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Skrivelse till regionstyrelsen 

Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett – 

när ska den lösas?  

Redan i maj 2018 fattade regionfullmäktige beslut om att uppdra åt 

regionstyrelsen att, i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika 

möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett och att ge 

trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra 

tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby. 

 

Socialdemokraterna har länge både i Ljungby kommun och Region Kronoberg 

drivit frågan om bättre parkeringsmöjligheter vid Ljungby lasarett. Bland annat 

skickade Robert Olesen (S), 2: vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i 

september 2019 en skrivelse till regionstyrelsen med frågan: När kommer 

regionfullmäktige att få ta ställning till hur parkeringssituationen vid Ljungby 

lasarett ska lösas?1 

  

Svar på skrivelsen gavs på regionstyrelsen 2019-10-22.2 I svaret angavs under 

Ekonomiska konsekvenser: 

 

”Under andra halvan av 2020 och cirka tre år framåt tillkommer en kostnad för 

förhyrning av externa parkeringsytor. Vidare behöver en förstudie göras kring 

möjligheter att tillskapa fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet. Båda 

ärendena blir föremål för beslut under 2020.” 

 

Det har nu gått lite mer än ett år sedan svaret gavs och sedan dess har en hel 

del hänt kopplat till byggnationen vid Ljungby lasarett. Under pågående 

ombyggnation våren 2020 konstaterades att vissa delar av de äldre byggnaderna 

inte var lämpliga att fortsätta bygga om, detta med hänvisning till bristande 

bärighet. Med anledning av detta har nu ett nytt inriktningsbeslut gällande 

Ljungby lasaretts lokal- och fastighetsutveckling arbetats fram och är under 

beslut. Den nya inriktningen innebär i korthet nya planer i form av mer 

nybyggnation och mindre ombyggnation. 

 

För oss socialdemokrater är det, precis som vid förra inriktningsbeslutet, viktigt 

att möjligheten att ta sig både med bil och kollektivt till lasarettet tydligt finns 

                                                 
1 Skrivelse till regionstyrelsen – Angeläget med snabbt beslut för att förbättra om 
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett 2019-09-12 
2 Regionstyrelsen 2019-10-22, § 210 i protokollet 

http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsen-Angeläget-med-snabbt-beslut-för-att-förbättra-om-parkeringssituationen-vid-Ljungby-lasarett-2019-09-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsen-Angeläget-med-snabbt-beslut-för-att-förbättra-om-parkeringssituationen-vid-Ljungby-lasarett-2019-09-12.pdf
https://www.regionkronoberg.se/contentassets/69e996cc79404ed19f360e80969a7366/protokoll-regionstyrelsen-2019-10-22-for-publicering.pdf


 

   

med i planeringen framåt efter det nya beslutet. Parkeringssituationen vid 

Ljungby lasarett måste lösas. 

 

Med anledning av ovanstående önskas skriftligt svar samt redovisning på 

kommande regionstyrelse av följande frågor: 

 

▪ Hur påverkas parkeringssituationen av det nya beslutet gällande 

byggnationen vid Ljungby lasarett? 

▪ Hur går diskussionerna med Ljungby kommun om att hitta en hållbar 

parkeringssituation vid Ljungby lasarett? 

▪ När kommer en plan för hur parkeringssituationen vid Ljungby lasarett 

ska lösas vara klar? 

 
 
Peter Freij (S) 
ersättare i regionstyrelsen 


