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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Tingssalen Storgatan 26, Ljungby, måndagen den 31 augusti 2015,
kl. 16.30-21.50

Beslutande

Justerare

Anne Karlsson (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Magnus Gunnarsson (M)
Mats Karlsson (KB)
Conny Simonsson (S)
Bo Ederström (M)
Carina Bengtsson (C)
Matija Rafaj (S)
Jan Lorentzson (SD)
Margaretha Andersson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
Emma Johansson (S)
Henrik Pettersson (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Jennie Lundgren (M)
Stefan Willforss (C) inte §§ 61-65 Susanna Tingbratt (KD)
Magnus Carlsson (S) inte §§ 61-65 Caroline Henrysson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Björn Gullander (V)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Ulla-Britt Storck (S)
Gun Lindell (S)
Christer Henriksson (KD)
Kent Danielsson (C)
Karin Bondeson (M)
Jonna Nielsen (ALT)
Lars-Ove Johansson (C)
Mathias Wanderoy (S)
Håkan Bengtsson (S)
Martina Ericsson (SD)
Roland Johansson (ALT)
Stefan Bramstedt (M)
Kjell Jormfeldt (MP)
Elisabeth LindströmK-G Sundgren (C), §§ 61-65
Johannesson (MP)
Tryggve Svensson (V)
Maria Stansert (S)
Lars Solling (FP)
Ann Arousell Sålebo (FP)
Liselott Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M)
Gunilla Åström (M)
Melena Jönsson (SD)
Jerry Rogerstam (S)
Pia Johansson (S)
Ulf Holmgren (S) §§ 61-65
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Roland Eiman, kommunchef
Tryggve Svensson
Lars Solling
Ersättare: Liselott Åhlander

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet, måndagen den 7 september 2015 kl. 16.00

Övriga
deltagande

61-77

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Tryggve Svensson

Justerandes sign

Lars Solling
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

31 augusti 2015

Överklagningstid

8 september 2015 – 29 september 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

30 september 2015

Underskrift

Lena Karlsson
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 69 -1
§ 69 -2
§ 69 -12
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

Conny Simonsson (S)

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

Emma Johansson (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

K-G Sundgren (C) kl 16.3017.35

X

X

Magnus Carlsson (S)

Ulf Holmgren (S) kl 16.30-17.35

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X
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X
X

X
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Christer Henriksson (KD)

X

Karin Bondeson (M)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

-

Tryggve Svensson (V)

X

X

X

X

Lars Solling (FP)

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
-

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

4(36)

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 69 -1
§ 69 -2
§ 69 -12
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

Mats Karlsson (KB)

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Maria Sitomaniemi (SD)

Henrik Pettersson (SD)

X

X

Jennie Lundgren (M)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Gun Lindell (S)

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Martina Ericsson (SD)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

Ann Arousell Sålebo (FP)

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

Caroline Henrysson (S)

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 75
Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Emma Johansson (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

K-G Sundgren (C) kl 16.3017.35

X

Magnus Carlsson (S)

Ulf Holmgren (S) kl 16.30-17.35

X

X
X
X
X
X
X

X
X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

Lars Solling (FP)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

Pia Johansson (S)

X

X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 75
Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

Judit Svensson (C)

X

Maria Sitomaniemi (SD)

Henrik Pettersson (SD)

X

X

X

Jennie Lundgren (M)

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

Ulla Hansson (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

Ann Arousell Sålebo (FP)

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

Caroline Henrysson (S)

X
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X

X
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Kf § 61

Frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs av allmänheten.

Ledamöternas frågestund
1. Tryggve Svensson (V) frågar kommunstyrelsens vice ordförande varför inte
oppositionen får delta vid beredningar.
Kommunstyrelsens vice ordförande Carina Bengtsson (C) svarar att hon inte kan
svara för de andra nämnderna, men att i kommunstyrelsen har vi haft
gemensamma beredningar med oppositionen. Det är upp till varje ordförande att
bestämma. Det finns inga regler om det.
2. Roland Johansson (ALT) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
angående höghastighetstågen. Det står i tidningen nu att spåren skulle kunna
byggas i luften. Hur blir det då med anslutningståg för Ljungbys del?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att enligt vad
han vet så kommer spåren att byggas konventionellt, på marken. Han ska träffa
Trafikverket snart och kanske kan få mer information då.
3. Björn Gullander (V) vill veta hur arbetet går med det nya
bostadsförsörjningsprogrammet.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det är en del i
det material som ska lämnas till Sverige-förhandlingen den 1 oktober.
4. Liselott Åhlander (S) frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets
ordförande när personalen som drabbades av calici-viruset ska få ersättning för
karensdagen.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Judit Svensson (C) svarar att
de håller på att utreda frågan och att utskottet ska ta upp ärendet under deras
sammanträde den 7 september.
5. Matija Rafaj (S) frågar tekniska nämndens ordförande när Bråna Gård ska
lämnas ut till försäljning.
Justerandes sign
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Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att
anledningen till varför det har dröjt är att mäklartjänsten har upphandlats, men
nu kommer fastigheten att lämnas ut till försäljning vilken dag som helst.

Justerandes sign
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Kf § 62

Information om Svenska Migrationscenters regionkontor i
Ljungby
Christina Persson och Lars Hansson informerar om verksamheten på Svenska
Migrationscenters regionkontor i Ljungby.

Justerandes sign
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Kf § 63

Information om överförmyndarnämndens verksamhet
Ulla Hansson, ordförande i överförmyndarnämnden, informerar om nämndens
verksamhet och behovet av fler gode män.

Justerandes sign
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Kf § 64

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Fullmäktige beslutar att motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och att interpellationerna får ställas.
Motioner
1. I en motion daterad den 22 juni 2015 föreslår Krister Salomonsson (SD) att
Ljungby kommun samordnar undervisningen av barn som inte har svenska som
modersmål till en skola i kommunen (förslagsvis Ljungby tätort) tills dessa har
så pass goda kunskaper i svenska språket att de kan tillgodogöra sig
undervisningen som bedrivs samt att vi använder befintlig personal effektivare.
2. Inför ”aktivitetsplatser” inom äldreomsorgen i syfte att höja våra äldres
livskvalitet. Det föreslår Jan Lorentzson i en motion den 24 juni 2015. Erbjud
arbetslösa ungdomar och personer som vill prova på vårdyrket
”aktivitetsplatserna” för en skälig lön. Det skulle ge våra äldre en möjlighet att
få en daglig utevistelse och lite mer socialt umgänge. Ordinarie personal sköter
sina ordinarie arbetsuppgifter som inte ska utföras av dem som har
”aktivitetsplats” skriver Lorentzson.
3. I en motion den 7 juli 2015 föreslår Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp
att Ljungberga behålls i sin nuvarande form och för övrigt i samråd med region
Kronoberg som en mellanvårdsavdelning för de personer som är på väg att
skrivas ut från sjukvården.
4. Ljungby kommun ska utreda möjligheterna att få bättre tillgång till
radiosändningar föreslår Mathias Wanderoy (S) och Pia Johansson (S) i en
motion den 4 augusti 2014. I ett samhälle där informationen ska nå alla så fort
som möjligt är alla informationskanaler viktiga. Ljungby har levt i radioskugga
så länge de flesta kan minnas, ett minimikrav borde vara att alla kan få in
statskanalerna menar motionärerna.
5. Inför snarast allmänpolitiska debatter i fullmäktige! Det yrkar Anne Karlsson
(S), Kerstin Wiréhn (V) och Kjell Jormfeldt (MP) i en gemensam motion den 18
augusti 2015. Ljungby kommuns fullmäktige representeras av tio olika partier.
Ibland upplever kommuninvånare att partierna är otydliga och alla är lika i
många frågor, skriver motionärerna. Att införa allmänpolitiska debatter kan vara
ett sätt att väcka intresse för politiken i kommunen, vitalisera demokratin och ge
en bättre bild av partierna.
Justerandes sign
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6. Bygg en skejtpark i Ljungby centrum föreslår Tryggve Svensson (V) i en
motion den 23 augusti 2015. Många unga i kommunen önskar en skejtpark, det
har skrivits flera medborgarförslag men inget har hänt. Det är viktigt att våra
unga har något kul att göra och det kan bli en träffpunkt för ungdomen.
7. I en annan motion från den 23 augusti 2015 menar Tryggve Svensson (V) att
det är på tiden att kommunen tar tag i frågan och ordnar en hundrastgård i stan.
Det har varit flera medborgarförslag men inget har hänt. Många medborgare har
bett Vänstern motionera om en rastgård.
8. I en motion den 27 augusti 2015 yrkar Janewert Johansson (S) och Magnus
Carlsson (S) att kommunens handläggare i byggnadsfrågor i samband med
byggnation/ombyggnader får i uppdrag att söka estetisk kompetens, i de fall
kompetens saknas. Till och från har det under många år diskuterats huruvida det
inte borde inrättas en tjänst som skönhetsråd i kommunen. Frågan har
aktualiserats dels genom den förnyelse av stadskärnan som pågår men ännu
viktigare det exploateringsarbete som pågår längs E-4 som är kommunens
ansikte utåt. Industrilokaler och lager tenderar att vara gråa och tråkiga, skriver
motionärerna.
Interpellationer
1. Jonna Nielsen (ALT) ställer en interpellation till ordföranden i
överförmyndarnämnden, Ulla Hansson (M), med frågor om information till
personer som vill bli gode män.
2. Jonna Nielsen (ALT) ställer en interpellation till socialnämndens ordförande,
Bo Ederstöm (M), angående bristande information till kontaktfamiljer.
3. Anne Karlsson (S) ställer en interpellation till personal- och
arbetsmarknadsutskottets ordförande Judit Svensson (C) angående slopande av
delade turer samt start av undersköterskeutbildning.
4. Emma Johansson (S) ställer en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) angående lärarbrist.
5. Anne Karlsson (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Magnus Gunnarsson (M) om resultatet av uppdraget att ta fram en strategi mot
barnfattigdom.

Justerandes sign
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Kf § 65

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag:
Nr 1 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut, efter inhämtande av yttranden
från kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden,
Nr 4 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut,
Nr 2-3, 5-7 överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning av ärendet
1. Sätt upp toaletter i Kronoskogen och på Hälsans stig.
2. Ordna en långtidsparkering i Ljungby tätort, gärna i anslutning till
busstationen.
3. Satsa på barnfamiljerna och våra barn genom att bygga en stor fin
lekplats centralt nära våra caféer och affärer. Det skulle locka många,
både kommuninvånare och människor utifrån att komma till stan.
4. Iordningställ informationstavlor om den gamla torvkolsanläggningen i
Kronoskogen. Denna anläggning som under en kritisk period i Sveriges
historia bidrog till att sätta Ljungby på kartan är ett industriminne väl
värt att bevara.
5. Ta bort fartbulorna framför Hjortsbergsskolan och ersätt dem med 30 km
gräns precis som på Märta Ljungbergsvägen framför Kungshögsskolan.
Kan inte vara miljövänligt med alla inbromsningar och gasande mellan
hindren framför en skola.
6. Åtgärda dåliga gator i Kånna.
7. Bygg en hastighetsdämpande refug på Märta Ljungbergsvägen,
förslagsvis mellan korsningen Hantverkargatan och anslutningen till
Klockaregårdsgatan. En refug rätt utformad höjer trafikantens
uppmärksamhet och dämpar farten. Alternativt stänger man den denna
korta vägsträcka för genomfartstrafik. Trots att Ringvägen är färdigställ
använd M Ljungbergsvägen högfrekvent som genomfart och ur miljöklimatperspektiv bör inte onödig trafik i city gynnas.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

14(36)

Kommunfullmäktige

Kf § 66

Ks2015/0150

190

Svar på interpellation om gode män
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Jonna Nielsen (ALT) har ställt en interpellation till ordföranden i
överförmyndarnämnden Ulla Hansson (M) med frågor om information till
personer som vill bli gode män:
1. Hur har man tänkt sig att medverka till att man får bra information vid
tillträde av sitt uppdrag som god-man?
2. Hur många uppdrag tycker man att det är rimligt och försvarbart att
inneha som god-man för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sättockså med hjärtat. Det förekommer goda-män som har 17 och 18
uppdrag?
Ulla Hansson (M) besvarar interpellationen under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 67

Ks2015/0149

750

Svar på interpellation om kontaktfamiljer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Jonna Nielsen (ALT) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande
Bo Ederstöm (M) angående brist på information till kontaktfamiljer:
Nielsen (ALT) skriver att en kontaktfamilj har råkat mycket illa ut på grund av
bristande information från IFO - vilket har medfört mycket stora problem för
hela kontaktfamiljen:
1. Man har vid tillträdet inte fått presenterat genomförandeplanen.
2. Man har inte fått korrekt information om problematiken.
3. Kontaktfamiljen har inte fått stöd från handläggarna när man råkade illa ut.
4. Vad har man tänkt sig att vidta för åtgärdar i framtiden för att undvika att
någon åter råkar illa ut och blir hårt drabbade som denna kontaktfamilj har
gjort?
Bo Ederström (M) besvarar interpellationen under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 68

Ks2015/0218

623

Ansvar för skolskjutshandläggning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för skolskjutsverksamheten flyttas
tillbaka till barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2016.
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för skolskjutsverksamheten flyttades år 2009 från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 18 augusti 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att ansvaret för skolskjutsverksamheten flyttas tillbaka till barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2016.

Justerandes sign
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Kf § 69

Ks2015/0167

041

Budget 2016 och plan 2017-2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016
och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska
vara kvar medan demokratiberedningen utreder arbetsutskottens vara eller icke
vara.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för deras egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Alliansen lämnar förslag till budget 2016 och plan 2017-2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och investeringsplan 2017-2020,
med ett beräknat resultat på 11 889 tkr.
Yrkanden
1. Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtson (C) och Lars Solling (FP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
2. Anne Karlsson (S) lämnar följande yrkanden:
a. Skolan tillskjuts resurser.
b. Återbruket införs på Bredemad.
c. Tjänsten koppling till arbetsmarknadsfrågor blir kvar.
d. 450 000 kronor ska gå till svenskt kött – motionen om köttfri
måndag kan realiseras.
e. Matdistributionen blir kvar.
f. Behåll arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden.
g. Studieförbunden får behålla 200 000 kronor.
h. Investeringsbidragen behålls.
i. Anställ en samhällsvägledare.
j. Tjänsten som arbetar med brottsförebyggande rådet blir kvar.
Justerandes sign
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k. 500 000 kronor avsätts för att utreda boende för äldre –
bostadsförsörjningsplanen kvar.
l. Utvärdera TESen.
m. Tidigarelägg renoveringen av Grand till 2016.
n. Utvärdera PAUs arvodesreglemente och sänk arvoden då dessa
inte är finansierade idag.
o. Ändra bemanningen i poolen genom höjd grundbemanning som
ger bättre arbetsmiljö.
3. Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar
följande ändrings- och tilläggsyrkanden:
a. Avslag på förslaget att ta bort arbetsutskottet i miljö- och
byggnämnden.
b. Avslag på förslaget att flytta fritidsgården till Kungshögsskolan.
c. Höj taxan för att hyra sporthallar med 40 kronor, för att
kompensera utebliven flytt av fritidsgården.
d. Höj fritidstaxan med 48 kronor och förskoletaxan med 81 kronor.
Det skulle kunna förverkliga mindre barngrupper och högre
personaltäthet och en bättre arbetsmiljö.
e. Gör en grundlig utredning angående överföringsledningen från
Bolmsö till Ljungby för att se om det blir billigare med
småskaliga lösningar på plats.
f. Sätt stopp i mottagandet av asylsökande framöver.
g. Se över hur man använder pengar till ensamkommande
flyktingbarn.
h. När det förstörs inredning och möbler med mera på asylboenden
ska naturligtvis detta ersättas av de boende, inte skattebetalarna.
i. Se över personaltätheten på boenden för ensamkommande barn då
den är extremt hög.
j. Se över lönenivån hos personal på boenden för ensamkommande
barn, ingångslönen bör vara som en genomsnittlig undersköterska
eller i relation till den anställdes utbildning.
k. Starta upp utbildning i samhällsorientering för asylsökande /
flyktingar på Sunnerbogymnasiet.
l. Riv upp beslutet om nedläggning av avdelning 4 på Ljungberga.
Det finansieras med neddragningar inom asylverksamheten. Lätta
istället på kraven för möjligheten att komma in på särskilt
boende.
3. Roland Johansson (ALT) yrkar att besparingen av Ljungberga på 8,5
miljoner kronor stryks.
4. Kerstin Wiréhn (V) lämnar följande yrkanden:
a. Behåll samordnaren för arbetsmarknadsfrågor eftersom det på sikt
ger ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd.
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b. Minskade kostnader genom att lägga ner arbetsutskottet i tekniska
nämnden.
c. Omfördelning inom kostavdelningen genom att minska budgeten
för kött med 330 000 kronor som istället läggs på ekologiska
livsmedel.
d. Behåll avdelning 4 på Ljungberga under 2016 genom att återgå till
de gamla arvodesreglerna, ta bort 0,5 kommunalråd och en vice
ordförande i nämnderna.
e. Ta bort arbetsutskottet i kultur- och fritidsnämnden.
f. Minska inte anslagen för studieförbunden med 200 000 kronor.
g. Ökad ram med 300 000 kronor för investeringsbidrag till
föreningar och behåll nivån på lokalhyrorna till föreningar.
h. Ökad ram med 2 miljoner kronor för minskade barngrupper inom
förskolan.
5. Christer Henriksson (KD) yrkar att budgetärendet återremitteras för mer
genomarbetat förslag till budget, bland annat när det gäller Ljungberga.
6. Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till Anne Karlssons (S) samtliga
yrkanden samt bifall till Kerstin Wiréhns (V) yrkande om Ljungberga.
7. Pia Johansson (S) yrkar att demokratiberedningen får i uppdrag att
utreda arbetsutskottens vara eller icke vara.

Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att återremittera
budgetärendet enligt Christer Henrikssons (KD) yrkande eller om
ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras
idag.
Votering
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstningen resulterar i 39 ja-röster och 10 nej-röster. Se
omröstningslista på sidorna 3 och 4. Kommunfullmäktige har därmed
beslutat att ärendet ska avgöras idag.
2. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anne
Karlssons (S) och Kerstin Wiréhns (V) yrkanden att tjänsten med
koppling till arbetsmarknadsfrågor blir kvar. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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Votering
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Se
omröstningslista på sidorna 3 och 4. Kommunfullmäktige har därmed
beslutat att avslå yrkandet.
3. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anne
Karlssons (S) med flera yrkande att 450 000 kronor ska gå till svenskt
kött – motionen om köttfri måndag kan realiseras. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
4. Innan ordföranden frågar om kommunfullmäktige avslår eller bifaller Pia
Johanssons (S) yrkande att demokratiberedningen får i uppdrag att utreda
arbetsutskottens vara eller icke vara drar Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna tillbaka sina yrkanden om att arbetsutskottet i
miljö- och byggnämnden ska vara kvar.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avslår eller bifaller Pia
Johanssons (S) yrkande att demokratiberedningen får i uppdrag att utreda
arbetsutskottens vara eller icke vara och finner att kommunfullmäktige
bifaller Pia Johanssons (S) yrkande.
5. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anne
Karlssons (S) och Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkanden att
studieförbunden får behålla 200 000 kronor. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
6. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anne
Karlssons (S) och Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkanden att
investeringsbidragen behålls.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
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Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
7. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anne
Karlssons (S) med flera yrkande att anställa en samhällsvägledare.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
8. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anne
Karlssons (S) med flera yrkande att tjänsten som arbetar med
brottsförebyggande rådet blir kvar. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
9. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anne
Karlssons (S) med flera yrkande om att tidigarelägga renoveringen av
Grand till 2016. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
10. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anne
Karlssons (S) med flera yrkande om att utvärdera PAUs
arvodesreglemente och sänk arvoden då dessa inte är finansierade idag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
11. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anne
Karlssons (S) med flera yrkande att ändra bemanningen i poolen genom
höjd grundbemanning som ger bättre arbetsmiljö. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
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Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer ingen proposition på Anne Karlssons (C) med flera
yrkanden nr 2 a, b, e, k, och l eftersom de redan finns med i
kommunstyrelsens förslag till beslut.
12. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande om avslag på förslaget att flytta fritidsgården
till Kungshögsskolan. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 25 ja-röster och 22 nej-röster. 2 ledamöter
avstår från att rösta. Se omröstningslista på sidorna 3-4.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
13. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande att höja taxan för att hyra sporthallar med 40
kronor. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
14. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande att höja fritidstaxan med 48 kronor och
förskoletaxan med 81 kronor. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
15. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande om att göra en grundlig utredning angående
överföringsledningen från Bolmsö till Ljungby. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
16. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande att stoppa mottagandet av asylsökande
framöver. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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17. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande att se över hur man använder pengar till
ensamkommande flyktingbarn. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Jäv
Ann Arousell Sålebo (FP) deltar inte i denna omröstning på grund av jäv.
18. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande att när det förstörs inredning och möbler med
mera på asylboenden ska det ersättas av de boende. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Jäv
Ann Arousell Sålebo (FP) deltar inte i denna omröstning på grund av jäv.
19. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande att se över personaltätheten på boenden för
ensamkommande barn. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Jäv
Ann Arousell Sålebo (FP) och Conny Simonsson (S) deltar inte i denna
omröstning på grund av jäv.
20. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande att se över lönenivån hos personal på boenden
för ensamkommande barn. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.
Votering
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Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Jäv
Ann Arousell Sålebo (FP) och Conny Simonsson (S) deltar inte i denna
omröstning på grund av jäv.
21. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan
Lorentzsons (SD) yrkande att starta upp utbildning i samhällsorientering
för asylsökande / flyktingar på Sunnerbogymnasiet. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
22. Innan ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
Jan Lorentzsons (SD) yrkande att riva upp beslutet om nedläggning av
avdelning 4 på Ljungberga meddelar Roland Johansson (ALT) att han
ändrar sitt yrkande till ett bifall till Jan Lorentzsons (SD) yrkande om
Ljungberga.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår
Jan Lorentzsons (SD) med flera yrkande att riva upp beslutet om
nedläggning av avdelning 4 på Ljungberga. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
23. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kerstin
Wiréhns (V) yrkande att lägga ner arbetsutskottet i tekniska nämnden.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
24. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kerstin
Wiréhns (V) yrkande om omfördelning inom kostavdelningen genom att
minska budgeten för kött med 330 000 kronor som istället läggs på
ekologiska livsmedel. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
25. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kerstin
Wiréhns (V) med flera yrkande att behålla avdelning 4 på Ljungberga
under 2016 genom att återgå till de gamla arvodesreglerna, ta bort 0,5
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kommunalråd och en vice ordförande i nämnderna. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
26. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kerstin
Wiréhns (V) yrkande att lägga ner arbetsutskottet i kultur- och
fritidsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
27. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kerstin
Wiréhns (V) yrkande om ökad ram med 2 miljoner kronor för minskade
barngrupper inom förskolan. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.

28. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att anta
kommunstyrelsens förslag till 2016 års budget med plan för 2017 till
2020, i sin helhet och finner att de gör så.
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Kf § 70

Ks2015/0188

040

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015
Kommuninvest
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ska erlägga insats enligt
högsta nivån, vilket innebär att kommunen ska göra en extra insats på
14 412 789 kronor under 2015.
Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är medlemmar i Kommuninvest. Kommuninvest är ett
kreditmarknadsbolag som ägs av svenska kommuner och landsting och erbjuder
sina medlemmar krediter och finansiell rådgivning.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 2 juni 2015 att den senaste
finanskrisen 2008-2009 synliggjorde att bankernas riskbuffertar var otillräckliga
för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet. Därför inför EU ett nytt
regelverk för banker och kreditinstitut inom unionen, med skärpta krav på
kapital och likviditet. Avgörande för Kommuninvests del är reglerna om att
banker och kreditinstitut måste upprätthålla en större andel eget kapital i
förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna – det så kallade
bruttosoliditetskravet.
Kommuninvests föreningsstämma har beslutat att höja minimiinsatsen för nya
och gamla medlemmar till 200 kr per invånare och en högsta insatsnivå på 900
kr per invånare. Den högsta insatsnivån ger möjlighet att få behålla hela årliga
återbäringen och insatsräntan.
Ljungby kommun har redan uppnått miniminivån 200 kr per invånare. För att
uppnå högsta nivån krävs en insats på 14 412 789 kr. Det går även att välja att
göra insats upp till 50 eller 75 procent av högsta nivån. Utbetald insats bokförs
som en finansiell anläggningstillgång och är alltså ingen kostnad för kommunen
utan påverkar enbart likviditeten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 18 augusti 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att Ljungby kommun ska erlägga insats enligt högsta nivån, vilket innebär att
kommunen ska göra en extra insats på 14 412 789 kronor under 2015.
Finansiering föreslås ske via kommunens rörelsekapital.
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Kf § 71

Ks2015/0189

046

Bokslut för donationsfonder 2014
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade
stiftelser för 2014 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade
stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2014.
De stiftelser som ingår i denna redovisning är:
Billengrenska donationen
Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
Donation till Känna kommun
Dahlins premiefond
Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist
Premiefonden grundskolans högstadium
Fröken Louise Fischerströms minne
Hulda Sohlbergs minnesfond
Inga och Alfred Karlbergs minnesfond
ordf
Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond
Karlbergs minnesfond
Social samfond för äldreomsorgen
Social samfond för allmänna hjälpändamål
CE Dahlins biblioteks- och kulturfond.
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den
samförvaltade depån för Ljungby kommun samförvaltning. Den totala
förmögenheten för stiftelserna låg på 37 262 tkr, varav 36 085 tkr avsåg
Dahlins biblioteks- och kulturfond. Förmögenheten ökade under 2014 med
3 100 tkr. Resultatet för stiftelserna låg på 1 495 tkr, vilket består av
utdelningar på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna
kapitalet uppgick till 31 940 tkr, varav 1 203 tkr är fritt eget kapital, vilket
innebär att det är kapital som är möjligt att dela ut.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

28(36)

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 18 augusti 2015 att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2014 och
beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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Kf § 72

Ks2015/0246

623

Utredning om raster och skolväg som del av elevernas
skoldag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande regler ska följas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i november 2014 budget för 2015. Fullmäktige
beslutade i samma ärende att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
inom budgetramen utreda hur rasterna och skolvägen (inklusive skolskjuts) ska
ses som en del av elevernas skoldag för att motverka mobbing och kränkande
särbehandling.
I ett svar på uppdraget skriver barn- och utbildningsförvaltningen att enligt
Skolverket gäller skolans ansvar för eleven från det att eleven stiger på
skolskjutsen för att åka till skolan fram till dess eleven stiger ur skolskjutsen på
hemresan. För elever som inte är berättigade till skolskjuts gäller skolans ansvar
från det att elev anländer till skolan vid skoldagens början fram till dess att
eleven lämnar skolan vid skoldagens slut. Här inräknas även raster under dagen.
Om skolan ska ta ansvar även för de elever som inte är berättigade till skolskjuts
innebär det ökade kostnader och organisatoriska utmaningar, skriver barn- och
utbildningsförvaltningen. I ytterlighetsfallet betyder det att antingen ska
samtliga elever berättigas skolskjuts eller så ska det organiseras gemensam,
vuxenledd cykling/gång till och från skolan för de elever som inte är berättigade
skolskjuts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 18 augusti 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande regler ska följas.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

30(36)

Kommunfullmäktige

Kf § 73

Ks2015/0161

109

Policy för jämställdhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna policyn för jämställdhet.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns policy för jämställdhet behöver revideras. Policyn har som
syfte att vägleda Ljungbys kommuns anställda och förtroendevalda till ett
gemensamt förhållningssätt avseende jämställdhet inom kommunen. Policyn
kommer att gälla för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen,
samt de politiskt förtroendevalda, det vill säga ledamöter i kommunfullmäktige,
nämnder och kommunala bolag.
Enligt kommunledningsförvaltningen har Ljungby kommun valt att ta ett vidare
grepp om jämställdhetsarbetet än vad diskrimineringslagen kräver. Detta innebär
att vi inte enbart arbetar med jämställdhet för våra medarbetare utan även med
jämställdhetsfrågor ute i våra verksamheter gentemot medborgarna.
Ljungby kommun har skrivit under den europeiska deklarationen för
jämställdhet enligt Council of European Municipalities and Regions (CEMR).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 18 augusti 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna policyn för jämställdhet. Dokumentet ska revideras senast 201812-31.
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Ks2015/0009

018

Svar på motion om information på kommunens hemsida
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad 12 januari 2015 yrkar den Socialdemokratiska
fullmäktige gruppen genom Anne Karlsson (S) och Pia Johansson (S) att
kommunens hemsida ska presentera en resumé där yrkanden som leder till
beslut anges med partitillhörighet och namn. Socialdemokraterna skriver vidare
att "tydligheten om vilka partier som lagt förslag, yrkat och fått igenom förslag
måste finnas, inte bara i protokoll utan även på hemsidan."
Kommunledningsförvaltningen skriver den 18 februari 2015 att som ett led i att
förbättra kommunens information till medborgarna började Ljungby kommun
för en tid sedan publicera något som kallas "Beslut i korthet" på kommunens
hemsida. Målgrupp för "Beslut i korthet" är allmänheten och syftet är att
möjliggöra för alla att ta del av besluten som fattas av kommunstyrelsen och
nämnderna, även de som inte prenumererar på en dagstidning.
Kommunledningsförvaltningen skriver vidare att målsättningen är att publicera
"Beslut i korthet" direkt efter sammanträdet eller senast dagen efter. På detta vis
är medborgarna inte heller hänvisade enbart till mediernas version.
"Beslut i korthet" inleds alltid med en text som förklarar att den fullständiga
återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, när protokollet
är justerat och länk till sidan där protokollet finns.
Notiserna i "Beslut i korthet" skrivs antingen av nämndens sekreterare eller av
en informatör, och stäms inte av med någon politiker innan de publiceras. Av
dessa skäl innehåller inte heller notiserna någon information om den diskussion
som förs på sammanträdet eller vilka yrkanden som görs utan enbart beslutet.
När någon ledamot reserverar sig mot beslutet anges detta.
I motionen föreslås att "Beslut i korthet" även ska ta med information om de
yrkanden som leder till beslut samt ange partitillhörighet och namn. Ett sådant
beslut skulle innebära ett merarbete för den som skriver notiserna och att
publiceringen försenas eftersom hen måste säkerställa att yrkandena redovisas
korrekt då det inte finns något justerat protokoll att tillgå. Dessutom skulle det
innebära att texterna blir längre och mer komplicerade att läsa.
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Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015 att skicka motionen till
demokratiberedningen för yttrande.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningen beslutade den 24 april 2015 att föreslå att motionen
avslås.
Kommunstyrelsen föreslår den 18 augusti 2015 att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Yrkanden
Anne Karlsson (S), Björn Gullander (V) och Pia Johansson (S) yrkar bifall till
motionen.
Stefan Willforss (C) och Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
Anne Karlssons (S) med flera yrkanden eller att avslå motionen enligt Stefan
Willforss (C) med flera yrkanden. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med handuppräckning. Ordföranden finner
att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Ks2015/0125.103

Svar på motion om översyn av delegationsreglerna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) föreslår i motion den 14 april 2015 att kommunen
ska se över samtliga delegationsavtal i kommunen. Förslaget är enligt
motionären föranlett av borttagandet av tältet över Trojahallen i samband
med ombyggnationen av Sunnerbohov och Trojahallen.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 9 juni 2015 att
kommunfullmäktige beslutar via reglementen för nämnder och styrelser
vilket ansvarsområde respektive nämnd har. Av praktiska skäl kan inte alla
beslut inom ansvarsområdet fattas i nämnden utan varje nämnd och styrelse
fastställer i en delegeringsordning på vilken nivå olika beslut ska fattas.
Nämndernas ansvarsområden varierar både verksamhetsmässigt,
ekonomiskt och utifrån graden av komplexitet i de ärenden där beslut ska
fattas. Det varierar också från enkla beslut som måste fattas i stort sett
vardagligen till mera strategiska beslut som ibland även har en ideologisk
dimension. Delegeringsordningarna för de olika nämnderna måste därför
anpassas efter förutsättningarna för varje nämnd.
Det är varje nämnd som själva äger frågan att besluta om hur man vill
delegera rätten att fatta beslut på nämndens uppdrag och de har också
skyldighet att följa upp och vid behov se över och förändra sin
delegeringsordning, skriver kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 18 augusti 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yrkanden
Tryggve Svensson (V) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Tryggve
Svenssons (V) med flera yrkanden eller att avslå motionen enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Votering
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 25 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidorna 5 och 6. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla motionen.
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Valärende - F Johansson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Fanny Johanssons (S) avsägelse och utser
Liselott Åhlander (S) till ny ersättare i miljö-och byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Fanny Johansson (S) har i en skrivelse den 2 juli 2015 avsagt sig sitt uppdrag
som ersättare i miljö-och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningen har i samråd med den Socialdemokratiska partigruppen tagit
fram förslag till beslut.
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Kf § 77

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämnden meddelar den 2 juli 2015 att det finns gynnande
beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum,
inom SoL ÄO äldreomsorg och SoL IFO individ och
familjeomsorg.
2. Kommunrevisionen har lämnat en revisionsgranskning om
hemtjänsten.
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