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Tid och plats

Beslutande

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby,
måndagen den 19 december 2016, kl. 17.30-19.00
Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Carina Bengtsson (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla-Britt Storck (S)
Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Tryggve Svensson (V)
Carl-Gustav Arvidsson (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)
Caroline Holmqvist Henrysson (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, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef

Åhörare

10

Justerare

Jan Lorentzson

Justeringens
tid och plats
Paragrafer

Kommunkansliet, onsdagen den 21 december 2016 kl. 16.00
172-183

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Jan Lorentzson

Justerandes sign

Emma Johansson Gauffin

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

19 december 2016

Överklagningstid

22 december 2016 – 11 januari 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

12 januari 2017

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 179
Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

Conny Simonsson (S)

X

-

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

X

X

X

X

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

-

Håkan Bengtsson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

-

Tryggve Svensson (V)

X

X

X

X

Lars Solling (L)

Carl-Gustav Arvidsson (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

Pia Johansson (S)

X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 179
Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

Björn Gullander (V)

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

-

Mathias Wanderoy (S)

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

X

X

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

-

Maria Stansert (S)

X

Tomas Johansson (L)

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

Peter Berg (M)

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

X

30 ja 14 nej
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Kf § 172

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar socialnämndens ordförande:
a. Vad har Ljungby kommun gjort under 2016 för att förbättra för de utsatta
barnen?
b. Vad har hänt i arbetet med att uppdatera det alkohol- och drogpolitiska
handlingsprogrammet- Allas ansvar?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att han är medveten om
att barnen i många fall drabbas när deras föräldrar dricker alkohol under julen.
Socialtjänsten får in orosanmälningar som vi tar hand om och ser över. Vi har
inte så många anmälningar som den statistik du hänvisar till (1080 barn), men
jag är medveten om att det finns ett stort mörkertal. Vi gör vad vi kan och
många gånger lite till för utsatta barn, men jag kan inte gå in i detalj här om vad
vi gör.
Skriften Allas ansvar känner jag inte till hur den ligger till i administrationen.
Däremot kan jag berätta att vi har gjort och gör saker från 2015 och under 2016.
Vi kommer att etablera och integrera missbruks- och beroendemottagningarna i
Växjö och Ljungby, med medarbetare från Region Kronoberg och Ljungby
kommun som arbetar tillsammans. Det innebär att det kommer att startas upp en
missbruksenhet i Ljungby och en i Växjö, med beräknad start hösten 2017. I
förslaget ingår även utbildningsinsatser.
Vi har gjort en överenskommelse med Region Kronoberg, Polismyndigheten
och kommunerna i Kronobergs län om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser
vid omhändertagande av berusade personer.
Vi har också gjort en samverkansöverenskommelse om missbruks- och
beroendevård i Kronobergs län, mellan kommunerna och regionen.

2. En medborgare frågar tekniska nämndens ordförande om varför kommunen
inte längre annonserar om matsedeln på äldreboenden i tidningen. Medborgaren
har fått tre olika svar på varför kommunen inte längre annonserar. Vad är sant
och falskt, undrar medborgaren.
Justerandes sign
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Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att det är sant.
Visst är det en besparing. Annonseringen kostar 60 000 kronor om året.
Dessutom har vi en annan matsedel i Lidhult vilket gör att kostnaden ökar
ytterligare. Vi ser över kostnader på alla sätt. Vi har bett köken dela ut
veckomatsedeln på papper istället. Det är ett beslut som vi har tagit i
arbetsutskottet.
Ledamöternas frågestund
1. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande, med
anledning av att kommunen har fått lösa ut anställda med avgångsvederlag: Vad
har vi gjort för åtgärder så att vi inte anställer folk som är mer eller mindre
kriminella?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det handlar
om en person, IT-chefen. När det gäller IT-chefen har det inte handlat om några
oegentligheter hos oss, utan hos en tidigare arbetsgivare och det är där som dom
har fallit. Vi tyckte det var viktigt med trygghet för personal och allmänheten
och det var därför vi gjorde på det här sättet. När domen kom i somras togs
beslutet att skilja IT-chefen från hans tjänst, dock inte från hans anställning. Han
var kvar som utvecklare. Under tiden sökte han prövningstillstånd i högre
instans. I och med att han inte fick prövningstillstånd så fastställdes domen. Då
gjorde vi bedömningen att det här är minst dåligt för kommunen.
Som svar på din fråga om vad vi gör för att det här inte ska hända igen så har vi
beslutat att säkerhetsklassa IT-chefen innan anställning sker.
2. Janewert Johansson (S) säger att det byggs för lite i kommunen. Johansson
(S) var med och köpte en central tomt för cirka 20 år sedan. Den såldes sedan
vidare till en Ljungbybo med ett genomförandeavtal att byggnation skulle
genomföras senast 5 år senare. Det har fortfarande inte gjorts. Johansson (S)
frågar tekniska nämndens ordförande varför tomten inte har blivit bebyggd.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att det är
riktigt att det har tagit för lång tid, men nu är vi på gång. Köparen har gått ihop
med annan part och arkitekt har lämnat fram förslag. Planändring är på gång. Så
jag ser framtiden an med tillförsikt, svarar Sundgren (C).
3. Tryggve Svensson (V) säger att godsmagasinet är ett resultat av hårt arbete av
Ljungby Blåsorkester. Framöver är det tydligen nya regler som gäller. Min fråga
till kommunstyrelsens ordförande är då: Var har de nya förutsättningarna
beslutats och vad innebär de?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det är kulturoch fritidsnämnden som har haft de kontakterna. Jag var med vid ett inledande
möte där vi träffade ordföranden i blåsorkestern, men därefter har jag inte varit
Justerandes sign
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varit involverad i förhandlingarna så jag kan inte svara på dina frågor tyvärr.
Kanske andre vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden kan svara?
Andre vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Matija Rafaj (S) svarar att
egentligen är det ett stort frågetecken även för mig, för jag har inte varit
inbjuden till de samtalen. Ordföranden har skött dem själv. Men jag vet att vi
ska försöka få till en lösning. Det jag vet är att vi har gamla kontrakt i kulturoch fritid som egentligen inte håller, de måste hålla en enhetlig linje.
Fullmäktiges ordförande föreslår att Marcus Walldén bjuds in till fullmäktiges
sammanträde i januari för att svara på frågan.
4. Krister Salomonsson (SD) berättar att han har läst i lokaltidningen att det
finns två personer i Ljungby kommun som är misstänka för att finansiera
terrorverksamhet, varav en är anställd i Ljungby kommun. Salomonsson (SD)
frågar kommunstyrelsens ordförande om kommunledningen har vidtagit några
åtgärder i samband med detta och i så fall vad man har gjort?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han har
diskuterat frågan med kommunchefen men har inte hunnit återkoppla det ännu.
Uppdraget är dock levererat och de jobbar med det.
5. Kjell Jormfeldt (MP) har en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
radonmätning i kommunhuset. Det har ju visat sig att man har höga halter av
radon i kommunhuset och att man till och med har fått stänga vissa lokaler av
den anledningen. Radon är ju en väldigt farlig hälsorisk. Det gäller att ha
tillräckligt med ventilation för att hålla radon på en rimlig nivå. Det kan ju i sin
tur komma i konflikt med energioptimeringen. Jormfeldt (MP) vill höra
kommunstyrelsens ordförandes syn på allvaret i problemet och vad man gör för
att skydda medarbetarnas hälsa och vad det finns för åtgärder föreslagna.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att när det gäller
personalens oro så tar vi vara på den och har därför stängt vissa rum. Dessutom
pågår det mätning och man har höjt ventilationen.
6. Emma Johansson Gauffin (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som
är på gång i kommunens IT-verksamhet sedan fullmäktige diskuterade Gauffins
(S) interpellation om IT-verksamheten hösten 2016.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att Ann-Louise
Övringe är ny IT-chef sedan den 1 december. Hon har med sig de frågorna som
Gauffin har ställt, i sitt arbete och kommer att rapportera till oss.
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7. Matija Rafaj (S) säger att Boverket släppte 1,84 miljarder kronor förra
månaden till ökat bostadsbyggande. Jag ser att Ljungby kommun inte är med på
den här listan. Varför är det så?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han inte vet
varför de pengarna inte är sökta. Däremot fick han veta idag att dom har fallit i
överklagandet av byggnation i kvarteret Sländan (bakom Lindex) och att arbetet
kommer att komma gång efter helgerna.
Frågan tas med till nästa möte i januari så att fullmäktige får svar då.
8. Tryggve Svensson (V) frågar varför politikerna inte längre får brev hem där
man talar om vilken sorts ersättning man får. Varför har man slutat upp med
det?
Stefan Willfors (C) svarar att det ligger i det nya avtalet när man bytte bank.
Man får kontakta banken och så får man beskedet via bank på internet.
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Kf § 173

Inlämnande av medborgarförslag
Inga medborgarförslag har lämnats in till dagens möte.
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Kf § 174

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation
1. Kerstin Wiréhn (V) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om landsbygdsutveckling. Med anledning av att Värnamo
kommun nyligen har vunnit pris för sin framgångsrika landsbygdspolitik
ställer Wiréhn följande frågor:
a. Vad gör Värnamo som inte vi gör?
b. Varför gör vi inte som Värnamo gör?
c. Vad kan vi lära av Värnamo?
Motioner
1. I en ny motion med frågan om Ljungby kommun är en attraktiv
arbetsgivare pekar den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom
Anne Karlsson (S), Lotte Åhlander (S) och Mia Åberg Johansson (S) på
kommunens höga sjuktal.
Socialdemokraterna anser att det är dags att göra en djupare analys av
orsaken till att varför bland annat högre chefer slutar, att undersköterskor
inte vill jobba i Ljungby kommun, att individ och familjeomsorgens
utlysta tjänster som socialsekreterare inte har en enda sökande.
Motionärerna yrkar:
Att personal och arbetsutskottets personalavdelning ansvarar för att
intervjuer med anställda, i den statistiskt säkerställda urvalsgruppen som
beskrivits ovan, görs.
Att Ljungby kommun anlitar en extern utredare till uppdraget.
Att resultatet rapporteras till kommunfullmäktige.
Att utifrån resultatet arbeta vidare med personalarbetet i Ljungby
kommun.
2. Emma Johansson Gauffin (S) vill stoppa utomstående företags
försäljning på kommunala skolor, av till exempel porträttfotografering
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och studentmössor. Sådan försäljning bör istället förläggas utanför
skoltid så att man inte känner sig tvungen att handla något dyrt och kan
fundera på saken i lugn och ro.
3. Krister Salomonsson, Sverigedemokraterna, föreslår att kommunen
satsar på mindre lokala reningsverk istället för överföringsledningar. Han
yrkar i en motion den 14 december 2016 att kommunen undersöker
möjligheten att bygga mindre reningsverk med infiltration vid Byholma,
att kommunen informerar invånarna både i Byhoma och i hela
kommunen om alternativa lösningar och kostnader för de olika
alternativen, samt att kommunen efterfrågar hur andra kommuner
hanterar avlopp i mindre orter och vad kostnaden är.
4. Mats Karlsson (KD) föreslår i en motion att två övergångsställen ska
anläggas i Lidhult för ökad trafiksäkerhet.
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Kf § 175

Ks2016/0348

406

Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn
enligt miljöbalken - täkter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxebilaga 2 i nu gällande ”Taxa för
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken” till följande:
Klassningskod Nuvarande
avgiftsklass
10.11
22
10.20-1
20
10.20-2
18
10.20-3
16
10.20-4
14
10.20-5
12

Nuvarande
antal timmar
72
64
56
48
40
32

Förslag på
avgiftsklass
12
11
10
9
8
7

Förslag på
antal timmar
32
28
24
20
16
12

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden kommer från och med år 2017 överta tillsynen från
länsstyrelsen på täktverksamhet i kommunen. I samband med detta kommer
vissa av verksamheterna betala en årlig avgift för nedlagd tillsynstid. Nuvarande
taxa enligt miljöbalken grundar sig på Sveriges kommuner och landstings
rekommendationer. Förvaltningen har gjort bedömningen att tillsynstiden när
det gäller aktuella täkter ligger för högt jämfört med uppskattat tillsynsbehov.
Som underlag för denna bedömning finns en undersökning som miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i Växjö kommun utfört då de jämfört avgiftsnivåerna
för täktverksamheter i 78 kommuner i Sverige.
Motivering
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
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av EU:s förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter när det gäller
en kommunal myndighets verksamhet”.
Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av
kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 83. Efter det har vissa avsnitt i
taxan reviderats vid ett par tillfällen.
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att Taxebilaga 2 i nu
gällande ”Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken”
ändras enligt nedan:
Klassningskod Nuvarande
avgiftsklass
10.11
22
10.20-1
20
10.20-2
18
10.20-3
16
10.20-4
14
10.20-5
12

Nuvarande
antal timmar
72
64
56
48
40
32

Förslag på
avgiftsklass
12
11
10
9
8
7

Förslag på
antal timmar
32
28
24
20
16
12

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra taxebilaga
2 i nu gällande ”Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt
miljöbalken” enligt miljö- och byggnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2016-11-16.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-12-06
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Kf § 176

Ks2016/0315

040

Ram för nyupplåning samt omsättning av lån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att
nyupplåna, det vill säga att öka kommunens skulder under 2017, med totalt
100 000 000 kr samt
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga att
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2017.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2017 är det beslutat om en investeringsnivå på 184 mkr.
Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2016, vilket beräknas
ligga på 71 mkr.
Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 98 mkr. Det innebär att
det finns ett behov av nyupplåning på 100 mkr för 2017.
Kommunfullmäktige måste utöver nyupplåning även besluta om att
kommunstyrelsen har rätt att omsätta befintliga lån.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga att öka
kommunens skulder under 2017, med totalt 100 000 000 kr samt
att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt
att omsätta lån, det vill säga att låna upp belopp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning under år 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-14.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-12-06.
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Kf § 177

Ks2016/0117

616

Svar på motion om att starta utbildning för nyanlända i
Ljungby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraten Melena Jönsson yrkar i en motion i april 2016 att Ljungby
kommun utreder och startar den första samhällsorienteringen för nyanlända i
kommunens regi för att dels spara pengar på utbildningen och dels spara resor
till Alvesta.
Sedan december 2010 finns en lag i Sverige som innebär en skyldighet för
landets kommuner att erbjuda grundläggande samhällsorientering på modermål
eller annat språk som den studerande behärskar. Kursen ska omfatta minst 60
timmar och målgruppen är alla nyanlända vuxna. Redan 2009 började
kommunerna i Kronobergs län att planera för en gemensam utbildning i
samhällsorientering för att kunna erbjuda en bra utbildning så snart som möjligt
för de nyanlända samtidigt som kommunerna tillvaratar de ekonomiska och
personella resurserna.
Socialförvaltningen har tillfrågat barn- och utbildningsförvaltningen om
möjligheterna att starta egen utbildning inom kommunen, men barn- och
utbildningsförvaltningen ser inte att det finns så stora möjligheter att ordna
undervisning till lägre kostnad än den som bedrivs idag.
Avtalet mellan Alvesta kommun och socialförvaltningen i Ljungby innebär att
ersättningen som betalas i normalfallet är 8000 kronor per deltagare exkl. moms.
Om det inte går att undvika små grupper med fem deltagare eller färre så är
kostnaden 11 000 kronor exkl. moms. Hittills har det alltid gått att få ihop med 5
deltagare eller fler. Avtalet löper kalenderårsvis. Eftersom den senaste tidens
flyktingströmmar formerats mer språkhomogent har Alvesta kommun utlovat att
de framöver kommer ta över ansvaret/administrationen/samt kostnaden av
resorna för deltagare. Just nu är det hemkommunen som ansvarar för dessa.

Utifrån ovanstående utredning som underlag görs bedömningen att det i nuläget
inte finns tillräckligt starka skäl för att starta upp samhällsorientering i egen regi.
Den verksamhet som bedrivs i samverkan med Alvesta kommun bedöms vara av
god kvalitet vilket också utvärderingar från deltagare visar på. Möjligheten att få
tillräckligt stort underlag för mindre förekommande språkgrupper talar emot
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verksamhet i egen regi. Möjligheten att anordna undervisning till en lägre
kostnad bedöms inte heller vara så stora.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.
Socialnämndens yttrande 2016-11-23.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-12-06.
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Kf § 178

Ks2015/0420

310

Svar på motion angående trafiksituationen i Ljungby
centrum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det aktuella området är
utmärkt med vägmärken för gångfart och högerregeln gäller där.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson, Vänsterpartiet, lämnade i december 2015 en motion om
trafiksituationen i Ljungby centrum, närmare bestämt i korsningen Storgatan,
Stationsgatan och Föreningsgatan. Motionären anser att det är oklart vilka
trafikregler som gäller i korsningarna och på det nya gångfartsområdet och anser
att skyltar och andra hjälpmedel ska sättas upp.
Tekniska förvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att det aktuella
gångfartsområdet är utmärkt med vägmärke E9 Gångfartsområde, som innebär
att fordon inte får framföras med högre hastighet än gångfart.
Korsningarna är inte reglerade med väjningsplikt från något håll. Därmed gäller
högerregeln och förare har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger
sida.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen då det aktuella området är utmärkt med vägmärken
för gångfart och högerregeln gäller.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04.
Tekniska nämndens yttrande 2016-11-29.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-12-06.
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Kf § 179

Ks2016/0266

821

Svar på motion om minnesplats för Dick Meijer i Ljungby
Arena
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Pia Johansson (S) föreslår i en motion att en minnesplats i Ljungby Arena
tilldelas en av Ljungbys legender, Dick Meijer som älskade hockeylaget Troja
och var en stor supporter.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att det finns en
permanent fotoutställning om föreningen IF Troja-Ljungby i Ljungby Arena, om
deras spelare, ledare och supporters under de år som föreningen varit aktiv. På
en särskild plats i Ljungby Arena finns bilder just på Dick Meijer tillsammans
med andra betydande supportrar i föreningen. Att hedra supportrar i en förening
är inte Ljungby kommuns sak, utan det måste vara föreningen som själv
bestämmer vem och vilka man ska hedra, menar förvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-10.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-11-23.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-12-06.

Yrkanden
Pia Johansson (S) och Matija Rafaj (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Pia
Johanssons (S) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige avslår motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
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Omröstningen resulterar i 30 ja-röster och 14 nej-röster. 5 ledamöter avstår från
att rösta. Se omröstningslista på sidorna 3-4.
Därmed har fullmäktige beslutat att avslå motionen.
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Kf § 180

Ks2016/0239

816

Svar på motion om att utreda fritidsgård för ungdomar i
gymnasieåldern
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla den första att-satsen i
motionen, "att utreda behovet av en fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern"
och ger kultur- och fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden och
socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda behovet av en fritidsgård för
ungdomar i gymnasieåldern.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå den andra och tredje att-satsen i
motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad 2016-08-16 föreslår Emma Johansson (S) och Matija
Rafaj (S):
- Att utreda behovet av en fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern
-

Att presentera hur en sådan kommunal mötesplats med utbildade
fritidsledare ska se ut

-

Att man arbetar för att bygga upp en verksamhet för dessa
ungdomar genom att ta med kostnaderna i budgetarbetet för 2018

Frågan om en fritidsgård för gymnasieungdomar har varit aktuell under ett
par års tid. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2014 att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om en mötesplats för ungdomar i
gymnasieåldern. I april 2015 presenterades för kultur- och fritidsnämnden
en i grova drag tilltänkt mötesplats för gymnasieungdomar till en beräknad
kostnad av 3.3 miljoner kronor. I driften beräknades 6.0 årsarbetare,
öppettider 6 dagar i veckan, hyreskostnad samt kostnader för
verksamhetsinnehåll. Kultur- och fritidsnämnden beslutade under
sammanträdet att i 2016 års budget äska 3.3 miljoner kronor till en
ungdomsgård. Kultur- och fritidsnämnden vann dock inget gehör i denna
fråga i budgetprocessen.
I början av 2015 inkom en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden från
ungdomsrådet om önskemål om en mötesplats i Ljungby för ungdomar i
gymnasieåldern. På inflytandedagen i maj 2015 deltog tjänstemän från
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och
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fritidsförvaltningen för att lyssna in ungdomarna om hur de skulle vilja
forma en fritidsgård för äldre ungdomar.
Sedan dess har en mötesplats för kulturintresserade ungdomar 16 år och
äldre skapats genom föreningen Teater 16 som i oktober i år fick besked
om att de har fått drygt 3 mkr till det 3-åriga projektet Vår scen, av
Allmänna arvsfonden. Målsättningen med projektet är att skapa en kreativ
möteplats för unga i Ljungby kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att om kommunfullmäktige bifaller
motionen är det viktigt att belysa frågeställningen ur flera perspektiv, samt
inhämta erfarenhet och kunskap från inte bara kommunens egna
förvaltningar, utan också från andra myndigheter och
intresseorganisationer. Utredningen bör genomföras på
kommunövergripande nivå, för att betona och få ett helhetsperspektiv.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla den första att-satsen i
motionen, "att utreda behovet av en fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern".
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge kultur- och fritid'
barn och utbildning- och socialnämnden ett gemensamt uppdrag om att utreda
behovet av en fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå den andra och
tredje att-satsen i motionen.
Kommunstyrelsen delar kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-11-23.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-12-06.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kf § 181

Ks2016/0352

346

Revidering av beslut om sanktionsavgift vid olovligt
nyttjande av offentllig plats i Ljungby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta regelverket Handbok - arbete på väg och
inför därmed möjligheten att ta ut sanktionsavgifter då trafikanordningsplan har
lämnats in till kommunen i samband med arbeten på kommunal mark och denna
inte efterlevs.
Kommunfullmäktiges beslut innebär en ändring i tidigare antaget beslut om
sanktionsavgifter då trafikanordningsplan inte lämnats in i samband med arbeten
på kommunal mark.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2014 att anta regelverket
Handboken-arbete på väg. Denna handbok gäller först och främst vid
väghållningsarbeten som sker på allmänna vägar och gator där kommunen är
väghållare. Den gäller även för övriga aktiviteter, uppställningar och
belamringar som utförs i gaturummet inom en kommun. I handboken finns
också fastställda sanktionsavgifter.
I beslutet står ”Kommunfullmäktige antar regelverket Handbok – arbete på väg
och inför därmed möjligheten att ta ut sanktionsavgifter då trafikanordningsplan
inte har lämnats in till kommunen i samband med arbeten på kommunal mark.”
Lydelsen av beslutet är inte rättsligt gångbart. Arbeten som sker på allmän
platsmark utan trafikanordningsplan och polistillstånd är brott mot
ordningslagens tredje kapitel och kan inte regleras genom att kommunen tar ut
sanktionsavgifter, utan ska utredas som brott och eventuellt straff ska utdömas
av domstol.
Därför bör skrivelsen för att ge önskad befogenhet att utöva kontroll ändras så
att sanktionsavgift får tas ut när inlämnad trafikanordningsplan inte efterföljs.
Den som ansöker om trafikanordningsplan förbinder sig att följa regelverket
Handbok - arbete på väg samt övriga anvisningar som meddelas av tekniska
förvaltningen i samband med arbetet och har därmed ingått ett avtal med
kommunen att sanktionsavgift kan dömas ut när trafikanordningsplanen inte
efterlevs.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ändrar antaget beslut
om att införa sanktionsavgifter då trafikanordningsplan inte lämnats in i
samband med arbeten på kommunal mark. Beslutet ska ändras till;
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Kommunfullmäktige antar regelverket Handbok - arbete på väg och inför
därmed möjligheten att ta ut sanktionsavgifter då trafikanordningsplan har
lämnats in till kommunen i samband med arbeten på kommunal mark och denna
inte efterlevs.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ändrar antaget beslut om att
införa sanktionsavgifter då trafikanordningsplan inte lämnats in i samband med
arbeten på kommunal mark. Beslutet ska ändras till; Kommunfullmäktige antar
regelverket Handbok - arbete på väg och inför därmed möjligheten att ta ut
sanktionsavgifter då trafikanordningsplan har lämnats in till kommunen i
samband med arbeten på kommunal mark och denna inte efterlevs.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-01.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-12-06.
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Kf § 182

Ks2016/0222

005

Policy för bredband
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till policy för
bredband. Därmed upphör policyn för fiber för bredband att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för bredband
som ska ersätta policyn för fiber för bredband som antogs av
kommunfullmäktige den 19 mars 2013. Förslaget till ny policy innehåller
Ljungby kommuns mål för bredbandsutbyggnad, samt kommunens ansvar och
koppling till ägardirektiven för Ljungby Energi.
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för
bredband och att policyn för fiber för bredband upphör att gälla.
Kommunstyrelsen beslutar att ändra förslaget till policy så att sista meningen i
fjärde stycket ska lyda ”Begreppet bredband innebär att anslutningen har hög
överföringshastighet i båda riktningarna. Ambitionen är också att den ska vara
stabil och tillförlitlig.”
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
kommunstyrelsens förslag till policy för bredband och att policyn för fiber för
bredband upphör att gälla.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till policy 2016-11-14.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-12-06.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kf § 183

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen i Skåne har granskat begravningsombudens
årsberättelser för verksamhetsåret 2015.
2. Återbrukshus steg 2. Socialnämnden beslutar att inleda arbete med
steg 2 tillsammans med tekniska förvaltningen och
kommunledningsförvaltningen.
3. Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Holding AB
och Ljungby Utveckling AB, har vid extra bolagstämmor den 6
december fastställt ägardirektiven som godkändes av
kommunfullmäktige den 24 oktober 2016.

Justerandes sign

