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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena
måndagen den 21 mars 2016, kl. 17.30-21.10

Beslutande

Åhörare

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)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
Emma Johansson (S)
Martina Ericsson (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Ann-Kristin Petersson (M)
Stefan Willforss (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Magnus Carlsson (S)
Janewert Johansson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Christian Johansson (V)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Marie Åberg-Johansson (S)
Gun Lindell (S)
Christer Henriksson (KD)
Kent Danielsson (C)
Karin Bondeson (M)
Jonna Nielsen (ALT)
Lars-Ove Johansson (C)
Ulf Holmgren (S)
Håkan Bengtsson (S)
Henrik Pettersson(SD)
Roland Johansson (ALT)
Stefan Bramstedt (M)
Kjell Jormfeldt (MP)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Margareta Lundblad (V)
Maria Stansert (S)
Lars Solling (L)
Ann Arousell Sålebo (L)
Liselott Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M)
Gunilla Åström (M)
Melena Jönsson (SD)
Sara Rosén Andersson (S)
Pia Johansson (S)
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Roland Eiman, kommunchef
7

Justerare

Ulla Hansson och Gun Lindell, ersättare: Kent Danielsson

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet,
tisdagen den 29 mars 2016, kl. 16.00

Övriga
deltagande

41-61

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Ulla Hansson

Justerandes sign

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

21 mars 2016

Överklagningstid

30 mars-20 april 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

21 april 2016

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 47
Ja

Nej

§ 48
Ja

§ 49
Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

X

Emma Johansson (S)

X

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

-

Karin Bondeson (M)

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

Margareta Lundblad (V)

X

Nej

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

X

X

Pia Johansson (S)

X

X

X

-

X

Lars Solling (L)
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Närvaro

§ 47
Ja

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Ledamöter

Margaretha Andersson (S)

Ersättare

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

Nej

§ 48
Ja

Nej

§ 49
Ja Nej

Judit Svensson (C)

X

X

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

-

Janewert Johansson (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Jennie Lundgren (M)

Björn Gullander (V)

Ann-Kristin Petersson (M)

Christian Johansson (V)

Ulla Hansson (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

X

Mathias Wanderoy (S)

Ulf Holmgren (S)

X

X
X

X

X
X

X

-

X
X
X

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

Sara Rosén Andersson (S)

X

X

X

X

29ja 20nej 30ja 19nej 26ja21nej
Justerandes sign
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Närvaro

§ 50
Ja

Anne Karlsson (S)

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

-

Conny Simonsson (S)

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

-

Emma Johansson (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

Stefan Willforss (C)

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

-

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

Karin Bondeson (M)

X

-

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

X

X

Lars Solling (L)

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

Krister Lundin (M)

X

-

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Ledamöter

Tryggve Svensson (V)

Justerandes sign

Ersättare

Margareta Lundblad (V)

Nej

Nej
X

-

X
X
X

X

X

-

X

X
X
-

X

X

X
X
X

-

X
X

X

X

§ 51
Ja

X

X
X
-

X

X

X
X

Ja

Nej
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Närvaro

§ 50
Ja

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

Bo Ederström (M)

X

-

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ledamöter

Margaretha Andersson (S)

Jennie Lundgren (M)

Ersättare

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

§ 51
Ja

Nej

X
X

X

-

X

X
X

X

-

X

X

-

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

X

X

X

Ulla Hansson (M)

X

-

Gun Lindell (S)

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Björn Gullander (V)

Mathias Wanderoy (S)

Ann-Kristin Petersson (M)

Nej

Christian Johansson (V)

Ulf Holmgren (S)

X

X

-

X
X
X
X

X

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

-

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

X

Irene Olofsson (C)

X

X

Gunilla Åström (M)

X

-

X

X

Jerry Rogerstam (S)

Sara Rosén Andersson (S)

X

X

-

X

X

X
X

-

X
X

30ja 9nej 29ja 20nej
Justerandes sign

Ja

Nej
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Kf § 41

Allmänhetens och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes.
Ledamöternas frågestund
1. Janewert Johansson (S) frågar socialnämndens ordförande om det
stämmer att sjuksköterskor från bemanningsföretagen får cirka 70 000
kronor i månadslön, vilket kan jämföras med att de sjuksköterskor som
är anställda i kommunen som får cirka 30 000 kronor i månaden. Är det
rätt och riktigt, frågar Johansson.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att det inte känns
rätt, men att man måste se det i olika perspektiv. I det korta perspektivet
kan det vara mycket riktigt att sätta in någon som är lite dyrare under en
kortare övergångsperiod. Men att under en längre tid sköta sin
verksamhet med hjälp av ambulerande sjuksköterskor till det dubbla
priset, det är inte en bra ekonomi och de kommer vi att med alla medel
försöka undvika

Justerandes sign
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Kf § 42
.

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 20 Valärende – J Ahonen utgår från
dagens sammanträde för att behandlas vid ett senare tillfälle.

Justerandes sign
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Kf § 43

Information från de kommunala bolagen Ljungby Holding
AB, Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB och
Ljungby Energi AB.

Kommunfullmäktige tar del av information om ekonomin och verksamheten i de
kommunala bolagen.

Justerandes sign
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Kf § 44

Inlämnande av medborgarförslag
Inga medborgarförslag har lämnats in till dagens sammanträde.

Justerandes sign
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Kf § 45

Inlämnande av motioner och interpellationer.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Interpellationen besvaras under nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motion
1. I en motion den 8 mars 2016 yrkar Sverigedemokraterna genom Krister
Salomonsson (SD) att kommunen återinför floursköljning för alla elever
skolorna. I samband med dessa föreslår man också en grundlig
genomgång av förebyggande munhälsa och tandvård vid något tillfälle
per läsår. Att återinföra floursköljning bör på sikt medföra en
samhällsekonomisk vinst.
Interpellation
1. I en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande ger Janewert
Johansson (S) fem förslag på hur Ljungby kommun kan profilera sig
med ett starkt varumärke. Önskemålet är att dessa främst förmedlas till
näringslivsansvariga. Interpellationen är daterad den 1 mars 2016.

Justerandes sign
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Kf § 46

Ks2016/0043

131

Svar på interpellation om arbete och integration
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation om arbete och integration, inlämnad den 10 februari 2016,
ställer Janewert Johansson (S) fem frågor till kommunstyrelsens ordförande,
med anledning av att det vid kommunfullmäktiges sammanträde framkom att
olika partiföreträdare hade önskemål att man på något sätt skulle få fram
sysselsättningar, enklare arbeten och kanske några praktikplatser.
Ordföranden i kommunstyrelsen har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 47

Ks2015/0274

210

Svar på motion om färgsättning av byggnader.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Janewert Johansson (S) och Magnus Carlsson (S) föreslår i en motion den 26
augusti 2015 att kommunens handläggare i byggnadsfrågor i samband med
byggnation eller ombyggnation får i uppdrag att söka estetisk kompetens, i de
fall denna kompetens saknas.
Motionärerna påpekar att det under många år har diskuterats huruvida det borde
inrättas ett skönhetsråd i kommunen. Frågan har blivit mer aktuell nu, dels
genom den förnyelse som pågår av stadskärnan, men ännu viktigare kan det
stora exploateringsarbete som pågår vid Rosendal, Karlsro samt Eka vara, enligt
motionärerna. Läget utmed E4:an är kommenens ansikte utåt. I det avseendet
vore det bra om kommunen hade tillgång till någon form av estetisk kompetens.
När det gäller industrilokaler och lager har dessa en tendens att vara grå och
tråkiga. Motionsställarna tror dock att det skulle vara möjligt att man målade
fasaderna i glada och klara färger och låta Ljungby bli en färgstark kommun.
Stadsarkitekten på miljö- och byggförvaltningen lämnar i en tjänsteskrivelse den
9 december 2015 bland annat följande synpunkter på förslaget i motionen:
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till naturoch kulturvärdena på platsen. Bedömningen av dessa värden görs dels i
planskedet, dels under handläggningen av bygglov.
Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden verka för en god
byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö
och ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha
tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som
behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande
sätt. I Ljungby kommun är det miljö- och byggnämnden med stöd av sin
personal som fullgör byggnadsnämndens uppgifter.
Justerandes sign
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I bedömningen av bebyggelseprojekt är det viktigt att både se till husens
arkitektur i sig men också lämpligheten i förhållande till omgivande stadsbild
och kulturvärden. Detaljplaner lägger ofta grunden för gestaltningen av
stadsmiljön och det är viktigt att redan där ta med bedömningar av arkitektur
och områdenas utformning. En bred demokratisk process där både politiker,
experter och allmänhet får möjlighet att lämna synpunkter är viktig för en aktiv
diskussion om tillkommande och förändrade miljöer.
Inom ramen för gällande lagstiftning och detaljplaner har dock byggherren stor
frihet att styra gestaltningen av sitt eget hus. Utformningen sker ofta i dialog
med miljö- och byggförvaltningen. Estetik och skönhet är subjektiva värderingar
vilket gör det extra viktigt med dialog.
Stadsarkitekten beskriver i sitt tjänsteyttrande den kompetens som finns inom
miljö- och byggförvaltningen. Dessutom redovisas de externa kompetenser som
anlitas i ärenden där kulturmiljö, landskap och naturvård har särskilt stor
betydelse, samråd sker ofta med länsstyrelsen och Kulturparken Småland.
Förvaltningen bedömer att fullgod kompetens kring skönhetsfrågorna finns
inom enheterna för bygglov och plan samt att rutinerna för hur kompetensen tas
till vara är väl utvecklad såväl inom enheterna som i samarbetet med
kommunens politiska organ. Att inrätta ett skönhetsråd med Stockholm som
förbild bedöms inte heller tillföra sådana kvaliteter i ärendeberedningen att det
är motiverat att införa ett sådant.
Miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens yttrande 2016-01-27.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 43.
Yrkanden
Kent Danielsson (C) yrkar avslag på motionen.
Magnus Carlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt
Kent Danielssons (C) yrkande eller att bifalla motionen enligt Magnus Carlssons
(S) yrkande och finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign
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Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidorna 3 - 4.Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.

Justerandes sign
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Kf § 48

Ks2015/0130

390

Svar på motion om köttfri måndag.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson (S) och Conny Simonsson (S) har lämnat in en motion
om att införa en köttfri dag i veckan, förslagsvis måndagar, inom förskola,
skola och äldreomsorg. Detta skulle bland annat minska den
slentrianmässiga konsumtionen av kött som har en negativ påverkan på
miljö och folkhälsa.
Tekniska förvaltningen skriver den 28 januari 2016 att förvaltningen
arbetar kontinuerligt för att måltiderna ska vara så klimatsmarta som
möjligt. Att servera mindre mängd kött till förmån för vegetabilier är en
viktig faktor. Här har förvaltningen även en verksamhetsplan antagen av
KS att rätta sig efter. Denna säger att köttkonsumtionen ska minska till
förmån för vegetabilier. Inom skola serveras i nuläget ett vegetariskt
alternativ dagligen samt att båda rätterna är vegetariska en dag/var tredje
vecka. Frekvensen på förskolorna är ungefär densamma. Inom
äldreomsorgen arbetar man med fler måltider och strävar där efter en
minskad köttkonsumtion till en nivå som accepteras av de äldre, och som
uppfyller näringsrekommendationerna.
Förvaltningen skriver också att acceptansen för vegetariska måltider har en
gräns och att man behöver arbeta på flera fronter för att ett eventuellt
införande av detta ska lyckas. Att välja en bestämd dag kan leda till att
vissa gäster kommer att välja alternativa serveringar. Som ytterligare skäl
till att just måndagar inte är en bra dag är att goda, hemlagade vegetariska
rätter ur behöver förberedas dagen före.
Det som talar för att införa en vegetarisk dag i skola/förskola är att det är
viktigt att kostverksamheten, som är en del av den pedagogiska
verksamheten och är skattefinansierad agerar ansvarsfullt i miljöfrågor och
där köttkonsumtionen har en stor betydelse.
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Tekniska förvaltningen föreslår den 28 januari 2016 att kommunfullmäktige avslår motionen som den är skriven.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan som kopplas till kommande
”Policy för måltider” där det framgår hur man tillsammans med övriga
förvaltningar lever upp till mer klimatsmarta måltider och där en köttfri dag
för skola och förskola skulle kunna vara ett av målen.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2016-02-19
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 44
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Henrik Pettersson (SD), Irene Olofsson (C) och Roland
Johansson (ALT) yrkar avslag på motionen.
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt
Carina Bengtssons (C) med flera yrkande eller att bifalla motionen enligt
Elisabeth Lindström Johannessons (MP) yrkande och finner att fullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 30 ja-röster och 19 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidorna 3 - 4.Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
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Kf § 49

Ks2015/0131

371

Svar på motion om utredning av kommunägd vindpark.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ta in en sakkunnig
som föredrar förutsättningarna för en utredning om en kommunal
vindkraftspark.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) yrkar för Socialdemokraterna i maj 2015 att kommunledningen
får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunägd vindkraft. Fördelarna Rafaj
(S) anger med vindkraft är att vinden är en oändlig naturkälla, investering i
vindkraft är konkurrenskraftigt ekonomiskt sett. Vindkraftverk har hög
leveranssäkerhet, är billiga i drift och lämnar inga spår vid avveckling.
Tekniska förvaltningen bedömer att en utredning anser att bland annat följande
överväganden bör tas i beaktande i en eventuell utredning om kommunägd
vindkraftpark:
• Kommunen äger idag endast tätortsnära mark för framtida etablering av
industrier eller bostäder. Detta markinnehav anses inte lämpligt för att anlägga
en vindkraftpark. Vidare utredning behövs.
• I dagsläget är elpriserna låga. Med dagens elpriser kommer det alltså att ta lång
tid innan investeringen betalar sig. Priserna på vindkraftverk varierar beroende
på bland annat val av turbin, avstånd till nätanslutning och övrig infrastruktur
samt kronans värde i förhållande till andra valutor. Vidare utredning behövs.
• Ställningstagande till hur vindkraftparken ska bedrivas behöver tas.
Förvaltning eller bolagsform är två alternativ. Vidare utredning behövs.
• Kommersiella hänsyn bör tas. Vidare utredning behövs.
Tekniska förvaltningen bedömer att utredningen kommer att ta mycket tid i
anspråk och att kompetens för att utföra utredningen behöver ordnas genom
exempelvis konsult. Detta kräver ett anslag för att kunna utföras.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i nuläget
antingen genomföra utredningen om kommunal vindkraftpark och därigenom
bifalla motionen, eller besluta att inte genomföra utredningen och därmed avslå
motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad, med följande motivering:
Energifrågor hanteras av Ljungby Energi. Kommunledningen har inte
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befogenhet att ge uppdrag till de kommunala bolagen och kan därför inte utreda
frågan. Därmed anses motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut 2015-12-14
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 45
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att ta in en
sakkunnig som föredrar förutsättningarna för en utredning om en kommunal
vindkraftpark. Kent Danielsson (C) och Pia Johansson (S) yrkar bifall till en
återremiss.
Matija Rafj (S) och Pia Johansson (S) yrkar i andra hand bifall till motionen.
Även Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till motionen.
Jan Lorentzson (SD), Magnus Gunnarsson (M) och Mats Karlsson (KB) yrkar
avslag på motionen.
Irene Olofsson (C) yrkar att motionen ska besvaras med följande motivering:
Energifrågor hanteras av Ljungby Energi. Kommunledningen har inte
befogenhet att ge uppdrag till de kommunala bolagen och kan därför inte utreda
frågan. Därmed anses motionen besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag eller om det ska återremitteras enligt Matija Rafajs (S) med flera yrkande.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Matija Rafajs (S) med flera yrkande.
Omröstningen resulterar i 26 ja-röster och 21 nej-röster. Två ledamöter avstår
från att rösta. Se omröstningslistan på sidorna 3 - 4. Eftersom det enbart krävs
en tredjedel av rösterna (här 17 röster) för att återremittera ett ärende första
gången i fullmäktige, så har kommunfullmäktige beslutat att återremittera
ärendet.
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Kf § 50

Ks2015-0035

701

Svar på motion om underlag vid anställningar inom
äldreomsorgen.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Krister Salomonsson (SD) yrkar i en motion den 27 januari 2015 att kommunen
vid platsannonser eller motsvarande till äldreomsorgen skriver att vi lägger stor
vikt vid personliga lämpligheten och att referenser alltid ska lämnas in, samt
att frivilligt registerutdrag ses som meriterande.
Socialförvaltningen har utrett förslaget och skriver att när det gäller frågan om
det är integritetskränkande med registerutdrag så är det i allra högsta grad
individuellt. Statens offentliga utredning och datainspektionen har tydligt gjort
bedömningen att det är integritetskränkande. Motionären skriver i motionen att
Ljungby kommun ska kringgå den eventuella nya lagen, men
socialförvaltningen kan inte ställa sig positiv till det.
Socialförvaltningen föreslår att de även i fortsättningen ska lägga stor vikt vid
den personliga lämpligheten och de fortsätter att ta muntliga referenser.
Socialförvaltningen anser inte att frivilligt registerutdrag ska ses som
meriterande, då det inte ger dem några ytterligare verktyg för en bra rekrytering.
Socialnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut 2015-05-27.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 46.
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Håkan Bengtsson (S) och Kjell Jormfeldt
(MP) yrkar avslag på motionen.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
Krister Salomonssons (SD) yrkande eller att avslå motionen enligt Caroline
Holmqvist Henryssons (S) med flera yrkande. Ordföranden finner att
fullmäktige avslår motionen.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen enligt Caroline Holmqvist Henryssons (S) med
flera yrkande och
Nej-röst för att bifalla motionen enligt Krister Salomonssons (SD) yrkande.
Omröstningen resulterar i 30 ja-röster och 9 nej-röster. 10 ledamöter avstår från
att rösta. Se omröstningslistan på sidorna 5-6. Kommunfullmäktige har därmed
beslutat att avslå motionen.
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Kf § 51

Ks2015/0139

700

Svar på motion om att avgiften till hyresgästföreningen
bör vara en del av försörjningsstödet.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar i en motion den 21 april
2015 att avgiften till hyresgästföreningen i de fall det är tillämpligt ska ingå i
försörjningsstödet och att det ska ingå i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i
Ljungby kommun.
Socialförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande den 14 december 2015 att frågan
om bistånd till medlemsavgift till hyresgästföreningen var uppe på regeringsnivå
våren 2015 och att de då beslutade att inte lägga in kostnad för medlemskap i
riksnormen.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2016-02-17.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 47.
Yrkanden
Emma Johansson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Håkan Bengtsson (S) yrkar bifall
till motionen.
Bo Ederström (M) och Martina Ericsson (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Emma
Johanssons (S) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Bo Ederströms
(SD) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå
motionen.
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Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Kommunfullmäktige
har därmed beslutat att avslå motionen.
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Kf § 52

Ks2015/0071

131

Svar på motion om att införa ett fadderskapsprogram för
flyktingar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson (S) yrkar i en motion den 23 februari 2015 att kommunen
inför ett fadderskapsprogram för flyktingar som kommer till Ljungby kommun,
med syfte att främja integrationen.
Socialförvaltningen beskriver i ett tjänsteyttrande den 17 december 2015 hur
andra kommuner, som Värnamo och Borås, arbetar med fadderverksamhet eller
liknande. De skriver också om hur nyanlända kan ”låna” en svensk genom
kommunens bibliotek och hur det rikstäckande invitationsdepartementet
fungerar.
Socialförvaltningen tror att det finns ett behov av fadderskap, inte minst för de
som fått permanent uppehållstillstånd och bosatt sig i kommunen. Viljan att
hjälpa till hos Ljungbybor tror de också finns.
En del kommuner har mentorskap för nyanlända. En mentor kan möjligtvis
fungera annorlunda än en fadder, en mentor kanske mer finns där för den
nyanlända genom att svara på allmänna frågor, hjälpa till med saker, kanske
förstå en text eller fylla i någon blankett. Vilket även en fadder skulle kunna
göra.
Fadderverksamhet kan absolut rekommenderas, skriver socialförvaltningen. Att
få etablerade svenskar och nyanlända i Ljungby att mötas vore bra på många sätt
och för båda parter. Den nyanlände kan få en kontakt in i samhället, ett nätverk,
lära sig språket och om andra kulturer.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2016-02-17.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 48
Yrkanden
Emma Johansson (S) yrkar bifall till motionen.
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Kf § 53

Ks2016/0070

738

Höjning av högkostnadsskydd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att höja högkostnadsskyddet i Ljungby kommun
från och med den 1 juli 2016. Det innebär att den enskilde som mest ska betala
1 991 kronor per månad för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt
trygghetslarm.
Korttidshyran höjs från 62 kronor per dygn till 68 kronor per dygn.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för deras eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har tagit beslut om att kommunerna från och med den 1 juli 2016 får
ta ut en högre taxa inom vård och omsorg. Högkostnadsskyddet beräknas på
prisbasbeloppet.
Socialförvaltningen redovisar ärendet i en tjänsteskrivelse den 22 januari 2016. I
skrivelsen presenteras två förslag: att antingen höja högkostnadsskyddet till
1 991 kronor per månad eller att inte höja högkostnadsskyddet vilket resulterar i
ett besparingskrav på socialförvaltningen på motsvarande 193 000 kronor under
2016 eftersom denna intäktshöjning redan har budgeterats av
kommunledningen.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att införa höjt högkostnadsskydd i
Ljungby kommun från och med den 1 juli 2016. Det innebär att den enskilde
som mest ska betala 1 991 kronor per månad för hemtjänst, kommunal hälsooch sjukvård samt trygghetslarm.
Korttidshyran föreslås höjas från 62 kronor per dygn till 68 kronor per dygn.
Mat och hyra ingår inte i högkostnadsskyddet och påverkas inte av denna
justering.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja högkostnadsskyddet i
Ljungby kommun från och med den 1 juli 2016. Det innebär att den enskilde
som mest ska betala 1 991 kronor per månad för hemtjänst, kommunal hälsooch sjukvård samt trygghetslarm.
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Kommunstyrelsen föreslår också att korttidshyran höjs från 62 kronor per dygn
till 68 kronor per dygn.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2016-02-17
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 49
Yrkanden
Margareta Lundblad (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut i
sin helhet.
Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att höja hyran
för korttidsboende och avslag på förslaget att höja högkostnadsskyddet. Jan
Lorentzson (SD) bifaller Ericssons (SD) yrkande.
Bo Ederström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i sin
helhet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Margareta Lundblad (V),
Martina Ericsson (SD) och Bo Ederström (M) och finner att fullmäktige beslutar
enligt Bo Ederströms (M) yrkande att avslå motionen.
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Kf § 54

Ks2016/0059

041

Tilläggsanslag investeringar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 63 333 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver att investeringsbudgeten, inklusive
tidigare års överförda anslag, omfattade 285 mkr år 2015 och att utfallet
blev 222 mkr, alltså en avvikelse på 63 mkr. Den största avvikelsen är på
tekniska förvaltningen som har ett överskott på 43 mkr för investeringar
som inte har blivit utförda.
Förvaltningarna har begärt tilläggsanslag 2016 på sammanlagt 63 mkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsmedel på 63 333 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens
förslag.
Finansiering föreslås ske via minskning av rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 50
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Kf § 55

Ks2016/0061

045

Ansökan om borgen för lån - Ljungby IF.
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen för lån i bank till Ljungby IF
med max 3 miljoner kronor, med säkerhet i form av säkerhetsöverlåtelse.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby IF planerar att bygga en ny klubbstuga i direkt anslutning till
fotbollsanläggningen Lagavallen. Klubbstugan kommer att inrymma kiosk,
möjlighet till kaffeservering, kontor med mera.
Kostnaden för att bygga en klubbstuga är 5 miljoner kronor. Ljungby IF
ansöker nu om kommunal borgen för lån i bank på 3 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar
kommunal borgen för lån i bank till Ljungby IF med max 3 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att Ljungby kommun
har en policy som innebär en restriktiv inställning till borgen utanför
kommunkoncernen. I detta fall finns det en viss risk för infriad borgen genom
att antingen investeringsutgiften eller framtida driftkostnader blir högre än
beräknat.
Det som talar för kommunal borgen är att det kommer troligtvis bli svårt för
föreningen att få lån utan kommunal borgen eftersom marken ägs av
kommunen. Det är även positivt att det kommer att finnas en säkerhet i form av
pantbrev.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen
för lån i bank till Ljungby IF med max 3 miljoner kronor, med säkerhet i form
av säkerhetsöverlåtelse.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-23
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 54
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-10
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Kf § 56

Ks2016/0014

005

Ansvarig utgivare för webb-tv-sändningar.
Beslut
Kommunfullmäktige utser kanslichef Ronnie Wallin som ansvarig utgivare
för webb-tv-sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Enligt lag ska
webb-tv-sändningar som är direktsända och som riktas till allmänheten
registreras hos myndigheten för press, radio och tv (MRTV).
När en sändning enligt lag måste registreras måste även en ansvarig utgivare
utses och anmälas till MRTV. Den ansvariga utgivaren utses av den som driver
sändningen, vilket i detta fall är Ljungby kommun.
Den som fungerar som ansvarig utgivare står som juridiskt ansvarig om
yttrandefrihetsbrott begås, såsom hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.
Vid direktsändning kan de medverkande ansvara för eventuella
yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. I sådana fall måste ett särskilt register
upprättas med namn, födelsedatum samt bostadsadress. De medverkande måste
också informeras om att de under sändningen kommer att få ansvara för vad de
själva säger. Den ansvarige utgivaren är den som fattar beslut om ett sådant
register ska upprättas.
I kommunfullmäktiges fall kan ett register upprättas över samtliga ledamöter,
inklusive ersättare och övriga som kan tänkas yttra sig under ett sammanträde
och skickas in till MRTV. Därefter skickas registret endast in om någon ny
uppgift tillkommer, vilket kan ske i samband med medborgarnas frågestund.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser kanslichef Ronnie
Wallin som ansvarig utgivare för webb-tv-sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 56.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-03-21

30(34)

Kommunfullmäktige

Kf § 57

Ks2015/0454

103

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen överlämnar förslag till revidering av arbetsordningen för
kommunfullmäktige för beslut av fullmäktige.
Demokratiberedningen ser över fullmäktiges arbetsordning av tre anledningar:
1. Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning med
anledning av Emma Johanssons (S) motion om lobbyism.
2. Partigruppledarna har uttryckt önskemål om att se över besvarandet av
interpellationer för att få en livligare debatt genom längre tid för
förberedelse.
3. Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, med anledning av
en motion, att ge fullmäktiges presidium i uppdrag att skapa former för
hur debatter ska genomföras, efter förslag från demokratiberedningen.
I samband med översynen görs också en jämförelse med Sveriges Kommuners
och Landstings förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett diskussionsunderlag med olika
förslag till ändringar i arbetsordningen, med syfte att demokratiberedningen
fastställer ett förslag till revidering och överlämnar det till fullmäktige för
beslut.
Demokratiberedningen överlämnar ett förslag till revidering av
arbetsordningen för fullmäktige till kommunfullmäktige för beslut.
Arbetsutskottet beslutar om redaktionella ändringar i förslaget, samt att
motioner, enkla frågor och interpellationer får lämnas per e-post. I övrigt
föreslår arbetsutskottet att kommunfullmäktige fastställer förslaget till
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunstyrelsen beslutar om två redaktionella ändringar och föreslår att
kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08 § 57.
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Kf § 58

Ks2016/0002

075

Ändring av regler för Ljungby Ungdomsråd
Beslut
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för ungdomsrådet och därmed upphör
Reglemente för ungdomsrådet att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Ungdomsrådet i Ljungby startade för elva år sedan. Rådet har en mycket
engagerad och duktig styrelse och ungefär 15-20 aktiva medlemmar som
framför ungas åsikter till politikerna och arrangerar aktiviteter för unga i
Ljungby.
Ungdomsrådet beslutade den 13 januari 2016 att föreslå vissa förändringar i
sitt reglemente, dels för att nå en större självständighet och dels för att
bättre beskriva hur de vill arbeta. Förslaget har arbetats fram tillsammans
med kommunledningsförvaltningen.
Förändringarna består i huvudsak av att innehållet i reglementet för
ungdomsrådet delas upp i två nya dokument:
Riktlinjer för ungdomsrådet och Regler för ungdomsrådet.
Riktlinjerna antas av kommunfullmäktige och utgör en ram för
verksamheten, till exempel syfte, budget och redovisning.
Reglerna tas av ungdomsrådet själva och innehåller bestämmelser kring hur
rådet ska arbeta, styrelsens uppgifter, möten, osv.
Ungdomsrådets styrelse beslutade den 3 februari 2016 att godkänna
förslaget till nya styrdokument, som de själva har medverkat i att arbeta
fram.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Riktlinjer för ungdomsrådet och därmed upphör Reglemente för
ungdomsrådet att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08.
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Kf § 59

Ks2016/0020

103

Beslut om utbetalning av partistöd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lokalt partistöd ska utbetalas 2016 till samtliga
partier som har ansökt om partistöd.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen i kraft, gällande
kommunalt partistöd. Lagändringen gör det möjligt för kommunerna att själva
besluta om regler kring utbetalning av partistöd. Till exempel får kommuner
ställa krav på att mandat i fullmäktige måste vara representerat för att
mandatersättning ska betalas ut.
En annan ändring är att fullmäktige kan kräva att partierna lämnar in en
redovisning över hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan
fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistödet. Enligt kommunallagen är
syftet med att betala ut kommunalt partistöd att stärka den lokala demokratin.
Ljungby kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta nya
regler för partistöd. Partistöd delas ut av kommunen för att stärka den lokala
demokratin. Fullmäktige kräver nu att partierna lämnar in en redovisning över
hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan fullmäktige fattar
beslut om utbetalning av partistödet.
Samtliga partier har lämnat in ansökan om utbetalning av partistöd 2016
tillsammans med redovisning av hur det lokala partistödet användes under 2015,
i enlighet med de nya reglerna.
Demokratiberedningen har gått igenom redovisningarna och föreslår att lokalt
partistöd ska utbetalas 2016 till samtliga 10 partier som har ansökt om det.
Detsamma föreslår kommunstyrelsen. Demokratiberedningen beslutade
samtidigt om revidering av ansökningsblanketten för att förenkla processen för
partierna kommande år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lokalt partistöd
ska utbetalas 2016 till samtliga 10 partier som har ansökt om det.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens yttrande 2016-03-03
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-03-08
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Valärende J Lundgren (M)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jennie Lundgrens (M) avsägelse av sitt uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige och ber länsstyrelsen att utse ny ledamot för
Moderaterna.
Sammanfattning av ärendet
Jennie Lundgren (M) avsäger sig i en skrivelse den 25 februari 2016 sitt uppdrag
som fullmäktigeledamot i Ljungby kommun.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Jennie Lundgrens
(M) avsägelse och ber länsstyrelsen att utse ny ledamot för Moderaterna.
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Meddelanden
1. Migrationsverket, arbetsförmedlingarna och länsstyrelserna har skickat
”Planering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2016” till Sveriges
kommuner.
2. Länsstyrelsen har utsett ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Maria
Sitomaniemis (SD) avsägelse. Ny ledamot är Henrik Petersson (SD) och ny
ersättare är Ronnie Karlsson (SD).
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