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Kommunfullmäktige
Tid och plats

Beslutande

Konferenslokalen i Ljungby Arena, måndagen 29 augusti 2016,
kl. 17.30-21.00
Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
K-G Sundgren (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Kristin Petersson (M)
Emma Johansson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S)
Marcus Walldén (M)
Krister Salomonsson (SD)
Marie Åberg-Johansson (S)
Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Christian Johansson (V)
Lars Solling (L)
Liselott Åhlander (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Stefan Bramstedt (M)
Gun Lindell (S)
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT)
Mathias Wanderoy (S)
Henrik Pettersson(SD)
Gunilla Åström (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Tomas Johansson (L)
Irene Olofsson (C)
Peter Berg (M)
Jerry Rogerstam (S)

Övriga
deltagande

Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Jonas Jönsson, t.f. kommunchef
Anette Olsson, EU-samordnare
Hans Holmqvist, områdeschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Lisa Åberg, förvaltningssekreterare, tekniska förvaltningen

Åhörare

5
Elisabeth Lindström Johannesson och Maria Stansert
Ersättare: Irene Olofsson

Justerare
Justeringens
tid och plats
Paragrafer

Kommunkansliet,
måndagen den 5 september 2016 kl. 16.00

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Lars-Ove Johansson

Justerare

Elisabeth Lindström Johannesson

Justerandes sign
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Maria Stansert

Sammanträdesprotokoll
2016-08-29

2(37)

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

29 augusti 2016

Överklagningstid

6 september 2016 – 27 september 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

28 september 2016

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 111
§ 112
§ 113
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

Conny Simonsson (S)

X

X

X

X

Carina Bengtsson (C)

K-G Sundgren (C)

Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)

X
X

Emma Johansson (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Stefan Willforss (C)

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

X

X

Marcus Walldén (M)

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X
X

Tryggve Svensson (V)

Christian Johansson (V)

X

X
X

X

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

X

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Lars Solling (L)
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 111
§ 112
§ 113
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

-

Bo Ederström (M)

X

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

Björn Gullander (V)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

Gun Lindell (S)

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Henrik Pettersson (SD)

X

(Gunilla Åström M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

Tomas Johansson (L)

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

12

X

X

X
X

X

X

X

X
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Kf § 105

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att punkt 19, Val av ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden, utgår från dagordningen.
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Kf § 106

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställd från allmänheten.
Ledamöternas frågestund
1. Margaretha Andersson (S) frågar tekniska nämndens ordförande om det
finns tillgänglighetsanpassad toalett på Kronoskogsbadet och i så fall,
hur tar man sig dit?
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att han
inte har varit på plats och tittat på detta men att det ska han göra
framöver.
2. Anne Karlsson (S) frågar tekniska nämndens ordförande hur läget är
med kotunneln vid väg 25. Ärendet har dragits i långbänk. När kan det
bli klart tror du?
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att
tekniska nämndens arbetsutskott fick ett förslag från tjänstemännen
under förra mötet och vi kommer att ventilera den här frågeställningen i
partigrupperna. Vi hoppas att det kan bli klart snart. Senast blev det
förskjutet på grund av att det blev överklagat.
3. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande hur det
har gått med samtalen med den lokala föreningen Friskis & Svettis och
banken.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att efter
kommunstyrelsens beslut att ge honom detta i uppdrag har han och
ekonomichefen träffat Friskis & Svettis och fått information om
verksamheten i lokalerna. Vi har delvis fått insyn i föreningens ekonomi,
men väntar på ytterligare information så att vi har full insyn i ekonomin.
Vi har också fått klart för oss vad de anser vara fel i bygganden från det
att vi sålde den till dem, alltså dolda fel. Det får vi diskutera med dem.
Ekonomichefen försöker få ett möte med banken. Dessutom har han fått
i uppdrag att kartlägga hur förutsättningarna ser ut för den bransch som
de verkar i, i övrigt. Vi har ju ett antal gym i stan. Hur ser
förutsättningarna ut för dem? Våra beslut får ju efterföljder på övrig
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-08-29

7(37)

Kommunfullmäktige
bransch. Vi hoppas ha ett besked till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen.
4. Roland Johansson (ALT) frågar ordföranden i socialnämnden hur
Ljungby kommun berörs sedan Migrationsverket har beslutat att dra ner
på ersättningen till kommuner för hem till ensamkommande barn.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att det har kommit
en promemoria från regeringen och som beskriver hur neddragningarna
ska göras och hur systemet ska se ut framöver. Det här är ju bara en
promemoria idag, men jag är övertygad om att den kommer att gå
igenom. Tidsaspekten för det hela är att bidragssystemet fortsätter som
det ser ut idag, året ut, men alla avtal sägs upp. Vi kommer att ha en kort
omställningsperiod. Bidrag kommer att kunna sökas förmodligen fram
till mars 2017, men vi måste ju ställa om vår organisation och därför har
vi i nämnden gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda hur det här
kommer att påverka nämnden ekonomiskt och organisatoriskt. Vi har
också satt som mål att en anpassad organisation ska presenteras på
papper till årsskiftet, vilket betyder att vi är beredda att ta
konsekvenserna av detta men vi har inte sett vidden utav det hela ännu.
Vi avvaktar den utredning som är på gång.
5. Anne Karlsson (S) säger att kommunen har avsatt 400 000 kronor till en
befattning som skulle jobba med sociala investeringar inom
Ljungbybostäders hyresbestånd och frågar ordföranden i styrelsen för
Ljungbybostäder hur det har gått och vad utfallet är i så fall.
Ordföranden i styrelsen för Ljungbybostäder Karin Bondeson (M) svarar
att Ljungbybostäder har gett en kvinna från Syrien en provanställning.
Hon hjälper våra invandrare så gott det går. Hon gör ett bra jobb och vi
tycker att det fungerar.
6. Conny Simonsson (S) frågar tekniska nämndens ordförande om det inte
stämmer att Socialdemokraterna är överens i frågan om kotunneln och
därför inte behöver diskutera frågan i sitt parti, vilket Sundgren
indikerade i sitt tidigare svar på Anne Karlssons fråga.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att det
är nog helt riktigt att ni är överens så ni behöver inte diskutera den här
frågan inom ert parti.
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Kf § 107

Information om kommunens internationella ICLD-projekt
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen inleder informationen med att berätta om ICLD
och varför kommunen jobbar med internationella frågor.
Tekniska förvaltningens informerar om räddningstjänstens pågående
projektarbete med kommunen Tlokwe i Sydafrika.
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om den förstudie som de och
kommunledningsförvaltningen bedriver med kommunen Lichinga i
Mocambique, för en hållbar utveckling inom miljö- och hälsa.

Justerandes sign
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Kf § 108

Kommunrevisionen redovisar två granskningsrapporter
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden i kommunrevisionen informerar om resultatet av granskningarna
av verkställandet av fullmäktiges beslut samt insatser för elever i behov av
särskilt stöd under våren 2016.

Justerandes sign
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Kf § 109

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
1. I en motion daterad den 1 augusti 2016 yrkar Kerstin Wiréhn (V) att
barn-och utbildningsförvaltningen genomför en sanering på kommunens
förskolor, eventuellt med stöd av kommunens nyinrättade miljöfond.
Aktiva inom Naturskyddsföreningens kemikalienätverk har inventerat
förskolor i över 40 kommuner och det har visat sig att material som är
kända för att läcka skadliga kemikalier är vanliga på många förskolor.
Många kommuner har redan gjort en grundlig sanering och det är
angeläget att också Ljungbys barn får en giftfri miljö, menar Wiréhn (V).
2. Är Ljungby kommun en attraktiv arbetsgivare undrar
Socialdemokraterna genom Anne Karlsson (S), Lotte Åhlander (S) och
Mia Åberg Johansson (S) i en motion daterad den 16 augusti 2016.
Kommunen har höga sjuktal och bör titta på okonventionella metoder
och åtgärder för sjukfrånvaron, både kort och lång, skriver motionärerna.
För att stå sig stark i konkurrens för framtida behov av personal så
behöver arbetsgivaren ha klarhet hur det är fatt i organisationen menar
motionärerna och yrkar att:
- Personal-och arbetsmarkandsutskottet ansvarar för att intervjuer med
samtliga anställda görs.
- Ljungby kommun anlitar en extern utredare till uppdraget.
- Resultatet rapporteras till kommunfullmäktige.
- Utifrån resultatet arbeta vidare med personalarbetet i Ljungby
kommun.
3. I en motion daterad den 16 augusti 2016 yrkar Emma Johansson (S) och
Matija Rafaj (S) att kommunen utreder behovet av en fritidgård för
ungdomar i gymnasieålder, presenterar hur en sådan kommunal
mötesplats med utbildade fritidsledare ska se ut och att man arbetar för
att bygga upp en verksamhet för dessa ungdomar genom att ta med
kostnaderna i budgetarbetet för 2018. Idag finns ingen fritidsgård för
ungdomar i gymnasieålder, en del ungdomar har inte funnit någon
sportaktivitet eller något annat intresse under grundskoletiden. En sådan
mötesplats behövs, där anställda vuxna finns till hands för att hjälpa och
underlätta ungdomars väg in i ung vuxenålder, menar motionärerna.
Justerandes sign
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4. Anne Karlsson (S), Lotte Åhlander (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar
att kommunen utreder möjligheter till validering och eventuell
komplettering av kunskap från sjukvårdsbiträde till undersköterska,
att kommunen avsätter medel i budgeten för ändamålet och
att utvärdering av utbildningen sker.
Idag har kommunen 120 årsarbetare som har anställning som
sjukvårdsbiträde. Många av dem har arbetat i många år. Kommunen får
fler undersköterskor och vårdbiträdena får undersköterskekompetens.
Alla blir vinnare, menar motionärerna. Motionen lämnades den 16
augusti 2016.
5. Pia Johansson (S) yrkar att Ljungby kommun skaffar en Ljungby-app för
att främja turismen. När man är turist vill man veta vad som finns att
göra, matställen, logi, med mera, en app som man kan ladda ner i sin
mobil och ser vad som finns att göra i närheten. Motionen lämnades den
16 augusti 2016.

Justerandes sign
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Kf § 110

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att båda medborgarförslagen överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Bygg seniorboende i centrum. Många pensionärer är i behov av att sälja
sina hus men det finns inga lägenheter att tillgå som ligger centralt och
bekvämt. Medborgaren föreslår att seniorboendet bör byggas på tomten
där lokaltidningen tidigare hade en fastighet, vid musikskolan och i
kvarteret Dacke. Behovet av seniorbostäder är stort och denna grupp
känner förbisedda.
2. En medborgare föreslår att Ljungby kommun köper Bolmsö Camping
och Värdshuset Hägern. Det är av betydande vikt för kommunen att ha
en serviceverksamhet i denna del av Bolmen menar medborgaren i sitt
förslag.

Justerandes sign
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Kf § 111

Ks2016/0026

303

Svar på motion om att utreda alternativ till
överföringsledning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå yrkande nr 1 - Beräknad tidsåtgång och utvärdering beräknas till flera år.
Att förändra en befintlig avloppsreningsanläggning kräver anmälan till
tillsynsmyndigheten. Om ärendet bedöms godkänt av tillsynsmyndigheten ska
en offentlig upphandling göras. Därefter montering och minst ett års drift för att
se hur reningsresultatet blir. När detta är gjort kan utvärdering göras.
Alla utpekade områden i VA-planen runt Bolmen måste få en långsiktig hållbar
lösning med hänsyn till både ekonomin och miljön eftersom Bolmen är en
skyddsvärd recipient.
Bifalla yrkande 2 - Utredning om alternativ lösning till överföringsledning för
vatten och avlopp Bollstad- Ljungby.
Bifalla yrkande 3 - Utredning om hur kostnaden kommer att belasta VA
kollektivet.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Alternativet
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skriver i en gemensam
motion i januari 2016 att man önskar en alternativ utredning till den planerade
överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Bollstad och Ljungby som är
ekonomiskt fördelaktigare och miljömässigt likvärdiga med planerade åtgärder.
I motionen yrkar ledamöterna att kommunen:
1. Låter ta in offerter från företag som kan leverera minireningsverk som
uppfyller kraven för att kunna släppa avloppsvatten i recipienten Bolmen för
skyndsam montering och utvärdering.
2. Seriöst utreder alternativ till överföringsledningen Bollstad- Ljungby.
3. Utreder hur kostnaden för överföringsledningen kommer att belasta VAkollektivet.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
Justerandes sign
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1. Avslag, Beräknad tidsåtgång och utvärdering beräknas till flera år. Att
förändra en befintlig avloppsreningsanläggning kräver anmälan till
tillsynsmyndigheten. Om ärendet bedöms godkänt av tillsynsmyndigheten ska
en offentlig upphandling göras. Därefter montering och minst ett års drift för att
se hur reningsresultatet blir. När detta är gjort kan utvärdering göras.
2. Bifall, Utredning om alternativ lösning till överföringsledning för vatten och
avlopp Bollstad- Ljungby.
3. Bifall, Utredning om hur kostnaden kommer att belasta VA kollektivet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå yrkande nr 1 - Beräknad tidsåtgång och utvärdering beräknas till flera år.
Att förändra en befintlig avloppsreningsanläggning kräver anmälan till
tillsynsmyndigheten. Om ärendet bedöms godkänt av tillsynsmyndigheten ska
en offentlig upphandling göras. Därefter montering och minst ett års drift för att
se hur reningsresultatet blir. När detta är gjort kan utvärdering göras.
Alla utpekade områden i VA-planen runt Bolmen måste få en långsiktig hållbar
lösning med hänsyn till både ekonomin och miljön eftersom Bolmen är en
skyddsvärd recipient.
Bifalla yrkande 2 - Utredning om alternativ lösning till överföringsledning för
vatten och avlopp Bollstad- Ljungby.
Bifalla yrkande 3 - Utredning om hur kostnaden kommer att belasta VA
kollektivet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande med tjänsteskrivelse, 2016-06-14.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP), Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT) och
Björn Gullander (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Kent Danielsson (C), Conny Simonsson (S), Karl-Gustaf Sundgren (C) och
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla hela motionen enligt
Jormfeldts (MP) med flera yrkande eller beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag vilket Kent Danielsson (C) med flera har yrkat bifall till. Ordföranden
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign
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Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för bifall till motionen i sin helhet.
Omröstningen resulterar i 37 ja-röster och 12 nej-röster. Se omröstningslista på
sidorna 3-4. Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Kf § 112

Ks2016/0009

020

Svar på motion om att erbjuda elcykel som
personalförmån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för vidare utredning där
kommunens miljöstrateg och friskvårdspedagog får i uppdrag att yttra sig i
ärendet och att man gör en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner
har gjort.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) lämnade den 13 januari in en motion om att erbjuda elcykel till
kommunanställda som en personalförmån. I motionen yrka Rafaj (S) att det ska
utredas om det finns möjlighet att införa elcykel som personalförmån samt vad
kostnaderna för detta skulle vara.
Personalavdelningen har under sitt handläggande av ärendet kontaktat
Skatteverket för mer information kring löneavdrag och skillnaden mellan avdrag
mot bruttolön (lön före skatt) och på avdrag nettolön(avdrag på lön efter skatt).
Det konstaterars att bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en
lägre bruttolön under tiden för löneväxlingen. Skatten och arbetsgivaravgiften
blir lägre men det kan också innebära påverkan på den anställdes sjuklön, akasseersättning, pension och föräldrapenning. Nettolöneavdraget innebär ingen
påverkan på detta eftersom växlingen sker mot skattad lön.
På fråga till Skatteverket gällande möjlighet för arbetsgivare att erbjuda
cykel/elcykel som personalförmån svarar de så här: Om du som arbetsgivare
låter en anställd använda en tjänstecykel privat ska du göra skatteavdrag och
betala arbetsgivaravgifter då det är en skattepliktig förmån för den anställde.
Förmånsvärdet beräknas till vad det hade kostat den anställde att själv bekosta
en motsvarande cykel. Det innebär att bruttolöneavdrag inte är möjligt utan att
den anställde förmånsbeskattas.
En anställd kan ges möjlighet att finansiera ett cykelinköp/elcykelinköp via ett
månatligt nettolöneavdrag. Det innebär i praktiken att den anställde köper en
cykel, företaget skickar fakturan till kommunen som betalar den. Den anställde
betalar sedan under, till exempel, 6 månader tillbaka kostnaden genom ett
nettolöneavdrag.
Oavsett bruttolöneavdragsmodell eller nettolöneavdragsmodell så bör
arbetsgivaren fundera över kostnad för administration.
Administrationskostnaden för bruttolöneavdrag för cykel blir hög eftersom det
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ställer krav på att det är den faktiska kostnaden som förmånsbeskattas. Cykeln
måste också köpas in av företaget, vilket ställer krav på upphandling.
Det finns möjlighet att erbjuda cykel/elcykel som personalförmån men för att
undvika höga administrationskostnader bör det i så fall erbjudas som ett
nettolöneavdrag.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen förslag till beslut 2016-08-16.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar att ärendet återremitteras för att återremittera motionen
för vidare utredning där kommunens miljöstrateg och friskvårdspedagog får i
uppdrag att yttra sig i ärendet och att man gör en omvärldsbevakning för att se
hur andra kommuner har gjort. Elisabeth Lindström Johannesson (MP), Conny
Simonsson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till Rafajs (S) yrkande om
återremiss.
Kent Danielsson (C), Irene Olofsson (C), Roland Johansson (ALT), Christer
Henriksson (KD) och Gunilla Åström (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt
Matija Rafajs (S) med flera yrkande eller om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras enligt Rafajs (S) med flera yrkande.
Omröstningen resulterar i 28 ja-röster och 21 nej-röster. Se separat
omröstningslista på sidorna 3-4. Eftersom det krävs minst en tredjedel av
rösterna för att återremittera ett ärende i fullmäktige första gången och en
tredjedel av fullmäktiges ledamöter i Ljungby är 17, så har fullmäktige beslutat
att återremittera ärendet enligt Rafajs (S) med flera yrkande.
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Kf § 113

Ks2016/0078

773

Svar på motion om tandhälsa
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då ansvaret för tandhälsa ligger
på Region Kronoberg och det förebyggande arbete som görs idag är fullt
tillräckligt.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion den 8 mars 2016 yrkar Sverigedemokraterna att kommunen återinför
fluorsköljning för alla elever i skolorna. De föreslår också att man genomför en
grundlig genomgång av förebyggande munhälsa och tandvård vid något tillfälle
per läsår. De menar att fluorsköljning bör medföra en samhällsekonomisk vinst
på sikt.
I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen bland
annat att enligt Folktandvården är flertalet barn kariesfria idag och det finns
ingen dokumenterad effekt av fluorsköljning. Barn kallas regelbundet till
Folktandvården för undersökning och vid flera tillfällen får barn i grundskolan
en grundlig genomgång av förebyggande munhälsa och tandvård. Dessutom
informerar skolsköterskor om kost vid hälsosamtal.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
då ansvaret för tandhälsa ligger på Region Kronoberg och det förebyggande
arbete som görs idag är fullt tillräckligt.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
då ansvaret för tandhälsa ligger på Region Kronoberg och det förebyggande
arbete som görs idag är fullt tillräckligt.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-06-22.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
Salomonssons (SD) yrkande eller att avslå motionen enligt kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen enligt
kommunstyrelsens förslag.
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 7 nej-röster. Tre ledamöter avstår från
att rösta. Se separat omröstningslista på sidorna 3-4. Kommunfullmäktige har
därmed beslutat att avslå motionen.
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Kf § 114

Ks2016/0292

103

Svar på motion om att demokratisera presidieberedningen
i styrelser och nämnder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) lämnade i september 2015 en motion där han skriver att
både majoritet och opposition bör delta i beredningen inför sammanträden.
Svensson (V) yrkar att det skrivs in i samtliga reglementen för nämnder och
styrelser att beredningen ska göras med representanter för både majoritet och
opposition.
Beredning är ett tillfälle då ordföranden i nämnden/styrelsen går igenom en lista
med ärenden som har anmälts av tjänstemän för beslut av nämnden.
Ordföranden beslutar vilka ärenden som ska behandlas av nämnden och
ansvarar för att en dagordning upprättas, i enlighet med reglementet.
Ordföranden ansvarar också för vilka handlingar som ska skickas ut med
kallelsen.
Ordföranden är den som beslutar om hur beredningen ska gå till och vilka som
ska delta, om det är förvaltningschef, nämndsekreterare och övriga ordföranden
i presidiet, till exempel.
Beredning av ärenden inför nämnden sker sedan i utskottet. Då föredrar
tjänstemän ärendet och fem ledamöter från både majoritet och opposition
diskuterar frågan och lämnar förslag till beslut.
I samband med beslut om budget för 2016, i augusti 2015, beslutade fullmäktige
att låta demokratiberedningen utreda om arbetsutskotten ska vara kvar eller inte.
Utredningen presenterades den 25 april och kommunfullmäktige beslutade då att
den politiska organisationen ska vara oförändrad under denna mandatperiod. Det
beslutet innebär att arbetsutskotten finns kvar och att en ordentlig beredning av
ärenden inför nämndens beslut görs i utskottet, utav både majoritet och
opposition.
När det gäller bolagsstyrelserna håller Ljungbybostäder AB beredning med
ordföranden från både majoritet och opposition, inför styrelsemötet. I övriga
styrelser är majoriteten av ärenden av rutinmässig karaktär.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
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Beslutsunderlag
Demokratiberedningens yttrande 2016-05-26.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Kjell Jormfeldt (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Wiréhns
(V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Kf § 115

Ks2015/0176

004

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för
Sydarkivera 2015
Beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet
Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets
årsredovisning för 2015 godkänns.
Jäv
Magnus Gunnarsson och Magnus Carlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av
jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med tio
medlemskommuner samt Region Blekinge. Syftet med förbundet är att skapa en
gemensam arkivorganisation med både ekonomiska och kvalitativa fördelar för
anslutna medlemmar. Enligt Sydarkiveras årsredovisning kommer
uppbyggnaden av verksamheten att ske etappvis under en tioårsperiod.
Sydarkivera har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2015 inklusive
förvaltningsberättelse. Sydarkiveras förbundsfullmäktige har godkänt bokslutet
och skickat det till förbundsmedlemmarna för beslut om godkännande samt
ansvarsbefrielse för förbundsstyrelsen.
Förvaltningsberättelsen innehåller bland annat en omfattande redogörelse
av Sydarkiveras olika aktiviteter under året. Vad gäller ekonomi redovisas
ett positivt resultat på 1 076 tkr för 2015, främst beroende på fördröjningar i
uppstartsarbetet. Verksamhetens kostnader uppgick till 3 474 tkr och
avskrivningarna till 81 tkr. Avgifter från medlemskommunerna uppgick till
4 223 tkr varav Ljungby kommun stod för 8,82 % motsvarande cirka 372
tkr. Därutöver hade förbundet övriga intäkter på 409 tkr.
Eget kapital uppgick vid årets slut till 1 076 tkr vilket motsvarar årets
resultat. Balansomslutningen var 3 600 tkr och i denna ingår förutbetalda
medlemsavgifter avseende första kvartalet 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker att
förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015 och att förbundets årsredovisning för 2015 godkänns.
Beslutsunderlag
Sydarkiveras årsredovisning 2015.
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Sydarkiveras förbundsfullmäktiges beslut om godkännande 2016-04-01.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
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Kf § 116

Ks2016/0175

046

Bokslut för donationsfonder 2015
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade
stiftelser för 2015 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Jäv
Karin Bondeson (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade
stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2015.
De stiftelser som ingår i denna redovisning är:
Billengrenska donationen
Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
Donation till Kånna kommun
Dahlins premiefond
Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist
Premiefonden grundskolans högstadium
Fröken Louise Fischerströms minne
Hulda Sohlbergs minnesfond
Inga och Alfred Karlbergs minnesfond
Ingelstadsdonationen
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 36 667 tkr, varav 35 492 tkr avsåg
Dahlins biblioteks- och kulturfond. Förmögenheten minskade under 2015
med 595 tkr. Resultatet för stiftelserna låg på 2 793 tkr, vilket består av
utdelningar på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna
kapitalet uppgick till 33 610 tkr, varav 1 099 tkr är fritt eget kapital, vilket
innebär att det är kapital som är möjligt att dela ut.
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2015 och beviljar
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
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Kf § 117

Ks2016/0146

040

Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns
pensionsmedel
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till
placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel, att gälla från och
med 2016-12-01. Nuvarande policy upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har ca 523 mkr placerade i pensionsmedel. Medlen ska
användas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner för de
anställda under de kommande 40 åren. Pensionsskulden uppgick till 620
mkr vid årsskiftet. Kommunallagen reglerar att ett regelverk måste finnas
för pensionsmedlen. ”Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för
förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna
skall det anges hur medlen skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid
placering av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur uppföljning och
kontroll av förvaltningen skall ske.”
En upphandling ska göras under hösten av förvaltare av pensionsmedlen.
En översyn av policyn har gjorts inför upphandlingen. De största
förändringarna är
• Minskad ränteandel till normalläge 40 %, tidigare 70 %
• Ökad aktieandel från 30 % till 50 %
• Ökad andel alternativa investeringar, från 0 till 10 %
• Uppdaterad, tydligare text om räntebärande värdepapper
Avtalen med befintliga kapitalförvaltare löper ut under hösten; den nya
policyn bör därför inte börja gälla förrän slutet av året.
Kommunstyrelsen beslutar att texten ändras i punkt 4.6 Etiska regler, till att
kommunen SKA i så hög utsträckning som möjligt ta ansvar i sina
placeringar, istället för att kommunen BÖR göra det.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
kommunstyrelsens förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns
pensionsmedel, att gälla från och med 2016-12-01. Nuvarande policy
upphör därmed att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av policy.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
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Kf § 118

Ks2016/0147

046

Revidering av placeringspolicy till Ljungby kommuns
donationsstiftelser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till
placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser, att gälla från
och med 2016-12-01. Nuvarande policy upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har ca 30 mkr placerade i donationsstiftelser. Både
förvaltning och administration av stiftelserna har lagts ut på externa
förvaltare. Upphandling av förvaltare kommer att göras under hösten och
därför görs nu en uppdatering av policydokumentet som reglerar bland
annat risknivå och riktlinjer för kontroll, rapportering och utvärdering. Den
största förändringen i policyn är att normalläge för räntebärande
värdepapper har minskats från 30 till 20 % och att alternativa investeringar
finns med som ett tillgångsslag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser, att gälla från och
med 2016-10-01. Nuvarande policy upphör därmed att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av policy.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
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Kf § 119

Ks2015/0225

730

Antagande av policy för tillgänglighet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa policyn för tillgänglighet att gälla
från 2016-09-01 till 2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns handlingsplan för tillgänglighet behöver revideras, vilket bör
göras en gång per mandatperiod. Handlingsplanen bygger bland annat på FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
I arbetet med att ta fram förslaget till reviderad handlingsplan har
handikappföreningarna i Ljungby kommun deltagit. Förslaget har under hösten
2015 varit på remiss hos alla nämnder och styrelser, hos de kommunala bolagen,
kommunens rådgivande organ samt hos handikappföreningarna. Hänsyn har
tagits till de synpunkter som framkommit under remissperioden.
Sedan förslaget har varit ute på remiss har det anpassats för att följa kommunens
styrdokumentstruktur. Detta innebär att dokumentet är uppdelat i en policy och
en verksamhetsplan som inkluderar alla förvaltningar och bolag. Policyn ska
uttrycka den politiska inriktningen i tillgänglighetsfrågan, medan
verksamhetsplanen ska uttrycka hur nämnden eller styrelsen ser på
tillgänglighetsfrågan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa policyn
för tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till policy.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
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Ks2016/0194

253

Revidering av taxa för enbostadshus, flerbostadshus och
parkeringsplats
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justera tomtpriserna enligt tekniska nämndens
förslag. De nya tomtpriserna ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen har enligt uppdrag utarbetat ett beslutsunderlag
avseende tomtpriser i Ljungby. Med anledning av detta har förvaltningen
låtit genomföra en analys av vad de nya villatomterna kommer att kosta att
iordningsställa.
Tekniska förvaltningen föreslår att gällande tomtpriser för villatomter i
Ljungby tätort ska från och med säljstart på området Replösa-Björket höjas
till 120 000 kr + 20 kr/kvm, vilket skulle ge ett tomtpris på 142 900 kr i
genomsnitt.
Kostnaden uppgår till 181 800 kr i genomsnitt eller totalt 17 089 000 kr för
94 tomter. Eftersom tomtpriserna som gäller nu är 38 000 + 20 kr/kvm
skulle en försäljning av alla 94 tomterna innebära en exploateringsförlust
för kommunen på 11 355 000 kr, motsvarande 66 % av totalkostnaden. Om
förslaget om höjning av tomtpriserna genomförs skulle kommunens
exploateringsförlust minska till 3 656 400 kr, motsvarande 21 % av
totalkostnaden.
Eftersom försäljning av villatomter nästan enbart förekommer inom
Ljungby tätort anser tekniska förvaltningen att det inte är lämpligt att höja
tomtpriset på övriga orter. Däremot bör markpriset för flerbostadshustomter
med två eller fler våningar höjas med 100-135 kr/kvm BRA.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa följande
tomtpriser för bostäder från och med 2016-10-01:
Anmärkning: Inom parantes anges gällande tomtpriser/alternativt att
förslaget är oförändrat gentemot gällande taxa.
Inom planlagda områden i Ljungby
1. Friliggande villor: 120 000 kr +20 kr/kvm, (gällande 38 000 kr+20 kr/kvm)
2. För sammanbyggda hus där bostadshusen ligger mindre än nio meter från
varandra och ej har två fulla våningar:
80 000 kr +20 kr/kvm, (gällande 30 000 kr + 20 kr/kvm)
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3. För hus i form av marklägenheter
80 000 kr/lägenhet, (gällande 36 000 kr/lägenhet)
4. För sammanbyggda hus där våningsantalet är två, flerfamiljshus
400 kr/kvm BRA ovan mark för bostäder (gällande 265 kr/kvm BRA)
500 kr/kvm BRA ovan mark för lokaler (gällande 380 kr/kvm BRA)
5. För sammanbyggda hus där våningsantalet är tre eller flera flerfamiljshus
350 kr/kvm BRA ovan mark för bostäder (gällande 245 kr/kvm BRA)
/kvm BRA ovan mark för lokaler (gällande 350 kr/kvm BRA)
Inom Lagans tätort
1. Friliggande villor: 38 000 kr +20 kr/kvm, (oförändrat)
2. För sammanbyggda hus där bostadshusen ligger mindre än nio meter
från varandra och ej har två fulla våningar:30 000 kr +20 kr/kvm,
(oförändrat)
3. För hus i form av marklägenheter: 36 000 kr/lägenhet, (oförändrat)
4. För sammanbyggda hus där våningsantalet är två, flerfamiljshus
265 kr/kvm BRA ovan mark för bostäder, (oförändrat)
380 kr/kvm BRA ovan mark för lokaler, (oförändrat)
5. För sammanbyggda hus där våningsantalet är tre eller flera,
flerfamiljshus
245 kr/kvm BRA ovan mark för bostäder, (oförändrat)
350 kr/kvm BRA ovan mark för lokaler, (oförändrat)
Inom övriga planlagda områden
1. Friliggande villor: 15 000 kr +20 kr/kvm, (oförändrat)
2. För sammanbyggda hus där bostadshusen ligger mindre än nio meter
från varandra och ej har två fulla våningar:15 000 kr +20 kr/kvm,
(oförändrat)
3. För hus i form av marklägenheter
28 500 kr/lägenhet, (oförändrat)
4. För sammanbyggda hus där våningsantalet är två, flerfamiljshus
265 kr/kvm BRA ovan mark för bostäder, (oförändrat)
380 kr/kvm BRA ovan mark för lokaler, (oförändrat)
5. För sammanbyggda hus där våningsantalet är tre eller flera,
flerfamiljshus
245 kr/kvm BRA ovan mark för bostäder, (oförändrat)
350 kr/kvm BRA ovan mark för lokaler, (oförändrat)
Inom ej planlagda områden
Generellt lägst 10 kr/ kvm tomtyta, (oförändrat)
• att alla tomtpriser inkluderar värdeintyg/taxeringsbevis men inte
anläggningsavgift enligt VA-taxan,
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• att alla tomtpriser i planlagda områden inkluderar gatukostnad och
avstyckningskostnad,
• att alla tomtlikvider ska avrundas uppåt till jämt 100-tal kronor,
• att fastställa priset för upplåtelse av parkeringsplats i markplan vid
så kallat parkeringsköp enligt följande:
1.
P-platser i Ljungby inre centrumzon: 25 000 kr/plats,
(gällande 18 000 kr)
2.
P-platser i Ljungby yttre centrumzon: 19 000 kr/plats,
(gällande 14 000 kr)
3.
P-platser i övriga kommunen: 12 000 kronor/plats,
(gällande 9 000 kr)
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att justera tomtpriserna enligt
förvaltningens förslag. De nya tomtpriserna ska gälla från och med den 1
oktober 2016.
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen åtminstone vartannat år presenterar
nya tomtprisberäkningar för att eventuellt kunna lägga fram förslag till
fullmäktige avseende justerade tomtpriser för bostäder och parkering.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera tomtpriserna
enligt tekniska nämndens förslag. De nya tomtpriserna ska gälla från och med
den 1 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till taxor 2016-05-12.
Tekniska nämndens yttrande 2016-06-14.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) yrkar att återstående tomter i kvarteret Byagården ska
försäljas till det gamla priset. I övrigt ställer han sig bakom förslaget till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt Christer Henrikssons (KD)
yrkande och finner att fullmäktige avslår det.
Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att de gör så.
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Kf § 121

Ks2016/0243

406

Revidering av miljötaxan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta miljö- och byggnämndens förslag till
ändringar i "Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt
miljöbalken" enligt tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2016.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan
antogs av kommunfullmäktige den 29 september 2014, vissa delar i taxan
reviderades den 23 november 2015. I tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2016
redovisas förslag till nya ändringar och motiv till varför revideringen föreslås.
Kommunens rätt att ta ut avgifter allmänt framgår av 8 kapitlet § 3b
kommunallagen "Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner
och landsting är skyldiga att tillhandahålla, få de ta ut avgifter bara om det är
särskilt föreskrivet".
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i
miljöbalken i 27 kapitel § 1 första stycket: "Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters
kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning
av EU:s förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter när det gäller
en kommunal myndighets verksamhet".

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ändringar i "Taxa
för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken" enligt
tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta miljö- och
byggnämndens förslag till ändringar i "Taxa för Ljungby kommuns prövning
och tillsyn enligt miljöbalken" enligt tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2016.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-26.
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2016-05-18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-18.
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Kf § 122

Ks2016/0173

024

Revidering av arvodesreglementet gällande
pensionsbestämmelserna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade arvodesreglementet.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesreglementet reviderades under vintern 15/16 och fastställdes 2016-0229. Vid revideringen missades behov av att revidera i 7 § Ersättning för förlorad
pensionsförmån. Enligt de nya pensionsreglerna för pension till förtroendevalda
OPF-KL ska inte kommuner ge pensionsavsättning för förlorad arbetsförtjänst.
Med anledning av detta har § 7 skrivits om i förslaget till följande:
Fritidspolitiker som har uppdrag understigende 40 % har rätt till ersättning för
förlorad tjänstepension. Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till en
tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften ska följa storleken på
pensionsavgiften enligt det aktuella tjänstepensionsavtalet för anställda i
kommunen.
Bilagan till reglementet har även den uppdaterats för att förtydliga vilka regler
som gäller.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta det
reviderade arvodesreglementet.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till reviderat arvodesreglemente.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
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Kf § 123

Ks2013/0547

701

Svar på remiss av utredning angående finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) mellan
Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att ingå i Markaryds
samordningsförbund tillsammans med Älmhults kommun.
Sammanfattning av ärendet
Markaryds kommun har, med stöd av lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (SFS 2003: 121 O), bildat Markaryds
samordningsförbund tillsammans med Landstinget Kronoberg (numera Region
Kronoberg), försäkringskassan samt arbetsförmedlingen.
Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har beslutat att utreda möjligheterna
att utvidga Markaryds samordningsförbund till att även innefatta Ljungby och
Älmhults kommuner samt konsekvenserna av en sådan utvidgning.
Utredningen har nu skickats på remiss till medlemmarna i Markaryds
samordningsförbund samt till Ljungby kommun och Älmhults kommun. I
utredningen förordas att Markaryds Samordningsförbund utökas med Ljungby
och Älmhults kommuner från och med 2017.
Socialnämnden i Ljungby föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiv till
att ingå i Markaryds samordningsförbund tillsammans med Älmhults kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv
till att ingå i Markaryds samordningsförbund tillsammans med Älmhults
kommun.
Beslutsunderlag
Remiss från Markaryds kommun 2016-05-02.
Socialnämndens yttrande 2016-06-15.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-08-16.
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Kf § 124

Ks2016/0233

102

Valärende – M Karlsson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Marie Karlssons (C) avsägelse och utser Linda
Hellström (C) till ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Marie Karlsson (C) avsäger sig i en skrivelse den 14 augusti 2016 sitt uppdrag
som ersättare i barn-och utbildningsnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Centerpartiet
som föreslår Linda Hellström (C) som ny erättare i barn- och
utbildningsnämnden.
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Kf § 125

Ks2016/0233

102

Valärende - U Bergner (KB)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ulf Bergners (KB) avsägelse och utser
Bert-Ove Orvnäs (KB) till ny ledamot i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Bergner (KB) avsäger sig i en skrivelse den 17 augusti 2016 sitt uppdrag
som ledamot i socialnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Kommunens
Bästa som föreslår Bert-Ove Orvnäs (KB) till ny ledamot i socialnämnden.
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Kf § 126

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämnden meddelar att det finns gynnande beslut som
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum
andra kvartalet 2016, inom SoL ÄO äldreomsorg, SoL IFO
individ och familjeomsorg, SoL OF omsorg om personer
med funktionsnedsättning och inom LSS OF omsorg om
personer med funktionsnedsättning.
2. Årsredovisning Stiftelsen Davidsonska donationen 2015.
Finns att läsa på www.davidsonskadonationen.se .
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