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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
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Nämnd

Kommunfullmäktige
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Kf § 1

Frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes.
Ledamöternas frågestund
1. Kerstin Wiréhn (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om svaret på
Vänsterpartiets motion om ökat inköp av ekologisk mat: Kommunstyrelsen
beslutade i december att föreslå att fullmäktige bifaller motionen. När ärendet
behandlades i fullmäktige i december beslutade fullmäktige att avslå motionen.
Vilka argument hade du för att göra denna helomvändning?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det inte är ett lätt
beslut att fatta. Vi hade långa diskussioner om detta. Vi måste i framtiden gå mot
ett hållbarare samhälle än det vi har idag. Men bedömningen var att den här
motionen inte entydigt visade på att det skulle bli bättre om vi valde ekologiskt i det
här fallet.

Justerandes signatur
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Kf § 2

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Redogörelse för ärendet
1. Hunsberget är med sina 230 meter över havet kommunens högsta punkt och
ligger vackert en bit utanför Lidhult. Med rätt anpassningar och satsningar
kan Hunnsberget bli en stor turistattraktion i västra delen av kommunen
menar Krister Salomonsson (SD) och föreslår därför i en motion den 7
januari 2015 att kommunen anpassar Hunsberget med trappor, spänger,
räcken och gärna ett utsiktstorn uppe på toppen.
2. I en motion om närproducerad, ekologisk mat föreslår Martina Ericsson
(SD) i en motion den 13 januari 2015 att kommunens upphandling av mat
görs enligt prioriteringslista.
1. Närproducerad ekologisk mat
2. Svensk ekologisk mat
3. Svensk konventionellt producerad mat i första hand odlad i våra
närområden.
4. Ekologisk mat från utlandet
5. Konventionellt producerad mat från utlandet
3. Anne Karlsson (S) och Pia Johansson (S) yrkar i en motion den 12 januari
att kommunens hemsida presenterar en resumé där yrkanden som leder till
beslut anges med partitillhörighet och namn.
4. Tillmötesgå ungdomsrådets önskemål om ett aktivitetshus för ungdomar
från 18 år och uppåt. Det yrkar Jonna Nielsen (ALT) och Roland Johansson
(ALT) i en motion den 15 januari 2015. Uppfyll samtidigt ungdomarnas
önskemål om en skateboardpark.
5. I en motion den 18 januari 2015 yrkar Jonna Nielsen (ALT) och Roland
Johansson (ALT) att det vid tillsättning av god-man uppdrag och vid
rekrytering av kontaktfamiljer ges en klar och ärlig information till
uppdragstagaren så att dem förstår innebörden i uppdraget.
6. I en motion, daterad den 14 januari 2015, om skollokaler i Ljungby tätort
yrkar Magnus Carlsson (S) att kommunen undersöker förutsättningar till
fastighetsköp av Smålänningens lokaler på Storgatan i Ljungby och om köp
är möjligt i så fall begära en planändring så att fastigheten används för
skolverksamhet. Utan att föregå barn- och utbildningsnämnden uppdrag att
utreda skolkapaciteten i ett femårsperspektiv ser Socialdemokraterna ett
ökat antal elever i tätorten och även ett utökat behov av skollokaler då
kommunens skolor i dag är trångbodda.

Justerandes signatur
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7. Sälj delar av Bråna Gård. Detta yrkar Matija Rafaj (S) i en motion daterad
den 26 januari 2014. Kommunen köpte Bråna gård i Agunnaryd 2013, till
största del för att säkra en stor vattentäkt, men även för att få fram mark som
kan exploateras i anslutning till samhället. Rafaj (S) föreslår i motionen att
kommunen säljer de delar av gården som kommunen inte har någon nytta
av.

Justerandes signatur

7

LJUNGBY KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-01-26

Ks2015/0518

8

101

Svar på interpellation om presidieresor och presidierepresentation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Ärendet
Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Ann-Charlotte Wiesel (M) angående presidieresor och presidierepresentation.
Karlsson (S) skriver att då det parlamentariska läget är lika och det inte finns någon
klar majoritet är det av största vikt att debattera om frågan på vilket sätt urvalet till
presidieresor görs och att regler beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förra ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) har lämnat ett
skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes signatur
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Kf § 4

Inlämnande av medborgarförslag

Beslut
Medborgarförslag nr 1 överlämnas till socialnämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 2 och 3 överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 4 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Redogörelse för ärendet
1. Driv tvätteri som daglig verksamhet i kommunen. Det finns behov av att
hitta nya arbetsplatser till brukare och idag finns inget tvätteri i Ljungby
så det blir ingen konkurrerande verksamhet menar en medborgare.
2. Belys cykelvägen mellan Kånna och Ljungby. Genom att belysa vägen,
halkbekämpa sträckan vintertid kommer vägen att utnyttjas bättre och
erbjuda ett trafiksäkert och miljömässigt bra sätt att komma till/från
kommunens huvudort anser medborgaren. (E-förslag med 30
underskrifter)
3. Kommunen ska medverka till att det kommer tillfredsställande belysning
på återvinningsstationen i Lidhult anser en medborgare i ett förslag.
Kommunen äger marken där stationen finns. Det borde vara en
självklarhet med belysning på stationen.
4. I ett medborgarförslag föreslås att ett elljusspår anläggs i anslutning till
Lidhults samhälle. Det är svårt att hitta träningsmöjligheter utomhus när
det är som mörkast. Spåret ska även användas under sommaren. (Eförslag med 31 underskrifter)
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Revidering av arvodesreglementet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till reglemente,
med den redaktionella ändringen i § 3. Arvodesreglementet gäller retroaktivt
från den 1 januari 2015.
Reglementet ska utvärderas 2016-01-31 och eventuellt revideras av personaloch arbetsmarknadsutskottet.
Ärendet
Personalutskottet överlämnade den 17 november 2014 förslag till nytt
arvodesreglemente.
Beredning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december att föreslå fullmäktige att anta
kommunstyrelsens förslag till arvodesreglemente.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 15 december och beslutade då att
återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för att bland annat se
över nivåer och principer.
Arbetsutskottet beredde ärendet den 19 december och lämnade förslag till
ändringar. Kommunstyrelsen föreslog den 13 januari 2015 att fullmäktige
beslutar att anta förslaget till reglemente att gälla retroaktivt från den 1 januari
2015. Kommunstyrelsen föreslog också att reglementet ska utvärderas 2016-0131 och eventuellt revideras av personal- och arbetsmarknadsutskottet.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med den
redaktionella ändringen att sist i § 3 ändras texten enligt följande: Uppdrag i
styrelserna för Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB och IHD
Industrihotell AB ingår i det fasta månadsarvodet för Ksau Ksaus
inställelsearvode.
Kerstin Wiréhn (V) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till Carina Bengtssons (C) yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag med en redaktionell ändring i § 3 och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag enligt Kerstin Wiréhns (V)
med flera yrkande.
Omröstningen resulterar i 40 ja-röster och 5 nej-röster. 4 ledamöter avstår från
att rösta. Se omröstningslista sidorna 3-4. Därmed har fullmäktige beslutat att
anta kommunstyrelsens förslag till arvodesreglemente med Carina Bengtssons
(C) förslag till redaktionell ändring.
Reservation
Kerstin Wiréhn (V), Tryggve Svensson (V), Björn Gullander (V), Kjell
Jormfeldt (MP) och Elisabeth Lindström Johannesson (MP) reserverar sig mot
beslutet.
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Försäljning av truckhallen
Beslut om kommunal borgen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen till Friskis & Svettis
för ett lån i bank på totalt 8,5 miljoner kronor under förutsättning att
amorteringstiden ska löpa på max 33 år och att bottenpantbrev i fastigheten
Ljungby 7:105 för kommunen ska skrivas med i borgensåtagandet.
Ärendet
Föreningen Friskis & Svettis Ljungby önskar köpa del av fastigheten Ljungby
7:105, ”Truckhallen” enligt preliminärt upprättat avtal.
Genom avtalet överlåter kommunen del av fastigheten 7:105 till föreningen för
en köpeskilling om 2 700 tkr att betalas på tillträdesdagen 2015-04-01. På
området är den så kallade ”Truckhallen” uppförd. Fastigheten kommer att få en
sammanlagd areal om cirka 3 472 m2. Fastigheten värderades i oktober 2013 av
NAI Svefa till ett marknadsvärde om 2 700 tkr.
Friskis & Svettis ha för avsikt att bygga om lokalerna för att få en bättre
tillgänglighet och anpassning för sin verksamhet. Idrottshallen ska även
fortsättningsvis kunna användas av andra föreningar och hyresgäster.
Föreningen beräknar kostnaden för ombyggnation, underhåll och köp av
fastighet till 8 500 tkr.
Villkor i avtalet är att kommunen hyr idrottshallen med omklädningsrum.
Ytterligare ett villkor är att kommunen beslutar om kommunal borgen för 8 500
tkr som föreningen lånar av bank.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 13 januari 2015 att fullmäktige beslutar att
bevilja kommunal borgen till Friskis & Svettis för ett lån i bank på totalt 8,5
miljoner kronor under förutsättning att amorteringstiden ska löpa på max 33 år
och att bottenpantbrev i fastigheten Ljungby 7:105 för kommunen ska skrivas
med i borgensåtagandet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut råder under förutsättning att tekniska
nämnden beslutar att godkänna det undertecknade köpeavtalet och hyresavtalet
mellan Ljungby kommun och föreningen Friskis & Svettis Ljungby.
Kommunstyrelsen beslutar att be kultur- och fritidsnämnden yttra sig i ärendet
innan fullmäktige fattar beslut.
Jäv
Peter Berg (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Justerandes sign
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Begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom
hemtjänsten
Svar på motion
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendet
Roland Johansson (ALT) och Jonna Nielsen (ALT) yrkar i en motion den 3
november 2014 att ett utdrag ur belastningsregistret ska krävas vid
nyanställningar inom hemtjänsten.
Socialförvaltningen har utrett frågan och föreslår i ett yttrande att det inte ska
införas någon ny reglerad registerkontroll avseende vård- och omsorgspersonal.
De hänvisar till en statlig utredning som föreslår en ny lag som ska förbjuda
arbetsgivare att begära ut utdrag ur belastningsregistret inför en anställning. De
anser också att det vore integritetskränkande för den enskilde arbetssökanden.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 13 januari 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Melena Jönsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Stefan Willforss (C) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar avslag på motionen enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på motionen enligt Stefan Willforss (C) med flera yrkande och
Nej-röst för bifall till motionen enligt Roland Johanssons (ALT) med flera
yrkande.
Omröstningen resulterar i 40 ja-röster och 8 nej-röster. 1 ledamot avstår från att
rösta. Se omröstningslista sidorna 3-4. Kommunfullmäktige har därmed beslutat
att avslå motionen enligt Stefan Willforss (C) med flera yrkande.
Reservation
Roland Johansson (ALT), Jonna Nielsen (ALT), Jan Lorentzson (SD), Krister
Salomonsson (SD), Melena Jönsson (SD), Maria Sitomaniemi (SD) och Martina
Ericsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 8

Sammanträdesprotokoll
2015-01-26

Ks2015/0001

14(16)

101

Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser, nämnder och utskott
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande inkallelseordning, enligt
partiernas förslag, för tjänstgörande ersättare till styrelser, nämnder och utskott:
Alternativet: SD, M, C, KD
Centerpartiet: M, FP, KB
Folkpartiet: KB, M, C
Kommunens Bästa: FP, M, C
Kristdemokraterna: ALT, M
Miljöpartiet: V, S
Moderaterna: C, FP, KB
Socialdemokraterna: V, MP
Sverigedemokraterna: ALT, KD, M, C
Vänsterpartiet: MP, S
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställer i början av varje mandatperiod en turordning
enligt vilken ersättare kallas in att tjänstgöra i styrelser, nämnder och utskott, i
enlighet med kommunallagen 6 kap 10 §. I kommunfullmäktige får inga
ersättare kallas in utanför partiet.
Varje parti har till kommunledningsförvaltningen lämnat in förslag på den
ordning i vilken de vill att ersättare kallas in, då ersättare i det egna partiet
saknas.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 13 januari 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande inkallelseordning, enligt partiernas förslag, för tjänstgörande
ersättare till styrelser, nämnder och utskott:
Alternativet: SD, M, C, KD
Centerpartiet: M, FP, KB
Folkpartiet: KB, M, C
Kommunens Bästa: FP, M, C
Kristdemokraterna: ALT, M
Miljöpartiet: V, S
Moderaterna: C, FP, KB
Socialdemokraterna: V, MP
Sverigedemokraterna: ALT, KD, M, C
Vänsterpartiet: MP, S
Justerandes sign
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Kf § 9
Omval till Märta Ljungbergs donationsfonds direktion
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Conny Salomonsson (M) och Ann-Kristin
Petersson (M) byter sina uppdrag i Märta Ljungbergs donationsfond. AnnKristin Petersson (M) utses till ersättare i direktionen och Conny Salomonsson
(M) utses till ersättare som lekmannarevisor.
Ärendet:
Kommunfullmäktige utsåg den 15 december 2014 ledamöter och
lekmannarevisorer till Märta Ljungbergs donationsfond.
Moderaterna har därefter uttryckt önskemål om att ändra valet så att Ann-Kristin
Petersson (M) utses till ersättare i direktionen och Conny Salomonsson (M)
utses till ersättare som lekmannarevisor.
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Kf § 10
Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Socialnämnden meddelar att det finns gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum, inom SoL ÄO
äldreomsorg och SoL IFO individ och familjeomsorg.
2. Länsstyrelsen har utsett Gunilla Åström (M) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Thomas Jeppssons avsägelse. Till ny ersättare
för Moderaterna har Mikael Magnusson utsetts.
3. Länsstyrelsen har utsett Ingela Rosén (S) till ny ersättare i fullmäktige
för socialdemokraterna, efter Yvonne Wibergs (S) avsägelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

