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Kommunfullmäktige

Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande

Åhörare
Justerare

Justerandes sign

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby,
måndagen den 27 mars 2017, kl. 17.30-20.45
Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
inte § 31 pga. jäv
Ingela Rosén (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)
Marie Åberg-Johansson (S)
- (KD)
Karin Bondeson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Tryggve Svensson (V)
Lars Solling (L)
Ulf Holmgren (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)
Ulla-Britt Storck (S)

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef och VD Ljungby Holding AB
Gunlög Lindell, tf. VD Ljungby Utveckling AB
Tobias Johansson, ekonomichef, Ljungby Energi AB
Joakim Karlsson, VD Ljungbybostäder AB
Sanna Fredhage, ordförande, Ljungby Ungdomsråd
Vilma Erlandsson Granemalm, vice ordförande Ljungby Ungdomsråd
Wiktoria Wroblevska, styrelseledamot Ljungby Ungdomsråd
Gustav Svensson, styrelseledamot Ljungby Ungdomsråd
6
Thomas Ragnarsson
Marie Åberg Johansson
Ersättare: Karin Bondeson
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Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet, måndagen den 3 april 2017 kl. 16.00
21-34

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Thomas Ragnarsson

Marie Åberg Johansson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

27 mars 2017

Överklagningstid

4 april 2017 – 24 april 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

25 april 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)

Ingela Rosén (S)

§ 27
Ja

Nej
X

X

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

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

-

Marie Åberg Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)

-

-

Karin Bondeson (M)

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

Ulf Holmgren (S)

X
X

X
-

X

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

-

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

-

X

Ja

Nej

Ja

Nej
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Närvaro

§ 27
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

Martina Ericsson (SD)

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

-

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)

Ersättare

Ulla-Britt Storck (S)

X

Nej

X
X

X
X

X
-

X

23 ja 21 nej
Justerandes sign

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 21

Information om aktuella frågor och aktiviteter i
ungdomsrådet
Medlemmar i ungdomsrådet informerar om sin verksamhet och de aktiviteter
som de har bedrivit under det senaste året samt vad de planerar framöver. Bland
annat har ordförandena representerat svenska ungdomsråd under en stor
kongress i Frankrike i oktober 2016 och där berättat om sin verksamhet.
Dessutom har styrelsemedlemmar träffat politiker från Sydafrika på studiebesök
i Ljungby och även där berättat om sin verksamhet samt om demokratifestivalen
som arrangerades inför förra valet för att höja antalet första gångsväljare.

Justerandes sign
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Kf § 22

Information från de kommunala bolagen
De kommunala bolagen Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB,
Ljungbybostäder AB och Ljungby Energi AB informerar om sin verksamhet.

Justerandes sign
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Kf § 23

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande vad
kommunen gör för att sektionschefer inom socialförvaltningen ska stanna en
längre period på sina tjänster.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) svarar
att vi har en problematik med chefer överlag i Ljungby kommun med att se till
att de ska trivas och att de ska stanna. Jag kände inte till att vi har så stort
problem inom omsorgsverksamheten, men det ska jag ta till mig och vi ska
jobba specifikt med det. Men annars har vi beslutat i budgeten för i år att vi ska
anställa fler chefer, för vi har för många underställda till exempel rektorer och
inom socialförvaltningen. Vi har också fokus på ledarskapet i Chef i Ljungby.
Vi kommer också att ha en heldag för samtliga chefer om sjukskrivningar.
Dessutom får alla nyanställda chefer gå en veckas UGL kurs.
2. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande om planerna från 2009
för att uppföra fastigheter på östra delen av järnvägsområdet finns kvar eller vad
som ska hända i området?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att just nu pågår
möten mellan alla politiska partier vad gäller skolan, socialen och kultur- och
fritids behov av byggnader framöver. När de mötena är klara har vi en bättre
grund att stå på inför besluten som fattas framöver. På östra delen av
järnvägsområdet finns tre byggrätter och tankar på vad vi ska bygga på de
tomterna diskuteras nu under våra möten.
Ledamöternas frågestund
1. Matija Rafaj (S) frågar vem som driver frågan om förmånsbeskattning av
personal som jobbar inom LSS när de äter måltid med sina brukare och hur långt
har ni kommit i den frågan? Är det tjänstemännen eller politiken som driver
frågan?
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) svarar
att utskottet har tagit initiativ och att de var hos utskottet för ett par veckor sedan
när det gäller pedagogiska måltider och vad som är ett problem och inte ett
problem. Vi fattade inget formellt beslut men vi gav en tjänsteman på
socialförvaltningen i uppdrag att kontakta skolan för där har de haft pedagogiska
Justerandes sign
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måltider länge, så att vi har samma regler i hela kommunen när det gäller
pedagogisk måltid.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström svarar att socialförvaltningen arbetar
med frågan och att den inte har kommit upp till socialnämndens arbetsutskott
ännu. Men det är ju naturligt att man tittar på den lösning som man har kommit
fram till på barn- och utbildningsförvaltningen.
2. Emma Johansson Gauffin (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som
har hänt med IT i kommunen sedan Gauffins interpellation besvarades i höstas.
Dessutom vill Gauffin veta varför kommunen inte använder ungdomsrådet som
remissinstans i större politiska frågor.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att när det gäller
IT-verksamheten har han inget svar idag, men han ska ta reda på det. När det
gäller ungdomsrådet så kan man konstatera när man ser hur engagerade de är att
det vore dumt att inte ta till sig de idéer som de har och använda det på rätt sätt.
Så vi får väl börja använda det om vi inte redan gör det.

Justerandes sign
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Kf § 24

Inlämnade av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationen besvaras vid nästa fullmäktigemöte.

Sammanfattning av ärendet
1. I en motion om att långsiktigt säkerställa vår dricksvattenförsörjning
yrkar Socialdemokraterna genom Anne Karlsson (S) och Conny
Simonsson (S) att ge tekniska nämnden i uppdrag att omgående
uppdatera kommunens vattenskyddsområden och ta fram nya
föreskrifter. De yrkar vidare att en tydlig strategi tas fram för dagvatten.
Arbetet kan med fördel göras tillsammans med LRF och de gröna
näringarna menar motionärerna.
2. I en motion om ensamkommande ungdomar yrkar Vänsterpartiet genom
Kerstin Wiréhn (V) att den asylsökande ungdomen får bo kvar i sitt hem
i Ljungby i avvaktan på beslut avseende överklagan. Socialförvaltningen
har hittills tillämpat en tuff linje då ungdomen omedelbart tvingats flytta
från sitt hem till Migrationsverkets boenden utanför kommunen när de
fått avslag på uppehållstillstånd. Detta har inneburit att ungdomarna fått
sluta skolan, lämna kamrater och den trygghet som byggts upp på
boendet.
3. Melena Jönsson (SD) har ställt en interpellation om Ljungby Arena till
kultur- och fritidsnämndens ordförande. Jönsson anser att fler större
evenemang borde arrangeras i arenan och undrar bland annat hur många
besökare arenan kan ta och varför inga större konserter har arrangerats
ännu.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-03-27

10(23)

Kommunfullmäktige

Kf § 25

Ks2017/0042

700

Svar på interpellation om hemlöshet i Ljungby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation om hemlöshet i Ljungby kommun
till socialnämndens ordförande.
Ordföranden i socialnämnden har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 26

Ks2017/0060

100

Svar på interpellation om vilka funktioner som ingår i
begreppet "kommunledning"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation om vilka funktioner som ingår i
begreppet ”kommunledningen” till kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 27

Ks2016/0356

020

Svar på motion om attraktiv arbetsgivare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S), Lotte Åhlander (S) och Mia Åberg Johansson (S) lämnade i
december 2016 in en motion med frågeställningen om Ljungby kommun är en
attraktiv arbetsgivare. Enligt motionen behövs en djupare analys gällande kort
och långtidsfrånvaro, oönskad personalomsättning samt svårigheter att rekrytera
vissa personalgrupper. Motionen beskriver en metod att använda sig av i arbetet
såsom intervjuer samt att anlita extern aktör till ett uppdrag.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att ett uppstartsmöte
kommer att genomföras under våren för alla chefer i kommunen. På detta
uppstartsmöte kommer cheferna att få grundläggande kunskap gällande
processen vid sjukskrivningar samt gällande rehabilitering. Dessutom kommer
en workshop att genomföras där fokus kommer att vara på hur vi kan förbättra
våra nyckeltal gällande sjukskrivningar och rehabiliteringar inom Ljungby
kommun. Efter denna dag kommer en strategi med handlingsplan att fastställas.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-16.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-03-14.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
Anne Karlssons (S) yrkande eller att avslå motionen enligt Carina Bengtssons
(C) yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande ordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Justerandes sign
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Omröstningen resulterar i 23- ja-röster och 21 nej-röster. 4 ledamöter avstår från
att rösta och en ledamot är frånvarande. Se omröstningsresultatet på sidorna 3-4.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.

Justerandes sign
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Kf § 28

Ks201670123

020

Svar på motion om arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) lämnade i april 2016 in en motion med förslag på ett
utredningsuppdrag. I utredningen skulle man undersöka möjligheterna till
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på den dagliga verksamheten Industri och
Service. Syftet med utredningen var också att man skulle införa platser för
arbetsmarknadsåtgärder på Industri och Service.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att under hösten 2016 lyftes
frågan om platser för arbetsmarknadsåtgärder på Industri och Service från
tjänstemannahåll. På mötet diskuterades uppdraget samt att ärendet behandlades
både som motion och tjänstevägen. Styrgruppen beslutade att detta är en fråga
för socialförvaltningen som kommer att utreda frågan vidare.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet samt kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-18.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-03-14.

Justerandes sign
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Kf § 29

Ks2016/0009

020

Svar på motion om att erbjuda elcykel till
kommunanställda som personalförmån
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen, samt ger kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda formerna och rutinerna för hur elcykel som personalförmån ska
effektueras.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit två separata motioner från Matija Rafaj (S) i januari 2016
samt i september 2016 där han yrkar att man ska utreda möjligheterna att införa
dels cykel, dels elcykel som personalförmån.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att det finns många fördelar
med att använda cykel och elcykel, både för miljön, hälsan och ekonomin. Ett
ökat användande av cykel/elcykel kan i Ljungby innebära att utsläppen av
växthusgaser från biltrafiken minskar, i centrum blir luftkvaliten bättre,
ljudnivån blir lägre och trafikmiljön blir säkrare.
Fördelarna för den enskilde anställde är förutom ekonomi, att hälsan förbättras
av daglig motion. Cykling bidrar till ökad aktivitet, vilket bland annat leder till
en bättre sömn, minskning av hjärt- och kärlsjukdomar samt bättre
koncentrationsförmåga.
Det finns, enligt kommunledningsförvaltningen, möjlighet att låta personalen
leasa en cykel eller en elcykel genom brutto- eller nettolöneavdrag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, samt ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för och rutinerna
för hur elcykel som personalförmån ska effektueras.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-24.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-21.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-03-14.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till motionen.
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Kf § 30

Ks2016/0267

020

Svar på motion om cykel som personalförmån
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen, samt ger kommunledningsförvaltningen
i uppdrag att utreda formerna för och rutinerna för hur cykel som
personalförmån ska effektueras.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit två separata motioner från Matija Rafaj (S) i januari 2016
samt i september 2016 där han yrkar att man ska utreda möjligheterna att införa
dels cykel, dels elcykel som personalförmån.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att det finns många fördelar
med cykel och elcykel, både för miljön, hälsan och ekonomin. Ett ökat
användande av cykel/elcykel kan i Ljungby innebära att utsläppen av
växthusgaser från biltrafiken minskar, i centrum blir luftkvaliten bättre,
ljudnivån blir lägre och trafikmiljön blir säkrare.
Fördelarna för den enskilde anställde är förutom ekonomi, att hälsan förbättras
av daglig motion. Cykling bidrar till ökad aktivitet, vilket bland annat leder till
en bättre sömn, minskning av hjärt- och kärlsjukdomar samt bättre
koncentrationsförmåga.
Det finns, enligt kommunledningsförvaltningen, möjlighet att låta personalen
leasa en cykel eller en elcykel genom brutto- eller nettolöneavdrag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, samt ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för och rutinerna
för hur cykel som personalförmån ska effektueras.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-21.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-03-14.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till motionen.
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Kf § 31

Ks2017/0012

611

Finansiering av projekteringsfas för Hjortsbergsskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja investeringsanslag med 16 704 tkr till projektering och
nybyggnation av Hjortsbergsskolan F-6 med utökad idrottshall.
att en politisk styrgrupp ska utses av kommunstyrelsens arbetsutskott.
att finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.
Jäv
Magnus Gunnarsson (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen skriver att lokaler på Hjortsbergsskolan inte
uppfyller Boverkets riktlinjer för god inomhusmiljö och att en ny
tvåparallellig F-6 skola behöver byggas för att ersätta dessa lokaler. Barnoch utbildningsförvaltningen erbjuds under byggtiden alternativa lokaler i
moduler. Hyreskontraktet för dessa moduler löper ut 2019-05-31.
I samband med byggnationen av ny skola har även önskemål om en ny
idrottshall lagts fram av kultur- och fritidsförvaltningen för att föreningar ska
kunna använda lokalerna kvällstid.
Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat en förstudie och tekniska
förvaltningen vill inleda program- och projekteringsfasen parallellt för att en ny
skola ska kunna stå klar när avtalet för de tillfälliga modulerna löper ut år 2019.
Fastighetsavdelningen har därför gjort en budgetkalkyl, samt tillhörande tidplan.
Kostnadsfördelningen av budgeten är 95 mkr för barn- och
utbildningsförvaltningen och 20 mkr för kultur- och fritidsförvaltningen. Den
totala budgeten är 115 mkr. Dessutom tillkommer en kostnad för inventarier 5
mkr, vilka läggs under barn- och utbildningsförvaltningen.
Inför beredningen av ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt
tekniska förvaltningen att ärendet lämnas till kommunstyrelsen för beslut
kring fortsatt arbete samt budgetering.
Justerandes sign
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Arbetsutskottet beslutar den 24 januari 2017 att frågan om finansiering av
projekteringsfasen tas upp på sammanträdet i februari med ytterligare
beslutsunderlag.
Tekniska förvaltningen skriver därefter att projekteringen planeras att påbörjas
omgående och färdigställas i början av augusti 2017 och att annonsering och
upphandling av entreprenaden bör ske i augusti och september 2017. Byggstart
beräknas till början av november 2017. Rivning av befintliga byggnader och
förberedande markarbeten bör utföras augusti - oktober 2017.
Ljungby kommuns budgetprocess och beslut bör tillse att medel finns för
projektet 2018 och 2019, skriver tekniska förvaltningen.
För att klara tiderna för färdigställande av projektet äskar tekniska förvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen tilläggsmedel för 2017 för att utföra
projekteringsfasen av nya lokaler, samt medel för att påbörja utförandefasen
under hösten/vintern 2017. Summan för projekteringsfasen utgör 2 704 000
kronor inklusive myndighetskostnader 2017. Summan för rivning/
markförberedande arbeten utgör 1 000 000 kronor och del av entreprenadfasen
under november och december 2017 utgör 13 000 000 kronor.
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag
till kommunstyrelsen att besluta om medel för 2017 enligt ovan och ge i uppdrag
till tekniska förvaltningen att påbörja projekteringsfasen av nya lokaler för
Hjortsbergsskolan F-6 med utökad idrottshall.
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen föreslår även
kommunstyrelsen att besluta om medel enligt ovan för rivning/
markförberedande arbeten i augusti – oktober 2017 och del av utförandefasen
(entreprenadarbetena) i november och december 2017.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar
investeringsanslag med 16 704 tkr till projektering och nybyggnation av
Hjortsbergsskolan F-6 med utökad idrottshall. Finansiering sker genom
kommunens rörelsekapital.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att bevilja investeringsanslag med 16 704 tkr till projektering och
nybyggnation av Hjortsbergsskolan F-6 med utökad idrottshall.
att en politisk styrgrupp ska utses av kommunstyrelsens arbetsutskott.
att finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.
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Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt
tekniska förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 2017-01-17.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2017-01-18.
Arbetsutskottets beslut 2016-01-24.
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2017-01-25.
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2017-02-15.
Tekniska förvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-02-27.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-03-14.
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Tilläggsanslag investeringar från 2016-2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 78 288 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att barn- och
utbildningsförvaltningen får ytterligare 5 mkr för renovering på
Kungshögskolan och Astradskolan.
Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudgeten år 2016, inklusive tidigare års överförda anslag,
omfattade 212 693 tkr. Utfallet blev 126 819 tkr, alltså en avvikelse på 85
874 tkr. Den största avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett
överskott på 59 019 tkr för investeringar som inte har blivit utförda.
Begäran om tilläggsanslag till 2017 har inkommit på sammanlagt 80 562
tkr. Kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden har begärt
överföring av lägre belopp än avvikelsen, medan barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har
begärt överföring på totalt samma belopp som avvikelsen. Miljö- och
byggnämnden har begärt överföring på större belopp än avvikelsen. I
begäran från nämnderna ingår omflyttningar mellan olika
investeringsprojekt. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
investeringsmedel överförs enligt nämndernas förslag, med ett par
undantag.
För miljö- och byggnämnden föreslår kommunledningsförvaltningen att
överförd budget blir samma som budgetavvikelsen. För kultur- och
fritidsnämnden föreslås att överföring av budget inte görs för projekt som
är avslutade eller där det inte är troligt att investering kommer att göras det
närmaste året. Samtidigt föreslår vi att budget flyttas till elljusspår Lidhult
där det har skett en kraftig fördyring och att budget flyttas från servicehus
till nytt projekt för toalett och duschar vid utebadet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsmedel på 78 288 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens
förslag med tillägget att barn- och utbildningsförvaltningen får ytterligare 5 mkr
för renovering på Kungshögskolan och Astradskolan.
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Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2017-02-23.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-03-14.
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Utbetalning av partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lokalt partistöd ska utbetalas 2017 till samtliga
partier som har ansökt om partistöd.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen i kraft, gällande
kommunalt partistöd. Lagändringen gör det möjligt för kommunerna att själva
besluta om regler kring utbetalning av partistöd. Till exempel får kommuner
ställa krav på att mandat i fullmäktige måste vara representerat för att
mandatersättning ska betalas ut.
En annan ändring är att fullmäktige kan kräva att partierna lämnar in en
redovisning över hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan
fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistödet. Enligt kommunallagen är
syftet med att betala ut kommunalt partistöd att stärka den lokala demokratin.
Ljungby kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta nya
regler för partistöd. Partistöd delas ut av kommunen för att stärka den lokala
demokratin. Fullmäktige kräver nu att partierna lämnar in en redovisning över
hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan fullmäktige fattar
beslut om utbetalning av partistödet.
Samtliga partier har lämnat in ansökan om utbetalning av partistöd 2017
tillsammans med redovisning av hur det lokala partistödet användes under 2016,
i enlighet med de nya reglerna.
Demokratiberedningen har enligt reglerna i uppgift att gå igenom
redovisningarna och lämna förslag om lokalt partistöd ska utbetalas 2017.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lokalt partistöd
ska utbetalas 2017 till samtliga partier som har ansökt om partistöd.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-02.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-03-14.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-03-27

23(23)

Kommunfullmäktige

Kf § 34

Ks2017/0074

102

Valärende B-O Orvnäs (KB)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Bert-Ove Orvnäs (KB) avsägelse och utser
Brigitte Orvnäs (KB) till ny ledamot i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Bert-Ove Orvnäs (KB) har i en skrivelse den 7 mars 2017 avsagt sig sitt uppdrag
som ledamot i socialnämnden och sitt uppdrag som ersättare i arbetsutskottet.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Kommunens
Bästa som föreslår Birgitte Orvnäs (KB) till ny ledamot i socialnämnden.
Ny ersättare till arbetsutskottet väljs av socialnämnden.
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