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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

14 december 2015

Överklagningstid

22 december 2015 - 12 januari 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

13 januari 2016

Underskrift

Lena Karlsson
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 143
§ 145
Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

X

Conny Simonsson (S)

X

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

Emma Johansson (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Stefan Willforss (C)

X

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

X

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

X

Lars Solling (L)

X

-

-
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Liselott Åhlander (S)

X

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)
Anneli Ahlqvist (C)
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 143
§ 145
Ja Nej Ja Nej

Mats Karlsson (KB)

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X
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X

X

X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X

X

X
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X

X

X
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X
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X
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X
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Kf § 136

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
En medborgare frågar socialnämndens ordförande hur Ljungby kommun
hanterar de alkoholrelaterade problemen vid jul där barn är berörda och har
kommunen någon policy i det avseendet?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att som vid alla andra
kvällar, helger och nätter så har vi samma bevakning. Det man kan göra från
allmänhetens sida är att man kan lämna en orosanmälan till socialtjänsten. Oftast
kommer en sådan anmälan via polisen eller larmnumret 112 under kvällar och
nätter. Vi har jourtelefon. Vid akuta allvariga lägen kan omhändertagande ske.
När det gäller policy så hanterar vi inte intagandet av drycker på det sättet, utan
vi hanterar istället det som dryckernas intagande istället orsakar.
Ledamöternas frågestund
Jan Lorentzson (SD) frågar socialnämndens ordförande hur det går med
planeringen för att ta emot ensamkommande flyktingbarn på Ljungberga, för de
äldre är snart utflyttade.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att vi inte har detta på vår
agenda just nu. Framtiden får utvisa hur vi ska använda detta.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-12-14

6(20)

Kommunfullmäktige

Kf § 137

Ks2015/0276

007

Kommunrevisorerna informerar om granskning av
hemtjänstverksamheten
Kommunrevisionen informerar om sin granskning av socialnämndens
hemtjänstverksamhet i augusti 2015.
Socialnämndens ordförande berättar om socialnämndens yttrande till
granskningen.
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Kf § 138

Information av kultur- och fritidsnämnden
Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidschefen
informerar om sin verksamhet samt aktuella projekt och aktiviteter.
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Kf § 139

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga interpellationer får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. I en motion om privat utrymme på badet i Ljungby yrkar Pia Johansson
(S) och Anne Karlsson (S) att det installeras ombytesbås i
omklädningsrummet med en låsbar dörr till duschen istället för draperi.
De yrkar också att det ska iordningställas omklädningsrum för personer
med funktionsnedsättning som har assistans av motsatt kön bereds
möjlighet att byta om i anslutning till badet.
Motionen lämnades den 2 december 2015.
2. Sätt upp skyltar som gör klart vilka regler som ska gälla i centrum innan
en olycka sker. Det föreslår Tryggve Svensson (V) i en motion, som
belyser den som många Ljungbybor anser, röriga trafiksituationen i
centrum.
Motionen är daterad den 3 december 2015.
Interpellationer
1. Elisabeth Lindström Johannesson (MP) och Kjell Jormfeldt (MP) undrar
i en interpellation den 23 november 2015 om pengarna för
miljöförbättrande åtgärder används där de gör störst nytta och vill ha
svar på följande frågor:
a.
b.
c.
d.
e.

Har behovet av överföringsledningen utretts förutsättningslöst?
Vilka andra alternativ till överföringsledningen har övervägts?
Hur ska överföringsledningen finansieras?
Anser du att överföringsledningen ger störst nytta för pengarna?
Varför har inte VA-planen inklusive kostnader underställts fullmäktige?

Frågorna ställs till ordförandena i tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden.
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2. I en interpellation ställd till Ljungbybostäders ordförande frågar Tryggve
Svensson (V) om en sedan länge planerad hyresfastighet i kvarteret
Sländan.
För flera år sedan presenterade Ljungbybostäder ett projekt med
hyresbostäder som främst var tänkta upplåtas till äldre personer som vill
bo centralt i Ljungby.
a. Vad är orsaken till att ingen byggnation på börjats?
b. Är planen fortfarande aktuell?
c. När kan vi förvänta oss att bygget kommer igång?
Interpellation lämnades den 3 december 2015.

3. I en interpellation inlämnad den 9 december 2015 ställer Liselott
Åhlander (S) fyra frågor om arvodesreglementet till ordförande i
personal- och arbetsmarknadsutskottet Judit Svensson (C).
De tre kommunalråden skall tillsammans med vice ordförande i
personal- och arbetsmarknadsutskottet (PAU) träffas före jul för en
översyn som så riktigt återfinns i protokollet. Dock saknas ordförande i
PAU. Vad jag kan tolka ifrån mina partikamrater är att det kommer att
göras en översyn av tolkningen av arvodesreglementet, men inget om
ersättningarna för de olika uppdragen?
a. Har PAU delegerat översynen till kommunalråden?
b. Har PAU i uppdrag att göra en utvärdering och översyn av
arvodesreglementet samt nivåer på arvoden?
c. Har de styrande för avsikt att även kommande år låta arvodesnivån för
förtroendevalda vara ofinansierade?
d. Finns pengarna eller vad kommer att få ”stryka på foten”?
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Kf § 140

Ks2015/0388

100

Svar på interpellation om Ljungby kommuns bilpark
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation daterad 2015-11-23 vill Margareta Lundblad (V) få svar på
följande frågor om kommunens bilpark av tekniska nämndens och/eller
socialnämndens ordförande:
1.
2.
3.
4.

Hur många tjänstebilar finns det i Ljungby kommun?
Vilka biltyper har kommunen?
Vilka yrkesgrupper är skyldiga att hålla med egen bil?
Vem ser till att bilarna hålls i körbart skick, blir tvättade, städade,
servade och får däcken bytta?
5. Hur stämmer bilparken överens med kommunens energiplaner och
miljöpolicy?
Ordförandena i tekniska nämnden och socialnämnden har lämnat ett gemensamt
skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt vid sammanträdet.
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Kf § 141

Ks2015/0402

420

Svar på interpellation om pengarna för miljöförbättrande
åtgärder används på bästa sätt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) och Kjell Jormfeldt (MP) har den 25
november 2015 ställt en interpellation till ordförandena i tekniska nämnden och
miljö- och byggnämnden. Interpellanterna undrar om pengarna för
miljöförbättrande åtgärder används där de gör störst nytta och vill ha svar på
följande frågor:
1.
2.
3.
4.
5.

Har behovet av överföringsledningen utretts förutsättningslöst?
Vilka andra alternativ till överföringsledningen har övervägts?
Hur ska överföringsledningen finansieras?
Anser du att överföringsledningen ger störst nytta för pengarna?
Varför har inte VA-planen inklusive kostnader underställts fullmäktige?

Ordförandena i tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden har lämnat ett
gemensamt skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt vid
sammanträdet.
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Kf § 142

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag
nr 1 och 2 överlämnas till tekniska nämnden för beslut,
nr 3 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut, och
nr 4 överlämnas till tekniska nämnden för beslut efter samråd med
socialförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
1. Två identiska medborgarförslag har lämnats in. Medborgarna föreslår att
kommunen ansluter gång- och cykelvägen mellan Ljungby och Lagan
via kotunneln under 25:an. På den norra sidan av vägen föreslår
medborgarna att kommunen anlägger en cykelväg längs 25:an mot
Sickinge. På så sätt får man två trafiksäkra överfarter vid väg 25 som till
övervägande del används av barn och ungdomar.
2. En medborgare föreslår att kommunen ska bygga en bro eller tunnel från
cykelvägen mellan Ljungby och Ryssby till andra sidan om väg 25, för
att lösa markfrågan i Tutaryd.
3. Gör ett separat omklädningsrum med dusch och toalett för
funktionshindrade i direkt anslutning till badet i Sunnerbohallen föreslår
en medborgare.
4. Att lägga nattpatrullen under Räddningstjänsten skulle ge trygghet till de
som bor och vistas i Ljungby kommun. En Trygghetspatrull samnyttjad
av kommunens resurser kan säkert även ge bättre ekonomi menar en
medborgare i sitt förslag.
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Kf § 143

Ks2015/0271

330

Svar på motion om hundrastgård i stan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att intresserade hundägare
gemensamt, genom en förening, själva ordnar en hundrastgård.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) yrkar i en motion inlämnad i augusti 2015 att en
hundrastgård ordnas i stan. Svensson skriver att det är kommuninvånare
som bett vänstern att motionera om detta och att medborgarförslag i samma
anda funnits, men att inget hänt.
Svenssons uppgifter om att medborgarförslag om hundrastgård inkommit
stämmer. Mellan åren 2005 och 2015 har ungefär tio medborgarförslag med
i huvudsak samma önskemål lämnats in.
Tekniska förvaltningen har utrett utformning, underlag, tillgänglighet,
växtlighet och kostnader för en hundrastgård. Denna utredning redovisades
för tekniska nämnden i maj 2015. Kostnaden för att anlägga en
hundrastgård med gräsyta beräknades till cirka 217 000 kronor och 357 000
kronor om hundrastgården skulle vara grusbelagd. Dessutom tillkommer en
kostnad på cirka 45 000 kronor för belysning och vatten.
Driftkostnaden bedömdes till drygt 10 000 kronor för en rastgård i gräs och
knappt 8 000 kronor för en rastgård med grus.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen med hänvisning till att tekniska förvaltningen i dagsläget saknar
medel att både anlägga och driva en hundrastgård.
Kommunstyrelsen föreslår den 1 december 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ställer sig positiv
till att intresserade hundägare gemensamt, genom en förening, själva ordnar
en hundrastgård.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2015-11-16 § 98.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-12-01 § 190
Yrkanden
Tryggve Svensson (V) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
Tryggve Svenssons (V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 40 ja-röster och 8 nej-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Se omröstningsbilaga på sidorna 3 och 4.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Skickas till
Motionären
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Kf § 144

Ks2015/0058

003

Svar på motion om lobbyism
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över
fullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktige beslutar att första att-satsen, om att utreda frågan, är
bifallen och
att andra att-satsen, om att upprätta en policy och en handlingsplan mot
lobbyism, är besvarad med hänvisning till att fullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning.
Sammanfattning av ärendet
Den 12 februari 2015 lämnade Emma Johansson (S) in en motion för den
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen om lobbyism. Där föreslås
kommunfullmäktige utreda företeelsen lobbyism gentemot den politiska
organisationen i Ljungby kommun, samt upprätta en policy och en handlingsplan
mot lobbyism.
Kommunledningsförvaltningen har utrett motionen. I tjänsteskrivelsen daterad
2015-10-02 beskrivs definitionen av lobbyism. Dessutom redovisas olika
forskningsresultat, bland annat om var gränsen för lobbyism går,
påverkansmöjligheter och demokratiaspekter. När det gäller reglering av
lobbyism redovisas olika åsikter och förslag till hantering.
Kommunledningsförvaltningen skriver att då de förtroendevalda är valda för att
representera medborgarna bör lobbyism räknas som ytterligare ett sätt för
medborgarna att uttrycka sina åsikter. Så istället för att ta bort en kanal för
medborgarnas åsikter bör lobbyism ses som ännu ett sätt att bli informerad på.
En motpol till lobbyister finns alltid och bör utnyttjas för att bli än mer
informerad. På så vis kan de förtroendevalda göra välinformerade beslut i större
mån än om lobbyism vore förbjuden eller reglerad.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fullmäktiges arbetsordning angående
lobbyism och att därmed anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår den 1 december 2015 att kommunfullmäktige
beslutar:
att första att-satsen, om att utreda frågan, är bifallen och
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att andra att-satsen, om att upprätta en policy och en handlingsplan mot
lobbyism, är besvarad med hänvisning till att fullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens yttrande 2015-10-15 § 18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-12-01 § 191.
Skickas till
Motionären
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Kf § 145

Ks2015/0224

616

Svar på motion om att samordna undervisning för barn
med annat modersmål än svenska
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Krister Salomonsson (SD) föreslår i en motion, daterad 22 juni 2015, att
Ljungby kommun samordnar undervisningen av barn som inte har svenska som
modersmål till en skola i kommunen tills barnen har så pass goda kunskaper i
svenska språket att de kan tillgodogöra sig undervisningen som bedrivs, samt att
befintlig personal används effektivare.
I ett tjänsteyttrande daterat 2015-10-06 skriver barn- och utbildningsförvaltningen bland annat att lagstiftningen säger att elever ska placeras vid den
skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå och att
närhetsprincipen gäller. Integrationen försvåras om elever med annat modersmål
än svenska samordnas till en skola då nyanlända elever behöver umgås med
svenska elever. Elever lär sig förhållandevis snabbt att prata svenska när de
undervisas i svenska som andraspråk och samtidigt går tillsammans med
kompisar som pratar svenska.
Förvaltningen anser att det finns flera fördelar, både integrations- och
kunskapsmässigt, med en direktintegrering av elever. Dessutom används
befintlig personal effektivt i sitt arbete.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen föreslår den 1 december 2015 att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2015-11-18 § 153.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-12-01 § 196
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) och Maria Sitomaniemi (SD) yrkar bifall till
motionen.
Justerandes sign
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Roland Johansson (ALT) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att ärendet
återremitteras för att ytterligare utreda vilket alternativ som är bäst.
Stefan Willforss (C) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras enligt Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande eller om
ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen enligt Krister Salomonssons (SD) med flera yrkande eller att avslå
motionen enligt Stefan Willforss (C) med flera yrkande. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt Stefan Willforss (C) med
flera yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 39 ja-röster och 10 nej-röster. Se omröstningsbilaga
på sidorna 3 och 4.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
Skickas till
Motionären
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Kf § 146

Ks2015/0414

003

Revidering av reglementet för överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunfullmäktigebeslutar att anta förslaget till nytt reglemente för
överförmyndarnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämndens reglemente skiljer sig i dagsläget från övriga
nämnders reglementen. I övriga nämnders reglementen finns det beskrivet om
sammanträdet är offentligt, delvis offentligt eller om det är stängt för
allmänheten. I överförmyndarnämndens reglemente finns ingen paragraf för
detta.
Då majoriteten av överförmyndarnämndens ärenden hanterar känsliga
personuppgifter behöver sammanträdena mestadels vara stängda för
allmänheten. Men då det inte finns någon paragraf som stödjer avvisandet av
åhörare är det svårt att stänga någon ute. Detta leder till att ärendena på
dagordningen behandlas väldigt generellt och därmed gör det svårt för nämnden
att kunna delta i diskussioner och uppfylla sitt syfte på ett önskvärt sätt.
Genom att lägga till en paragraf till överförmyndarnämndens reglemente om
delvis offentliga sammanträden, eller helt slutna sammanträden, är tanken att det
kommer att bli lättare för nämnden att fullfölja sitt ändamål. Nämnden kommer
att kunna få mer detaljerad information i exempelvis delegationsbeslut, vilket är
nödvändigt då nämnden är ansvarig för dessa beslut.
Överförmyndarnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till nytt
reglemente för överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår den 1 december 2015 att kommunfullmäktige antar
förslaget till nytt reglemente för överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Överförmyndarnämndens förslag till beslut 2015-11-19 § 28.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-12-01 § 192
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Kf § 147

Ks2015/0337

101

Webb-TV-sändningar av kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte förlänga avtalet om sändning av
fullmäktiges möten via webb-TV. I stället ska kommunen arbeta tillsammans
med radion för att de ska nå ut bättre och kommunen ska arbeta vidare med
webbTV- och radiosändningar även i framtiden.
Sammanfattning av ärendet
I augusti 2015 påbörjades sändningar av fullmäktiges sammanträden via webbTV. Initiativet kom genom ett medborgarförslag och bifölls av fullmäktige i
april 2014.
Efter ett års sändningar via webb-TV visar statistik att i snitt har 89 personer
tittat på varje sammanträde, förutom under första sändningen då hela 351
personer följde fullmäktiges beslut om finansiering och försäljning av
Sunnerbohov och Trojahallen till Arenabolaget. I snitt tittar varje person på
sammanträdet via webb-TV i 10,5 minuter.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte förlänga
avtalet om sändning av fullmäktiges möten via webb-TV. Istället ska kommunen
arbeta tillsammans med radion för att de ska nå ut bättre.
Detsamma föreslår kommunstyrelsen den 10 november 2015.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens förslag till beslut 2015-10-15 § 21.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 171.
Yrkanden
Anne Karlsson (S), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar att nuvarande
avtal sägs upp, men att man arbetar vidare med webbTV- och radiosändningar
även i framtiden.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag samt Anne Karlssons (S) tilläggsyrkande och finner att de gör så.
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