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Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande
Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 27 februari
2017, kl. 17.30-20.00
Anne Karlsson (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Magnus Gunnarsson (M)
Mats Karlsson (KB)
Ulla-Britt Storck (S)
Bo Ederström (M)
Carina Bengtsson (C)
Matija Rafaj (S)
Jan Lorentzson (SD)
Margaretha Andersson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
Emma J 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)
Marie Åberg-Johansson (S)
Gun Lindell (S)
- (KD)
Kent Danielsson (C)
Ann-Kristin Petersson (M)
Jonna Nielsen (ALT)
Lars-Ove Johansson (C)
Mathias Wanderoy (S)
Håkan Bengtsson (S)
Henrik Pettersson(SD)
Roland Johansson (ALT)
Gunilla Åström (M)
Christer Ivarsson (MP)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Christian Johansson (V)
Maria Stansert (S)
Lars Solling (L)
Tomas Johansson (L)
Liselott Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M)
Peter Berg (M)
Melena Jönsson (SD)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Pia Johansson (S)
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef
16
Magnus Carlsson
Stefan Willforss
Ersättare: Krister Salomonsson
Kommunkansliet, måndagen den 6 mars 2017 kl. 16.00
14-20

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare
Justerandes sign

Magnus Carlsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

27 februari 2017

Överklagningstid

7 mars 2017 – 27 mars 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

28 mars 2017

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

§ 20
Ja

Nej
X

X

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

X
X

X

Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

Christer Ivarsson (MP)

X

X

Tryggve Svensson (V)

Christian Johansson (V)

X

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

X
X

X

Ja

Nej

Ja

Nej
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Närvaro

§ 20
Ja

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

X

Björn Gullander (V)

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Henrik Pettersson (SD)

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

Tomas Johansson (L)

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

Peter Berg (M)

X

X

Ledamöter

Jerry Rogerstam (S)

Justerandes sign

Ersättare

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

X

Nej

X
X

X

x

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 14

Information om den kommunala verksamheten Återbruk
Pia Davidsson, VA-chef, och Nihad Hodzic, verksamhetschef inom
socialförvaltningen, informerar om verkställandet av fullmäktiges beslut i
augusti 2015 att ge socialnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att
tillsammans med personal- och arbetsmarknadsutskottet införa Återbruket på
Bredemad som en arbetsmarknadsåtgärd.

Justerandes sign
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Kf § 15

Information - Ljungby kommun – vart är vi på väg?
1. Magnus Gunnarsson, kommunalråd, ger en nulägesbeskrivning och en
kort redovisning av resultatet av den senaste undersökningen av
kommunens kvalitet i korthet (KKIK) samt näringslivsklimatet i
Ljungby kommun.
2. Pernilla Lydén, samordnare av högre utbildning, presenterar resultatet av
uppdraget att utreda mätetal för att kunna sätta ett mål för
befolkningstillväxt.
3. Johan Håkansson, planarkitekt, informerar om det nyligen påbörjade
arbetet med att revidera översiktsplanen.
4. Magnus Gunnarsson, leder diskussionen vidare: Vart är vi på väg?
5. Partierna diskuterar och redovisar sedan svar på frågan om vad de största
utmaningarna är för framtida tillväxt.

Justerandes sign
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Kf § 16

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande vad den totala kostnaden
blev för Hammarhallen när den utnyttjades som uppehållsplats för
ensamkommande. Vem betalade detta, kommunen eller Migrationsverket? Och
om kommunen betalade, vilken verksamhet kom pengarna ifrån?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att den här
frågan hanterades på ett lite annorlunda sätt genom att landshövdingen
hanterade detta direkt med räddningstjänsten. En buss med flyktingar var på väg
till Ljungby när kommunalrådet fick vetskap om det. Den totala kostnaden för
deras vistelse i Hammarhallen, upp mot en vecka, var 484 000 kronor. De här
pengarna fick kommunen sedan ersättning för från länsstyrelsen i Kronobergs
län.

Ledamöternas frågestund
1. Anne Karlsson (S) ställer en fråga till tekniska nämndens ordförande om när
räcket vid Prästtorpsbron i Lagan ska åtgärdas för att höja säkerheten, liksom
Ågårdsbron i Ljungby. Beslut fattades för två år sedan om att göra detta, vad är
det som händer? När prioriteras säkerheten vid den här bron?
Tekniska nämndens ordförande svarar att det var tänkt att räcket skulle åtgärdas
tidigare. Eftersom broarna är K-märka ansökte tekniska förvaltningen om bidrag
hos länsstyrelsen. Ansökan avslogs i slutet av 2016, men nu är arbetet igång
med att ta in offerter på arbetet, så det ska genomföras under det här året.
2. Lise-Lotte Åhlander (S) ställer en fråga till personal- och
arbetsmarknadsutskottets ordförande om vilken utbildning chefer får i
rehabiliteringsfrågor. Åhlander undrar också när friskvårdspolicyn, som är från
2004, ska revideras.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) svarar
att när det gäller friskvårdspolicyn vet hon inte när den ska revideras, hon visste
inte att den var så gammal. Bengtsson tar med sig frågan.
Justerandes sign
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När det gäller sjukskrivningar och rehabilitering så har det tyvärr blivit fel på ett
par ställen, som Åhlander hänvisar till, så utskottet gör en kraftsamling när det
gäller chefsutbildning. Utbildning för chefer startar redan nu på torsdag. Sedan
kommer det att bli ytterligare utbildningar under hela året. Cheferna kommer
också att få lämna förslag på vad vi som arbetsgivare kan göra för att det ska bli
bra, säger Bengtsson.
3. Matija Rafaj (S) undrar vad som händer i frågan om en förening ska ta över
Grand, som diskuterades för ett tag sedan.
Kommunstyrelsens vice ordförande Carina Bengtsson (C) svarar att hon vet lika
mycket som Matija Rafaj om detta, eftersom frågan har diskuterats på kulturoch fritidsnämnden så sent som för en vecka sedan. Frågan ligger hos kulturoch fritidsnämnden och har inte gått någon annanstans.
4. Roland Johansson (ALT) frågar tekniska nämndens ordförande om
cykelvägen till Ryssby. Vad har hänt?
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att frågan
ligger på Lantmäteriet och kommunen inte kan göra så mycket mer. Vi väntar på
deras svar om hur vi ska gå vidare med ersättningar till markägarna, säger
Sundgren. Lantmäteriet ska göra en värdering av markerna som vi ska ta över.

Justerandes sign
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Kf § 17

Inlämnande av motioner och interpellationer.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
I en motion inlämnad den 6 februari 2017 föreslår Tryggve Svensson (V) att
arbetsordningen för fullmäktige i Ljungby kommun ses över och föreslår att
även en enkel fråga ska besvaras skriftligt.
I en interpellation om hemlöshet den 8 februari ställer Anne Karlsson (S) fyra
frågor till socialnämndens ordförande.
Vilka funktioner ingår i begreppet ”kommunledningen” undrar Anne Karlsson
(S) i en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande den 20 februari
2017.

Justerandes sign
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Kf § 18

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslagen till tekniska
nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Asfaltera om cykelvägen mellan Kånna och Ljungby förslår en
medborgare. Cykelvägen är i väldigt dåligt skick, överallt växer gräset
igenom asfalten och gör den hal och bulig. Det är tungt att cykla på den
då den är räfflad, skriver medborgaren. Många använder sig av gamla
E4:an istället för cykelvägen.
2. Asfaltera cykelvägen mellan Ljungby och Gnustorp föreslås i ett
medborgarförslag. Idag är vägen belagd med grus och sten. Det är många
som dagligen använder cykelvägen till och från sina arbeten, skola eller
som motion, skriver medborgaren. Många har fått punktering på grund
av stenarna och det blir lätt stora gropar vid regn vilket medför en
olycksrisk.

Justerandes sign
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Kf § 19

Ks2017/0029

700

Svar på interpelltion om situationen på HVB-hem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Melena Jönsson (SD) har ställt en interpellation om hot och våld på HVB-hem
till socialnämndens ordförande.

Ordföranden i socialnämnden har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 20

Ks2016/0008

312

Svar på motion om trygga cykelvägar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
1 en motion vill Socialdemokraterna att samtliga cykelvägar i tätorterna ses över
och att man åtgärdar de med dålig belysning. Det finns många cykelvägar som
är bra i Ljungby kommun och som är väl upplysta, men några är mörka och kan
kännas otrygga.
Tekniska förvaltningens gatuavdelning har för år 2017 en budget på l00 000
kronor som ska användas till uppsättning av belysningspunkter. Det räcker till
cirka 10 stycken nya punkter som kan lysa upp bland annat cykelvägar.
I gatuavdelningens besparingsplan finns idag inget utrymme för några större
investeringar som skulle krävas för att belysa fler cykelvägar eller för att sätta
upp belysningspunkter tätare på redan befintligt belysta cykelvägar.
Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då det
inte finns en budget för genomförandet.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Yrkanden
Pia Johansson (S) och Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avslå motionen enligt
kommunstyrelsens förslag eller att bifalla motionen enligt Pia Johanssons (S)
med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå
motionen enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Justerandes sign
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Omröstningen resulterar i 27 ja-röster och 21 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-05.
Tekniska nämndens yttrande 2017-01-17.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-02-07.

Justerandes sign

