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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby,
måndagen den 24 oktober 2016, kl. 17.00-21.40

Beslutande

Anne Karlsson (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Magnus Gunnarsson (M)
Mats Karlsson (KB)
Ingela Rosén (S)
Bo Ederström (M)
Tommy Andersson (C)
Matija Rafaj (S)
Jan Lorentzson (SD)
Margaretha Andersson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
Emma Gauffin (S)
Martina Ericsson (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Ulla Hansson (M)
Stefan Willforss (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Magnus Carlsson (S)
Janewert Johansson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Björn Gullander (V)
Krister Salomonsson (SD)
Stefan Bramstedt (M)
Ulla-Britt Storck (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)
Gunilla Åström (M)
Kjell Jormfeldt (MP)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Tryggve Svensson (V)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Lars Solling (L)
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Liselott Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M)
Peter Berg (M)
Melena Jönsson (SD)
Jerry Rogerstam (S)
Pia Johansson (S)
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef

Övriga
deltagande
Åhörare
Justerare

34
Jerry Rogerstam
Anne Karlsson
Ersättare: Magnus Gunnarsson

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet,
måndagen den 31 oktober 2016 kl. 16.00
142-161

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Jerry Rogerstam

Justerandes sign

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

24 oktober 2016

Överklagningstid

1 november 2016 - 22 november 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

23 november 2016

Underskrift

Lena Karlsson
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 152 a
§ 152 b
Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

X

X

X

Conny Simonsson (S)

Ingela Rosén (S)

X

Carina Bengtsson (C)

Tommy Andersson (C)

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

Emma Gauffin (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

Stefan Willforss (C)

X

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

X

X

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

X

Lars Solling (L)

X

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

X

Pia Johansson (S)

X

X

X

Marie Åberg Johansson (S)
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Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 152 a
§ 152 b
Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

X

Gun Lindell (S)

X

X

X

Kent Danielsson (C)

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

X

X

X

X

Mathias Wanderoy (S)

Ulf Holmgren (S)

Henrik Pettersson (SD)

X

Gunilla Åström (M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X
X

-

X

X
X

X

X
X

X

X

Maria Stansert (S)

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

X

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

Carl-Gustav Arvidsson (L)

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

Peter Berg (M)

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

X
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Kf § 142

Allmänpolitisk debatt – Halvtid i mandatperioden
Kommunfullmäktige genomför en debatt på temat Halvtid i mandatperioden –
Vad har hänt och vad händer.
Debatten är inspelad på webbTV och finns att titta på via kommunens webbplats
www.ljungby.se/webbtv.
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Kf § 143

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Sammanfattning av ärendet
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande hur kommunen arbetar
med det ungdomspolitiska programmet.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson svarar att när det gäller mål
och verksamheter är det precis som när vi pratar om integration, det är inte en
enskild samordnare som ska jobba med frågan utan det ska implementeras i
varje förvaltning. Ute på förvaltningarna har man mål för verksamheten och
man har också verksamheter för ungdomar. En sån sak är till exempel
Inflytandedagen. Nu är det i behov av att revideras och det arbetet pågår. Men
det vore ju lämpligt att ungdomsrådet får en information vid sitt nästa möte om
innehållet i programmet. Så det ska vi se till att göra.
Ledamöternas frågestund
1. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) besvarar en
fråga som ställdes förra sammanträdet av Krister Salomonsson (SD) om vem
som betalar skolskjutsen för förskolebarn från asylboendet i Singeshult till
förskolan i Lidhult.
Svaret är att frågan fortfarande valsar lite. Barn och utbildning har tagit ett
beslut att fakturera asylboendet i Singeshult för detta och kostnaden är cirka
10 000 kronor i månaden. De kan ju välja att betala räkningen eller att bestrida
den och om de bestrider den så blir det en juridisk prövning på det. Frågan som i
så fall utreds är om asylboendet har skyldighet att skjutsa barn som har rätt till
allmän förskola eller om det ingår i ersättningen från Migrationsverket. Vi
hoppas att frågan får en snar lösning.
2. Melena Jönsson (SD) berättar att hon har läst i lokaltidningen att Ljungby
hamnar på femte plats i Sverige på listan över kommuner som betalar mest för
tomma asylboenden, 9 miljoner kronor i onödan. Jönsson frågar
socialnämndens ordförande var kommunen har de tomma boendena.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström svarar att de boendena finns i
Tingsryds kommun. När tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn var
som störst tog vi det strategiska beslutet att i första hand hyra 20 platser på det
här stället. Sedan hyrde vi 20 platser till och därefter 20 platser till. Vi hade
Justerandes sign
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alltså tecknat avtal på totalt 60 platser. De är under avvecklande nu. Det finns
förstås en avtalstid och vad jag vet har tiden för de avtalen gått ut nu. Det har
kostat oss en slant men vi räknar med att genom återsökning (av medel från
Migrationsverket) kommer detta inte att drabba kommuninvånarna.
3. Pia Johansson (S) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om
nattdagis. Förra året genomförde kommunen en enkätundersökning om behovet
av nattis. Johansson säger att det är dags att behandla den nu och undrar hur det
arbetet går.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (S) svarar att det är
en intressant fråga som utreds vartannat år ungefär. Frågeställningen brukar vara
vilka som är intresserade, hur de kommer att använda den och om de är beredda
att ha sina barn på annan plats för det går inte att ha den verksamheten på
samma plats som dagverksamhet. Det har vi provat en gång tidigare och det gick
inte. Då visar det sig att det inte är så många som är intresserade. Men vi håller
frågan aktuell hela tiden. Vi funderar på om vi kan ha en nattmamma istället.
Sedan utreder vi om man kan ändra öppettiden för mer obekväma arbetstider.
Man kanske kan ha ett dagis som är igång längre på kvällaran eller som öppnar
en timme tidigare på morgonen. Vi vill ju göra det så enkelt som möjligt för
föräldrar att lämna sina barn på ett bra sätt när de arbetar.
4. Liselotte Åhlander (S) ställde för ett år sedan frågan till ordföranden i
personal- och arbetsmarknadsutskottet om vad de gör för att få ner de höga
sjuktalen och Åhlander undrar om hon kan få ett svar nu.
Ordföranden i personal- och arbetsmarknadsutskottet Judit Svensson (C) svarar
att givetvis har vi jobbat med den här frågan och vi kommer att presentera det på
PAU. Därefter kan vi informera om det här i fullmäktige.
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Kf § 144

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
1. I en motion från Sverigedemokraterna den 19 oktober 2016 föreslås att
Ljungby kommun utreder hur och i vilken omfattning kommunen kan
starta en stadsodling. I en stadsodling skulle privatpersoner utan tillgång
till egen markbit kunna hyra en odlingslott av kommunen på årsbasis.
Förutom utevistelse, rörelse och gemenskap mår människan också bra av
att arbeta med jord och växter. Detta skulle möjligen kunna utökas så
småningom till en större stadsodling (som exempelvis i Växjö) som ett
socialt projekt.
2. I en motion om införande av YFI, Yrkesutbildning för invandrare, yrkar
Emma Johansson Gauffin (S) att Ljungby kommun tittar närmare på YFI
i Stockholms kommun och utreder införande av något liknande i
kommunen. I Stockholms kommun ges personer möjlighet att studera på
SFI och gå en yrkesutbildning samtidigt. Givetvis krävs att den
studerande ska ha gått ett par steg på SFI först. I Stockholms kommun är
kravet att man ska vara nästan klar med SFI kurs B eller studera på SFI
kurs C. YFI erbjuds i Stockholm med inriktningarna undersköterska,
kock och Bygg- och anläggning. I Ljungby kommun finns ett
rekryteringsbehov både vad gäller undersköterskor och
byggnadsarbetare. Johansson yrkar dessutom att kommunen undersöker
om det är möjligt att söka medel från EFS (Europeiska centralfonden) för
ett projekt i linje med YFI.
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Kf § 145

Ks2016/0254

005

Svar på interpellation om kommunens IT-verksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation om IT i kommunens verksamheter ställer Emma Gauffin (S)
tre frågeställningar till kommunstyrelsens ordförande:
1. Avsaknad av fritt och/eller lättåtkomligt och lättanvänt wifi (trådlöst
nätverk i kommunala lokaler).
2. Avsaknad av back-up för mobila IT-enheter i kommunal verksamhet.
3. Undermåliga IT-system och undermålig upphandling av sådana,
framförallt inom skolan.
Ordföranden i kommunstyrelsen har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 146

Ks2016/0281

011

Svar på interpellation om inventering av bostäder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Janewert Johansson (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om inventering av bostäder, med anledning av de asylsökande som
idag bor i Singeshult, Annerstad och ytterligare några ställen. Johansson (S) vill
veta om kommunalrådet är berett att som Vansbro kommun och många
ytterligare kommuner att göra en inventering i kommunen av obebodda hus som
är till salu.
Ordföranden i kommunstyrelsen har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 147

Ks2016/0282

866

Svar på interpellation om att tillgänglighetsanpassning av
skulptur
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
konstverket på Stora Torg som kallas Staden. Det hände i somras att ett
synskadat barn sprang in i konstverket. Karlsson (S) vill veta om det finns något
konkret förslag till hur detta konstverk kan tillgänglighet anpassas och när detta
i så fall kan vara klart.
Ordföranden i kommunstyrelsen har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.
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Kf § 148

Inlämnaden av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslagen till tekniska
nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare föreslår att små trevliga skyltar som visar till intressanta
ställen i Ljungby, till exempel 200 meter till Ljungbergsmuseet, Gamla
Torg, toalett, Sunnerbohallen och så vidare. Skyltar blir ett trevligt inslag
i stadsmiljön som inspirerar turister att hitta Ljungbys smultronställen
men även nödvändigheter, menar förslagställaren.
2. Satsa på barn och ungdomar! Inbjud dem till att klättra, balansera hoppa
mm genom att bygga en lekplats i centrala Ljungby. Det föreslås i ett
medborgarförslag. På lekplatser finns möjlighet att utveckla motorik och
social kompetens. Medborgaren föreslår att en sådan lekplats kan
placeras på det stenbelagda torget eller i Järnvägsparken.
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Kf § 149

Ks2016/0286

420

Ansökan om överlåtelse av tillsyn över täkter och
vattenskyddsområden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om
att från och med den 1 januari 2017 få överta:
1. Tillsynen enligt miljöbalken på samtliga täkter enligt verksamhetskoderna
10.10, 10.11 och 10.20 i Miljöprövningsförordningen (2013:251), förutom
täkterna vid Hulan 1:64 och 1:66, Björstorp 5:1 och Berga 1:13.
2. Tillsynen av vattenskyddsområden inom Ljungby kommun som fastställts av
Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har idag tillsyn över ett antal verksamheter som är
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. För att utveckla tillsynen ytterligare och
skapa en ökad helhetssyn över de miljöfarliga verksamheterna i kommunen har
diskussioner förts med länsstyrelsen om att överta tillsynen på materialtäkter.
Nämnden har i sin begäran inte med täkterna vid Björstorp 5:1, Hulan 1:64 och
1.66 samt Berga 1:13. Det beror på att dessa täkter är avslutade eller ska
avslutas.
Länsstyrelsen har också framfört att det finns möjlighet för kommunen att överta
tillsynen över vattenskyddsområdena inom Ljungby kommun. Idag finns sjutton
fastställda vattenskyddsområden i kommunen. Sydvatten har även lämnat in en
ansökan till länsstyrelsen om att bilda vattenskyddsområde i sjön Bolmen.
Ljungby kommun arbetar även för att inrätta vattenskyddsområde vid Bolmens
samhälle samt uppdatera skyddsområdet vid Ljungby-Trotteslöv.
Motivering
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Miljö- och byggnämnden i
Ljungby kommun har den kunskap och de resurser som krävs för att bedriva
tillsyn över de tillsynsområden/tillsynsobjekt enligt denna begäran.
Nämnden har idag tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter enligt
miljöprövningsförordningen, förutom över täktverksamheter. Att överta
tillsynen över täkter innebär att verksamheterna i kommunen får enhetlig tillsyn.
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Det innebär även att miljöinspektörerna får kompetensutvecklas genom nya
tillsynsområden. Tidsåtgången för tillsyn uppskattas i dagsläget till 200-400
timmar per år. Kommande tillsynsplan kommer att anpassas efter detta.
Tillsynen kan finansieras genom fasta tillsynsavgifter. Förvaltningen har redan
tidigare deltagit vid täkthandläggarträffar. Viss kompetens inom området finns
redan idag på förvaltningen i och med att nämnden är remissinstans i olika
täktärenden. Handläggare kommer få gå de utbildningar som är nödvändiga.
Nämnden gör bedömning att det finns kompetens inom förvaltningen att bedriva
tillsyn över vattenskyddsområden samt handlägga den typ av ärenden som kan
uppstå med anledning av föreskrifterna inom vattenskyddsområdena. Skäl för att
överlåta tillsynen är att nämnden redan idag bedriver tillsyn med stöd av
miljöbalken över verksamheter som är lokaliserade inom vattenskyddet.
Kompetens och erfarenhet finns även kring exempelvis handläggning av
tillståndsansökningar att använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.
Tidsåtgången för tillsyn av vattenskyddsområden är i dagsläget oklar.
Handläggare på länsstyrelsen har meddelat att samtliga ärenden som inkommit
dit har skickats på remiss till nämnden. En uppskattning är därför att det handlar
om ett fåtal ärenden om året, framförallt inom Bergaåsens vattenskyddsområde.
Upplysningar
Idag prövas energitorvtäkter enligt torvlagen. Förmodligen kommer torvlagen
upphävas och det betyder att dessa kommer bli tillståndspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen istället. Det innebär att miljö- och byggnämnden då
kan ta över tillsynen på dem också. Idag finns åtta energitorvtäkter.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
ansöker hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om att från och med den 1 januari
2017 få överta:
1.Tillsynen enligt miljöbalken på samtliga bergtäkter enligt
verksamhetskoderna 10.10, 10.11 och 10.20 i Miljöprövningsförordningen
(2013:251), förutom täkterna vid Hulan 1:64 och 1:66, Björstorp 5:1 och
Berga 1:13.
2. Tillsynen av vattenskyddsområden inom Ljungby kommun som fastställts
av Länsstyrelsen

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2016-09-21 § 143.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-10-11 § 157.
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Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kent Danielsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag
enligt Jormfeldts (MP) yrkande eller att bifalla kommunstyrelsens förslag enligt
Danielssons (C) yrkande och finner att fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att ordet berg- tas bort så att
ansökan handlar om täkter (inte bergtäkter) efter förslag från miljö- och
byggförvaltningen.
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Kf § 150

Ks2016/0262

390

Antagande av policy för måltider
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till policy för
måltider.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att utarbeta en kommunövergripande
Policy för måltider. Storhushållen har en betydande inverkan på våra matvanor
och miljömål. En välfungerande måltidsverksamhet inom kommunen är av stor
vikt dels för främjandet av den nationella folkhälsan och dels för den enskildes
välbefinnande. Policy för måltider är en viktig beståndsdel för att de som arbetar
med kommunens måltider ska ha ett gemensamt synsätt och arbeta mot samma
mål.
Policyn har varit i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden på remiss.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom tekniska nämndens förslag till
policy för måltider. Socialnämnden lämnar flera synpunkter i sitt remissvar,
bland annat anser socialnämnden att målgruppen för policyn behöver beskrivas
och att hänsyn tas till nutritionshandboken.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner policy för
måltider.
Kommunstyrelsen beslutar att texten Inköp av fairtrade märkta livsmedel ökas
och prioriteras ändras till når uppsatta mål och föreslår att kommunfullmäktige
godkänner kommunstyrelsens förslag till policy för måltider.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut 2016-09-06 § 77.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-03-23.
Socialnämndens yttrande daterat 2016-06-15.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 2016-05-25.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-10-11 § 158.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till förslaget till policy.
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Ks2016/0303

346

Höjning av VA-taxa (index)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till höjning av VA-taxan.
Sammanfattning av ärendet
Taxan för VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad. För att följa
kostnadsutvecklingen för VA verksamheten används Sveriges kommuners
och landsting prisindex, PKV. PKV är avsett att användas för kommunerna
som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och
prisutvecklingen i fasta löner och priser.
Indexet täcker kostnadsökningar såsom löner och prisförändringar på varor
och tjänster för verksamheten. För 2017 görs inga justeringar på taxan för
ökade investeringskostnader.
VA- taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter.
För brukningsavgiften föreslås den fasta avgiften höjas med 92 kr inkl. moms
och den rörliga kostnaden med 1 kr/kbm inkl. moms för år 2017. Det är en
ökning med 3.2 procent. Ökningen innebär för en villa med 150 kvadratmeters
våningsyta, 800 kvm tomt, och en vattenförbrukning på 150 kbm vatten/år att
kostnaden stiger från 8 000 kr/år inkl. moms till 8265 kr/år inkl. moms. En
höjning med 265 kr/år inkl. moms.
Anläggningsavgiften för en villa enligt ovanstående blir 109 760 kr
inklusive moms. En höjning med 4 175 kr inklusive moms.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
höjning av VA-taxan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-09-13
Tekniska nämndens förslag till beslut 2016-10-04 § 83
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Ks2016/0118
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Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Ägardirektiv för Ljungby
kommuns aktiebolag, inklusive särskilda ägardirektiv daterat 2016-10-07 att
gälla till och med 2019-12-31.
Reservation
Samtliga ledamöter i Centerpartiet reserverar sig till förmån för Irene Olofssons
(C) yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande ägardirektiv för Ljungby kommuns bolag reviderades och antogs
senast av kommunfullmäktige 2013-03-19 och fastställdes av respektive bolags
årsstämmor i maj samma år. Under senhösten 2015 och våren 2016 har
ägardirektiven åter varit föremål för översyn. Det är viktigt att kontinuerligt
stämma av ägardirektiven så att de är aktuella och ligger i linje med ägarens
intentioner med bolagen, dels behöver de harmoniseras med förändringar i
omvärlden i övrigt.
Ett förslag till nya ägardirektiv har därför arbetats fram i nära samarbete mellan
företrädarna för ägaren och respektive bolags-VD. Ägardirektiven består, liksom
tidigare, av två delar. Den första delen är gemensam för samtliga bolag, men
sedan finns det även ett "särskilt ägardirektiv" för respektive bolag.
I den gemensamma delen finns nya skrivningar eller tillägg om till exempel
ägarsamråd, styrdokument och utbildning för styrelseledamöter. Bestämmelser
om när kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas inför viktiga beslut har
förtydligats, liksom att personalpolitiken inom kommunkoncernen ska vara lika.
I de särskilda ägardirektiven har de övergripande målen och verksamhetsmålen
till stora delar arbetats om liksom de ekonomiska kraven. I stort går
förändringarna ut på att en förskjutning görs från krav på hög avkastning till att i
högre grad fokusera på målet med verksamheten. Med andra ord betonar ägaren
i direktiven att en strävan att maximera avkastningen inte får ske på bekostnad
av dålig måluppfyllelse till exempel produktion av nödvändiga bostäder eller
bredbandsutbyggnad till kommunens hushåll och företag. För Ljungby
Utveckling AB har tydliggjorts under vilka omständigheter och villkor som
bolaget ska engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler.
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Slutligen åläggs Ljungby Holding AB att under varje mandatperiod fastställa en
finanspolicy för koncernen som alla bolagen har att följa. Denna ska i huvudsak
följa Ljungby kommuns finanspolicy.
Under sammanträdet fördes även diskussioner kring finansiering i
bredbandsfrågan, men något beslut i denna fråga togs inte.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att anta förslag till Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag,
inklusive särskilda ägardirektiv daterat 2016-08-31, med ändringen att
verksamhetsmålet istället ska vara formulerat på följande sätt:
Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att minst 95 % av fastigheterna
inom Ljungby kommun ska ha erbjudits bredband senast 2020-12-31, dock till
en kostnad av maximalt 20 000 kronor per kund i anslutningsavgift.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
arbetsutskottets förslag till Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag,
inklusive särskilda ägardirektiv daterat 2016-10-07 att gälla till och med 201912-31.

Beslutsunderlag
Förslag till nya ägardirektiv daterat 2016-10-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-09-07 § 90.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-10-11 § 159.
Yrkanden
Irene Olofsson (C) yrkar att det i Ljungbybostäders ägardirektiv läggs till att
bolaget ska bygga minst 100 bostäder inom kommunen, varav minst 20 procent
utanför tätorten, varje mandatperiod. Stefan Willforss (C) bifaller yrkandet.
Irene Olofsson (C) yrkar att datumet ändras så att bredbandsutbyggnaden ska
ske i sådan takt att minst 95 procent av fastigheterna inom Ljungby kommun ska
ha erbjudits bredband senast 2019-12-31 (istället för 2020-12-31). Stefan
Willforss (C) bifaller yrkandet.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt Irene Olofssons (C) yrkande
att minst 20 procent av bostäderna ska byggas utanför tätorten eller om de avslår
yrkandet och finner att fullmäktige avslår yrkandet.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-10-24

20(29)

Kommunfullmäktige

Omröstning A
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 34 ja-röster och 15 nej-röster. Se separat
omröstningsbilaga på sidorna 3-4. Därmed har fullmäktige beslutat att avslå
yrkandet om bostäder.
Fortsatt beslutsordning
Ordföranden frågar därefter om fullmäktige beslutar enligt Irene Olofssons (C)
yrkande att datumet ändras så att bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att
minst 95 procent av fastigheterna inom Ljungby kommun ska ha erbjudits
bredband senast 2019-12-31 (istället för 2020-12-31) eller om de avslår
yrkandet och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning B
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 36 ja-röster och 12 nej-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Se separat omröstningsbilaga på sidorna 3-4. Därmed har fullmäktige
beslutat att avslå yrkandet om fiberutbyggnad.
Fortsatt beslutsordning
Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar om ägardirektiven
enligt kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så.
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Ks2016/0245
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Policy för trygghet och säkerhet
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Policy för trygghet och säkerhet och upphäver
Policy för åtgärder vid extraordinär händelse.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ett säkerhetsansvar, dels inom den egna verksamheten, dels för
att samordna arbetet med skydd och säkerhet inom det geografiska området
Ljungby kommun. Ansvaret är reglerat i flera olika lagar och för att få en
effektiv samordning av arbetet förordar Sveriges kommuner och landsting och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att kommunerna tar ett samlat
grepp över området trygghet och säkerhet.
Sedan 1 januari 2016 har Ljungby kommun en ny organisation för arbetet inom
trygghet och säkerhet som innebär att det finns en samordnande funktion
(säkerhetssamordnaren), en intern förvaltningsövergripande arbetsgrupp och en
extern arbetsgrupp (Brottsförebyggande rådet i Ljungby). Styrgrupp för arbetet
är kommunens ledningsgrupp.
I linje med detta har en övergripande policy för området tagits fram, Policy för
trygghet och säkerhet, som ersätter de policydokument som idag finns inom
delområden. Till den nya policyn kopplas verksamhetsplaner, handlingsplaner
och rutiner inom de olika delområdena.
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy
för trygghet och säkerhet, samt att upphäva Policy för åtgärder vid extraordinär
händelse (diarienummer KS2013/0296.016).
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-24.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-10-11 § 160.
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Skattesats 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2017 ska vara 21:07 per
skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen senast under oktober lämna
förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast
under november månad fastställa skattesatsen.
Skattesatsen är innevarande år 21:07 per skattekrona. I budgetbeslutet har inte
beslutats om någon förändring av skattesatsen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för
2017 ska vara 21:07 per skattekrona, alltså oförändrad sedan tidigare år.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-15.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-10-11 § 162.
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Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande måndagar 2017:
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 19 juni, 28 augusti, 25 september,
23 oktober, 27 november samt 18 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2017.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda
följande måndagar 2017:
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 19 juni, 28 augusti, 25 september,
23 oktober, 27 november samt 18 december.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-31.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-10-11 § 172
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Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby Arena under
2017.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige har sedan augusti 2016 sammanträtt i
konferenslokalen i Ljungby Arena, vilket enligt hörsägen fungerar bra för
alla berörda, både ledamöter och presidium, allmänheten samt
Ljungbykanalen som filmar för webbTV och direktsänder i radion. Lokalen
har utrustats fullt ut för att möta samtliga krav som ställs för ett
fullmäktigesammanträde.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby Arena under
2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-21.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-10-11 § 174.
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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges
sammanträden ska införas i Veckonytt under 2017, vilket innebär att
annonsen införs både i Smålänningen och Veckobladet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges
sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är
kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som
annonsen ska införas i.
Under år 2016 har kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden
varit införda i tidningarna Smålänningen och Ljungby Lokaltidning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kungörelser
om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Veckonytt under
2017, vilket innebär att annonsen införs både i Smålänningen och
Veckobladet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-10-11 § 174.
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Redovisning av motioner som inte har besvarats inom ett
år.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden
redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen rapporterar att det den 27 september 2016 inte
finns någon motion som inte besvarats inom ett år.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att komunfullmäktige beslutar att
godkänna redovisningen av motioner.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-27
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Redovisning av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om
förslaget inom ett år från det att det lämnats in. Styrelse och nämnd som
handlägger medborgarförslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de
beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte
beslutats inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ett förslag om att servera äkta
smör till barnen i skolan inte blev besvarat inom tidsramen, men är nu besvarat
av tekniska nämnden.
Dessutom finns det den 3 oktober 2016 ytterligare två medborgarförslag som
inte besvarats inom ett år. Det ena handlar om en lekpark centralt i Ljungby,
som även kommit som ett E-förslag, vilket kommer att besvaras av tekniska
nämnden den 4 oktober. Det andra handlar om att smalna av Märta
Ljungbergsvägen och det har ännu inte behandlats av tekniska nämnden.
Kommunledningsförvaltningen redovisar också de beslut om medborgarförslag
som har fattats av nämnderna och kommunstyrelsen under april till oktober
2016.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna redovisning av medborgarförslag oktober 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-03.
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Valärende - A Arousell (L)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ann Arousell Sålebos (L) avsägelse av sina
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i fullmäktiges
valberedning och ber länsstyrelsen att utse ny ledamot för Liberalerna.
Till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses Tomas Johansson
(L).
Sammanfattning av ärendet
Ann Arousell Sålebo (L) har i en skrivelse den 19 september 2016 avsagt sig
sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i
fullmäktiges valberedning.
Beslutsunderlag
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Liberalerna som
föreslår Tomas Johansson (L) som ny ersättare i fullmäktiges valberedning.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Ann Arousell
Sålebos (L) avsägelse och ber länsstyrelsen att utse ny ledamot för Liberalerna.
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Kf § 161

Meddelanden
1. Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Ljungby kommun
2016-06-30.
Sammantaget anser revisorerna att resultatet i delårsrapporten inte
är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om.
2. Utredning om att utöka Markaryds samordningsförbund med
kommunerna Ljungby och Älmhult.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker att Markaryds
samordningsförbund utökas med kommunerna Ljungby och Älmhult i
enlighet med vad socialnämnden föreslagit och vad som i övrigt
redovisats i den föreliggande utredningen. Utökningen av
samordningsförbundet föreslås träda i kraft den 2017-07-01.
3. Protokoll från länsstyrelsens granskning av överförmyndarverksamheten daterat den 17 oktober 2016.
Länsstyrelsen meddelar att de vid sin granskning fått intrycket att
överförmyndarnämndens handläggning sker på ett rättssäkert och
lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och
förmynderskapsförordningen.
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