 

AB-koncernen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda 
fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson att företräda samtliga 
aktier vid 2022 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och 
dotterdotterbolag.  

Kommunfullmäktige föreslås också besluta om att, under förutsättning 
att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, 
instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding 
AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att: 

 fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och
koncernen

 besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens
årsredovisningar

 bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning

 fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente
för Ljungby kommun”

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

Kommunfullmäktige föreslår också besluta om att instruera 
stämmoombudet att fastställa nya ägardirektiv för de kommunala 
bolagen som kommunfullmäktige antog den 24 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att utfärda fullmakt samt 
instruktion till valt ombud för de kommunala bolagens årsstämmor 
2022. Val av ombud har gjorts i mars 2020 och är utsedda för perioden 
2020-2023. Valt ombud är Lars-Ove Johansson och ersättare är Anne 
Karlsson. 

Instruktionen till ombudet grundar sig dels på de punkter som det enligt 
Aktiebolagslagen ska fattas beslut om på stämman och dels på 
Arvodereglementet för Ljungby kommun.  
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Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Charlotte Scherling 
Ekonom 

Magnus Johansson 

Ekonomichef 

Namn på dokumentet och datum för upprättande 
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Justerandes sign 

§ 60 Dnr KS2022-0078 103 

Partistöd 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas 
ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som har ansökt 
om det. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen ger kommuner och regioner möjlighet att lämna ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och 
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller 
missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen 
av partistödet. 

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen 
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti 
som inte lämnar redovisning.  

Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för partistöd, i 
vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Partistödet består av ett grundstöd, som år 2022 uppgår till 22 275 kronor per parti 
och år, samt ett mandatstöd, som år 2022 uppgår till 19 289 kronor per besatt 
mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning föreslår den 8 mars 2022 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas 
ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som har ansökt 
om det. 

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens förslag till beslut, 2022-03-08 § 9 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01 

Ansökan om partistöd från Moderaterna  
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Justerandes sign 

Ansökan om partistöd från Miljöpartiet  

Ansökan om partistöd från Vänsterpartiet  

Ansökan om partistöd från Kristdemokraterna  

Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna  

Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna 

Ansökan om partistöd från Alternativet  

Ansökan om partistöd från Centerpartiet  

Ansökan om partistöd från Liberalerna 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut.  
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Justerandes sign 

§ 9 Dnr KS2022-0078 103 

Partistöd 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas 
ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som har ansökt 
om det. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och 
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller 
missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen 
av partistödet. 

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen 
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti 
som inte lämnar redovisning.  

Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för partistöd, i 
vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Partistödet består av ett grundstöd, som år 2022 uppgår till 22 275 kronor per parti 
och år, samt ett mandatstöd, som år 2022 uppgår till 19 289 kronor per besatt 
mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). 

Finansiering av partistödet är beslutat i budget för 2022 av kommunfullmäktige i 
juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd för 2022 från nio partier 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-02 
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Justerandes sign 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Diarienummer KS 2022-0078.103 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Partistöd 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd 
ska betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga 
partier som har ansökt om det. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till 
de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är 
juridiska personer. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets 
omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att 
endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. 
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. 

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av 
partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges. Fullmäktige får 
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning. 

Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för 
partistöd, i vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska 
bereda ärendet till kommunstyrelsen. 

Partistödet består av ett grundstöd, som år 2022 uppgår till 22 275 
kronor per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2022 uppgår till 19 
289 kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med 
konsumentprisindex (KPI). 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt de lokala reglerna för partistöd som antogs av fullmäktige den 28 
september 2015 ska partistödet användas till att stärka partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för 
partiernas lokala arbete riktat mot kommuninvånarna. 

En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet användes 
under 2021 visar att flera partier betalar en del av sitt stöd till partiets 
regionala eller nationella organisation, i form av serviceavgifter eller 
liknande. Man får anta att denna avgift återgäldas i form av stöd i olika 
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former i det lokala demokratiarbete som partierna genomför. Två partier 
har redovisat höga möteskostnader. Ett parti redovisar ett överskott från 
föregående år, men hänskjuter detta överskott till valarbetet 2022.  

I övrigt finns inget att notera vad gäller partiernas redovisningar för 
2021. Då samtliga mandat i kommunfullmäktige har en fastställd 
ledamot föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar att betala ut partistöd till samtliga partier som har ansökt om 
det. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansiering av partistödet är beslutat i budget för 2022 av 
kommunfullmäktige i juni 2021. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Margareta Larsson 

Kanslichef 

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd för 2022 från nio partier 



LJUNGBY 

KOMMUN 

Ansökan om partistöd år 2022 

Parti Uuridisk person)* 
Ljungby Moderata Pa1tiförening 
Adress 
Box 835, c/o Jan Sahlin 
Kontaktperson och telefonnummer 
Jan Sahlin, 070-6293066 
*Registrerad lokal partiförening

Organisationsnummer 
802488-9092 
Postadress 
341 18 LJUNGBY 
Bankkonto el ler BG/PG 
Pi! 22 49 75-3 

Redovisning av partistöd föregående år 

År: 2021

Summa: 265.572:-

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande: 

Lokalhyra 
26.317 

Lön, ersättningar eller arvoden 

Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader) 1.285 
Möteskostnader (inkl förtäring) 

28.312 
Marknadsföring (inkl webb) 

34.191 
Kontorsmateria I 

7.336 
Valarbete (inkl det som sparas till 
kommande val) 50.000 
Övriga utgifter (specificera nedan, 
inkl. avgifter till partiet) 

Avgift till pa1tiet: (pol.sekr., kurser 
Kampanjmateriel, 111.111. 122.33 I 

Kassa: 

- 4200
Summa 

r) 265.572:-

'hl C 
Underskrift av sökande .- ,1/ c..=-

-

'\ --..........::: 

Granskad av demokratiberedningen _____________ ( datum) 



LJUNGBY 

KOMMUN 

Ansökan om partistöd år __ l_0_2_2. __ 
Obligatoriska fält 

eller BG/PG** 
-Il- 1'118 3

* Registrerad lokal pa1tiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år 

Ar: 2. o 2.. I 
__ __;:;__..:c_=---.,'----

S u mm a: -�:i�O_Lj_2.��-•--_ 

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande: 

Lokalhyra 
0 

Lön, ersättningar eller arvoden 
9 ltJ I It 0 

Utbildning och konferenser (inkl 
0 resekostnad er) 

Möteskostnader (inkl förtäring) 
;; & .1?/ ?-b 

Marknadsföring (inkl webb) 
�()/(},f--:? 

Kon torsmat eri.al 
0 

Valarbete (inkl det som sparas 
13 '-f6'i, qo till kommande val) 

Avgift till partiet på regional- PcJ fY". av r,., e J I �s-
eller riksnivå. Ange också vad re;i sfc,r, c�n fral
ni får tillbaka på lokal nivå i w fJ st t tPVrf; 

io10,oofo1m av material, utbildning, 0 ' 

(' 0 J V; n 1 "'.j 
stöd av tjänsteman, etc. 
Övriga utgifter (specificera r1llj i r-1 �sw�d h1tV1k
nedan, inkl. avgifter till partiet) 

.f.�,. (.; r t I (( fJ 'b -

C/OJ I 
-

le ()VJ tv I 

Summa '10 '128','-





LJUNGBY 

KOMMUN 

Ansökan om partistöd år 2022 

Vänsterpartiet Ljungby 
c/o Peter Malmberg, Hölminge 27 
Peter Malm berg, 0738-011 088 
* Registrerad lokal partiförening

Redovisning av partistöd föregående år 

År: 2021 

Summa: 77 952 kr 

802420-4086 
34196 Ljungby 
BG 142-4076 

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande: 

Lokalhyra 17 292 
Lön, ersättningar eller arvoden 18 389 
Utbildning och konferenser 10 166 
Möteskostnader (inkl fö1täring) 2 352 
Marknadsföring (inkl webb) 25 885 
Kontorsmaterial 720 
Valarbete -

Serviceavgifter Vänsterpartiet 21 286 
Bankavgifter 903 
Medlemsavgift ABF 315 
Summa 97 308 

Övriga utgifter/upplysningar: _________________ _

Granskad av demokratiberedningen _____________ (datum) 

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen. 



LJUNGBY 

KOMMUN 

Ansökan om partistöd år _2022 ____ _ 

Obligatoriska fält 

Parti (juridisk person)* Organisationsnummer 
Kristdemokraterna Ljungby 802497-2948 
Adress Postadress 
Holmsborgsvägen 20 34150 Lagan 
Kontaktperson och telefonnummer Bankkonto eller BG/PG* * 
Lennart Olsson 0702438543 5455-5065 
* Registrerad lokal patiiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år 

År: 2021 
--- ----

Summa: 77952 
-------

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande: 

Lokalhyra 0 

Lön, ersättningar eller arvoden 0 

Utbildning och konferenser (inkl 4584 
resekostnader) 
Möteskostnader (inkl förtäring) 2767 

Marknadsföring (inkl webb) 8736 

Kontorsmaterial 161 

Valarbete (inkl det som sparas 31459 
till kommande val) 
Avgift till partiet på regional- 28800 
eller riksnivå. Ange också vad 
ni får tillbaka på lokal nivå i 
form av material, utbildning, 
stöd av tjänsteman, etc. 
Övriga utgifter (specificera 
nedan, inkl. avgifter till partiet) 

Gåvor/bidrag 535 
Bankkostnader 910 

Summa 77952 





� LJUNGBY 
- KOMMUN

Ansökan om partistöd år hOJ>),, 
Obligatoriska fält 

Adress 
]if J'l-6 

.l�_ontaktperson och telefonnummer 
fÅLJL tJA 'K -, ·-r✓->

1{).,(}:!) \ 
* Registrerad lokal partiförening

Or&.å,nisationsnummer 
6,./"' <]O () (3 % 21 

Postadress _ 1 -, ,-:---.\. 1
.J \ / (X v-v C)Nt3-� r 

**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år 

Ar: 2J D Q.;f 

Summa: r;<;f 'Ö _ ?/ FJ 

Kostnaderna föregående år har använts enligt föijande: 

Lokalhyra 
Sb. lflrh 

Lön, ersättningar eller arvoden 
l1o. b �b 

Utbildning och konferenser (inkl 
dbt l l( 7-resekostnader) 

Möteskostnader (inkl förtäring) 
½, 1�9 

Marknadsföring (inkl webb) 
ts_-+s� 

Kontorsmaterial 
I 3. 8'?:>S 

Valarbete (inkl det som sparas 
50, (j{)()till kommande val) 

Avgift till partiet på regional-
eller riksnivå. Ange också vad 
ni får tillbaka på lokal nivå i 
form av material, utbildning, 
stöd av tjänsteman, etc. 
Övriga utgifter (specificera 

� 

t.Si6 nedan, inkl. avgifter till partiet) ;J,,:s C>
() ..., 95/ 
u\ J .ov-- -

�-

b.110
.4MJ.}WOJ1/lA>j ·10, S().b

Summa 
'Lf3{CjjJ 





LJUNGBY 

KOMMUN 

Ansökan om partistöd år 2022 

Obligatoriska fält 

Parti (juridisk person)* Organisationsnummer 
S veri.gedemokraterna Liungby 802458-8934 
Adress Postadress 
Bergagatan I 8 341 36 Liungby 
Kontaktperson och telefonnummer Bankkonto eller BG/PG** 
Pär Augustsson 0705954635 8169-5, 914 099 002-0 

* Registrerad lokal partiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år 

År: 2021 

Summa: -�1�7
-=-
I �7

-=
6=2 __ 

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande: 

Lokalhyra 
44 069 kr 

Lön, ersättningar eller arvoden 
l 991,65 kr

Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader) 14 000 kr 
Möteskostnader (inkl förtäring) 

15 192,33 kr 
Marknadsföring (inkl webb) 

19 686,55 kr 
Kontorsmaterial 

3 269,85 kr 
Valarbete (inkl det som sparas 
till kommande val) 30 000 kr 
Avgift till partiet på regional- 30 322 kr 
eller riksnivå. Ange också vad Vi får tillgång till SO Riksorganisation och 
ni får tillbaka på lokal nivå i dess tjänstemän. Vi får utbildningar och 
form av material, utbildning, föreläsningar. Samt stöd i valrörelsen med 
stöd av tjänsteman, etc. personalresurser. Riksdagsledamöterna är 

också mvcket behiäloliga. 
Övriga utgifter (specificera Biljetter: I 530 kr 
nedan, inkl. avgifter till partiet) Hotellrum: 882.89 kr 

Postbefordran: 672 kr 
Bankkostnader: 900 kr 
Lämnade gåvor: I 538 kr 
Överskott: 7 707 ,73 kr 





LJUNGBY 

KOMMUN 

Q__�� Ansökan om partistöd år _____ _ 
Obligatoriska fält 

* Registrerad lokal partiförening

Org_anisationsnummer 
i'2 'i De>(:)- 'i �1 

Postadress 3 � ei)� '9- "3 4 I V L,j�ly 
Bankkonto eller BG/PG** 
!16 't-b, q H'J-t/,O 2'2- ;i.-7,

**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år 

Ar: �D'Z-( 
Summa: '1 / <:; 0 /:: r

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande: 

Lokalhyra 

Lön, ersättningar eller arvoden 

Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader) 
Möteskostnader (inkl förtäring) 6/2( V 
Marknadsföring (inkl webb) 2 ri I lr-
Kontorsmaterial 

Yalarbete (inkl det som sparas f{/37 -/4,-till kommande val) 
Avgift till partiet på regional-
eller riksnivå. Ange också vad 
ni får tillbaka på lokal nivå i 
form av material, utbildning, 
stöd av tjänsteman, etc. 
Övriga utgifter (specificera 
nedan, inkl. avgifter till partiet) 

Summa , t 91 t; /::r--











LJUNGBY 

KOMMUN 

Ansökan om partistöd år -=20 __ 2
=

2 _____ _ 

Obligatoriska fält 

Parti Guridisk person)* Organisationsnummer 
Ljung by Centerpartikrets 802515-6533 
Adress Postadress 
c/o Kent Danielsson, Lilla Torget 4 341 43 Liungbv 
Kontaktperson och teleforummmer Bankkonto eller BG/PG** 
Kent Danielsson 070-92 66 715 430-8342

* Registrerad lokal pa1tiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år 

År: 2021 

Summa: 134238:-

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande: 

Lokalhyra 8640:-

Lön, ersättningar eller arvoden 

Utbildning och konferenser (inkl 4660:-
resekostnader) 
Möteskostnader (inkl förtäring) 14885:-

Marknadsföring (inkl webb) 4803:-

Kontorsmaterial 

Valarbete (inkl det som sparas 35884:-
till kommande val) 
Avgift till partiet: 
(ombudsman, kampanjmaterial 
m.m.) 36035:-

Övriga utgifter (inköp valstuga 
m.m.) 25896:-

Bankkostnader 3435:-

Summa 134238:-





I LJUNGBY 
KOMMUN 

Ansökan om partistöd år __ "Z._0_2._,._
,:__

_ 
Obligatoriska fält 

Parti Uuridisk person)* 
Li be:.�C\ l el'" VlO 

Organisationsnummer 

Adress 
'Po.r k �+o n i <:;B 

Postadress 
31-+1 "!:)"'7 

I 

Kontaktperson oc elefonnummer 
0"70-<o525G12 

Bankkonto eller B G** 
1 G3-S 914- 81 S 2i-t4•-1 

* Registrerad lokal partiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år 

År: 2.0Z.1 

Summa: /-t 0. 1-t 7.. B

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande: 

Lokalhyra 
9.ooo

Lön, ersättningar eller arvoden 

Utbildning och konferenser 
(inkl resekostnader) 
Möteskostnader (inkl förtäring) 

2. 1 83. G3
Marknadsföring (inkl webb) 

L'3Y0 
Kontorsmaterial 

Valarbete (inkl det som sparas 
'23.855,-37 till kommande val) 

Avgift till partiet på regional-
eller riksnivä. Ange också vad 
ni får tillbaka på lokal nivå i 
fom1 av material, utbildning, 
stöd av tiänsteman, etc. 
Övriga utgifter (specificera 
nedan, inkl. avgifter till partiet) 

A,::Lm ·, Yl '1 .s+ ro. t i ,.d f-t.0 43 
�+cd 

Summa 
1-+0. t-t-2..8 
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Diarienummer KS 2022-0101.103 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Valärende ny ledamot i 

kommunfullmäktige (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bengt Carlssons avsägsel och 
ber Länsstyrelsen Kronoberg utse ny ledamot för Krisdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Carlsson (KD) har den 15 mars 2022 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-15 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 



TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-03-15 

1(1) 

Diarienummer KS 2022-0102.103 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Valärende ny vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Olsson till ny vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Carlsson (KD) har den 15 mars 2022 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige och därmed avsagt sig uppdraget som vice 
ordförande.  

Kristdemokraterna föreslår att Lennart Olsson (KD) ska utses till ny vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-15 



TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-03-15 
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Diarienummer KS 2022-0103.103 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Valärende ny ledamot i miljö- och 

byggnämnden (KD) 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna Bengt Carlssons avsägsel samt att

2. utse Simon Byström till ny ledamot i miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Carlsson (KD) har den 15 mars 2022 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i miljö- och byggnämnden. 

Kristdemokraterna föreslår att Simon Byström (KD) ska utses till ny 
ledamot i miljö- och byggnämnden. 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-15 

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden 
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2022-03-17 
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Diarienummer KS 2022-0111.103 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Valärende ny ersättare i miljö- och 

byggnämnden (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Karin Bondesson till ny ersättare i 
miljö- och byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Simon Byström (KD) föreslås utses till ledamot i miljö- och 
byggnämnden.  

Med anledning av detta föreslår Kristdemokraterna att Karin Bondesson 
(KD) ska utses till ny ersättare i miljö- och byggnämnden 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-17 

Skickas till 

Miljö- och byggnämnden 



e 
Ljungby 
kommun 

Lämna medborgarinitiativ 

Ärendenummer 

Inskickat 

Dina uppgifter 

Personnummer 

Förnamn 

Efternamn 

Gatuadress 

Postnummer 

Ort 

E-postadress

Telefon

Mitt medborgarinititativ 

Mitt medborgarinitiativ 

Min motivering 

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby 

Telefon: 0372-78 90 00 

220215-GIT-SP06 

2022-02-15 14:45 

Som styrelseledamot i Bouleklubben Joberor Ljungby 
fick jag i uppdrag att kontakta Er betr. uppsättande av ny 
väg skylt till bouleklubben i Berghem. 
Vår ordförande Jan-Ewert Johansson har varit i kontakt 
med kommunalrådet Gunnarsson i detta ärende. 
Vår idag befintliga skylt syns dåligt varför det skulle vara 
bra om kommunen satte upp en ny bättre skylt. 

Motiveringen är som jag skrev i medborgarinitiativet. 

Sida 1 av 1 























MEDDELANDE 

2022-03-15 

1(2) 

Diarienummer KS 2022-0012.103 

Kommunfullmäktige 

Meddelanden kommunfullmäktige 2022 

1. Ljungby Holding AB sammanträdesprotokoll, 2022-02-01.

2. Länsstyrelsen har utsett Josefine Jernberg (M) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Lars Nordqvist (M), KS2022-0038.102.

3. Information från Demokratiberedningen.
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Justerandes sign 

Styrelsen för Ljungby Holding AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-01 

1(6) 

Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen, tisdagen den 1 februari 2022 kl 08.00 – 08.05. 

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), Ordförande 
Lars-Ove Johansson (C) 
Anne Karlsson (S) 
Paul Kowalski (S) 
Krister Salomonsson (SD), 
tjänstgörande ersättare åt Jan 
Lorentzson.  

Övriga deltagare Jennie Vidal, verkställande direktör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare Ljungby kommun 
Charlotte Scherling, ekonom  
Magnus Johansson, ekonomichef Ljungby kommun 

Justerare Lars-Ove Johansson 

Justeringens 

tid och plats 
Torsdagen den 3 februari klockan 13.00, Garvaren. 

Paragrafer §§ 1-3

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

Ordförande Magnus Gunnarsson 

Justerare Lars-Ove Johansson 



Styrelsen för Ljungby Holding AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-01 

2(6) 

Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Styrelsen för Ljungby Holding AB 

Sammanträdesdatum 2022-02-01 

Protokollet anslås "[Datum]" 

Överklagningstid "[Datum]" 

Anslaget nedtages "[Datum]" 

Förvaringsplats 

för protokollet 
"[Förvaringsplats för protokollet]" 

Underskrift Bruce Byrskog 



Styrelsen för Ljungby Holding AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-01 
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Justerandes sign 

Ärendelista 

Fastställande av dagordning ............................................................................................... 4

Uppföljning av ekonomi per den 31 december 2021 .......................................................... 5

Försäkring för styrelsen och verkställande direktör (information) ....................................... 6



Styrelsen för Ljungby Holding AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-01 

4(6) 

Justerandes sign 

§ 1 Dnr LJHO2021-0009 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med den dagordning som 
framgår i den utskickade kallelsen.   



 

Styrelsen för Ljungby Holding AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-01 

5(6) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 2 Dnr LJHO2022-0001  

Uppföljning av ekonomi per den 31 december 

2021 

Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningen av bolagets preliminära resultat per 
31 december 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby Holdings preliminära resultat före skatt uppgår till -732 tkr per 31 
december 2021, respektive 8 663 tkr per 31 december 2020.  

Skillnaden mellan åren består främst av att 2020 betalades 2 905 tkr till LEAB för 
delfinansiering av en 50 kv ledning, men även dels av att utdelningen från 
Ljungbybostäder är 250 tkr högre 2021 än 2020, dels av 173 tkr lägre 
räntekostnader 2021 än 2020 och dels av att borgensavgiften för 2021 är 50 tkr 
lägre än 2020.  

Utfallet per 211231 är fortfarande preliminärt då bokslutsposter för 
periodiseringsfond, koncernbidrag och skatt ännu inte är klara.  

Prognos för resultatet före skatt 2021 är 11 430 tkr, vilket är marginellt lägre än 
budget 2021 som är 11 430 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-17 

Balans- och resultatrapport per den 31 december 2021  



Styrelsen för Ljungby Holding AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-01 
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Justerandes sign 

§ 3 Dnr LJHO2021-0013 

Försäkring för styrelsen och verkställande 

direktör   

Beslut 

Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalet gällande VD- och styrelseförsäkring för Ljungby Holding AB inklusive 
dotterbolag löpte ut inför 2022 och en ny upphandling har gjorts i slutet av 2021. 
Upphandlingen har utförts av försäkringsmäklaren Söderberg och Partners.  

Utvald leverantör i upphandlingen är RSG, vilket är samma leverantör som i det 
tidigare avtalet som löpte ut inför 2022. Beslut om antagande av leverantör i 
upphandling är underskrivet av Ljungby Holding ABs styrelseordförande Magnus 
Gunnarsson. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-27 

Avtal om styrelse och VD-försäkring  



BESLUT

Dnr:

1/2

2022-03-16

201-1623-2022

Ny ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
16 mars 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ljungby
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Josefine Jernberg
Avgången ledamot: Lars Nordqvist

Någon ny ersättare kunde inte utses.

Den 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
Josefine Jernberg *
Ann-Kristin Petersson
Daniel Svensson
Thomas Jeppsson

1. Cecilia Löf
2. Bert Ove Orvnäs
3. Johan Ederström
4. Margareta Baecklund
5. Jarl Gummesson
6. Jan Sahlin



2/2

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
2022-03-16 201-1623-2022

Josefine Jernberg
HAGATORPSVÄGEN 28
34140 LJUNGBY

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 
16 mars 2022 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
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