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Kommunfullmäktige

Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande
Åhörare
Justerare

Justeringens
tid och plats

Paragrafer

Justerandes sign

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 24 april 2017,
kl.17.30 - 20.00
Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Carina Bengtsson (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
ej § 47 pga. jäv
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
K-G Sundgren (C)
Ingela Rosén (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Marie Åberg-Johansson (S)
Bengt Carlsson (KD)
Karin Bondeson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Tryggve Svensson (V)
Lars Solling (L)
Ulla-Britt Storck (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Ulf Holmgren (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)
Marcus Walldén (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Ann-Kristin Petersson (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)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef
5
Karin Bondeson
Lars-Ove Johansson
Ersättare: Roland Johansson
Kommunkansliet, tisdagen den 2 maj 2017 kl. 15.30

35-51
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Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel (ej § 47)

Justerare

Karin Bondeson

Lars-Ove Johansson § 47

Lars-Ove Johansson

Roland Johansson § 47

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

24 april 2017

Överklagningstid

3 maj 2017 – 23 maj 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

24 maj 2017

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 41
Ja

Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

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

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

K-G Sundgren (C)

X

Magnus Carlsson (S)

Ingela Rosén (S)

X

X
X
X

X
X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

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)

Bengt Carlsson (KD)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

X

Ja

Nej

Ja

Nej
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Närvaro

§ 41
Ja

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

Ledamöter

Margaretha Andersson (S)

Ersättare

Ulf Holmgren (S)

Nej

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

Ulla Hansson (M)

Stefan Bramstedt (M)

Marcus Walldén (M)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

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

Jerry Rogerstam (S)

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

X

X

X

X

29 ja 20 nej
Justerandes sign

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 35

Årlig information från nämnderna
Enligt ett beslut i fullmäktige ska nämnderna varje år redovisa aktuella frågor i
sin verksamhet i fullmäktige. Under dagens sammanträde redovisar följande
nämnder:
1. Kultur- och fritidsnämnden
2. Miljö- och byggnämnden
3. Socialnämnden
4. Tekniska nämnden
5. Överförmyndarnämnden
Barn- och utbildningsnämnden redovisar sin verksamhet i augusti, eftersom de
befinner sig på skolriksdag i Stockholm idag.

Justerandes sign
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Kf § 36

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs under punkten.
Ledamöternas frågestund
1. Roland Johansson (ALT) frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets
ordförande om det finns möjlighet att utöka antalet platser på
sjuksköterskeutbildningen som startar i Ljungby till hösten, eftersom det
är så många som har sökt den. Johansson frågar också om det går att
prioritera invånare i Ljungby kommun vid intagningen.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Carina Bengtsson
(C) svarar att kommunstyrelsepresidierna i regionen har gett
kommuncheferna i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att ta in
fler elever till utbildningen och det uppdraget pågår. På frågan om det
går att prioritera invånare i Ljungby vid antagningen svarar Bengtsson
(C) att det kan man inte göra. Det här är en regelrätt
universitetsutbildning som drivs av Linneuniversitetet, som förlägger
utbildningen till Ljungby. Utbildningen tar emot 15 elever varje höst och
vår, så totalt 90 elever kan gå utbildningen när den är i full gång så länge
behovet finns.
2. Björn Gullander (V) frågar socialnämndens ordförande om han är beredd
att se över rutinerna för samverkan i gemensamma frågor mellan
socialnämnden och överförmyndarnämnden som berör gode män för
ensamkommande barn. Olika slags information har lämnats av de båda
nämnderna och gode män hamnar mellan stolarna då de båda nämnderna
har olika syn på gemensamma frågor. Är du beredd att börja samarbeta
och vem är det som ansvarar för detta? frågar Gullander (V).
Bo Ederström (M) kan inte svara på vem som har ansvaret idag. Däremot
har överförmyndarnämnden och socialnämnden haft möten om bland
annat ekonomi. Jag får ta med mig frågan för att få mer information och
besvarar den under nästa möte i fullmäktige.
3. Anne Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande hur det går med
järnvägsfrågan, om de har haft några möten, och så vidare?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
Ljungby kommun var på ett möte förra veckan tillsammans med
Justerandes sign
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Sverigeförhandlingen, Växjö kommun och Region Kronoberg. Det blev
ett ganska bra möte. Sverigeförhandlingen och Trafikverket vill att vi i
regionen pratar med en mun. Min uppfattning är att ett stopp i
Kronobergs län är vi eniga om, däremot inte platsen för stoppet. Efter det
här mötet fick vi en extra inbjudan från personer i regeringskansliet till
ett möte i Jönköping i maj.
4. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar på
Emma Johansson Gauffins (S) fråga under det förra
fullmäktigesammanträdet med anledning av hennes interpellation om IT:
Hur går det? Ärendet kommer att redovisas på kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde i morgon. Då kommer IT-chefen att
informera om vad som görs utifrån den interpellation som Gauffin (S)
ställde. Interpellationen i sig är inte ett uppdrag men IT-chefen använder
den som en bakgrund till sin redovisning.
Gauffin frågade också om tjänstemanna IT-grupper, hur jobbar man med
IT i kommunen? Vi har dels en IT-grupp inom socialförvaltningen och
en IT grupp inom barn- och utbildningsförvaltningen. Dessutom finns
det ett övergripande IT-råd.

Justerandes sign
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Kf § 37

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
1. Socialdemokraterna anser att Sunnerbogymnasiet främst ska verka för
våra egna invånare och tillgodose de behov och utmaningar som finns i
kommunen. I en motion om lokalt ishockeygymnasium yrkar
Socialdemokraterna genom Matija Rafaj (S):
• att kommunen utreder möjligheter till ett lokalt
ishockeygymnasium för killar,
• att barn-och utbildningsförvaltningen samverkar med kultur-och
fritidsförvaltningen och IF Troja-Ljungby,
• att en omvärldsanalys görs för att se hur andra skolor gjort
• att en utvärdering av elithockeygymnasiet görs.
2. I en motion om att öka valfriheten inom barnomsorgen yrkar
Kristdemokraterna genom Susanna Tingbratt (KD):
• att intresset av och möjligheten till att starta pedagogisk omsorg i
kommunal regi, såsom exempelvis familjehem, utreds,
• att kommunen verkar för att erbjuda pedagogisk omsorg om
vårdnadshavare så önskar,
• att information om pedagogisk omsorg i egen regi utökas med
kriterier för godkännande, hur man ansöker, samt exempel på hur
former kan se ut.
3. Då Ljungby växer och vi lever längre, ibland med svåra sjukdomar och
ibland under en längre tid med behov av vård i livets slutskede, skulle ett
hospice ge både brukare och personal en god miljö att vistas i.
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp yrkar därför i en motion om
hospice i Ljungby att kommunen utreder hur vi på bästa möjliga sätt kan
utveckla ett hospice och på så sett tillgodose ett stort behov som finns
idag.
4. I en motion om idrottsutbildning för flickor med inriktning hockey yrkar
Socialdemokraterna genom Matija Rafaj (S):

Justerandes sign
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•
•
•
•

Justerandes sign

att kommunen utreder möjligheterna med ett lokalt och/eller
nationellt ishockeygymnasium (NIU) för tjejer på
Sunnerbogymnasiet,
att kommunen gör en omvärldsanalys för att se hur andra
skolor gjort,
att barn-och utbildningsförvaltningen samverkar med kulturoch fritidsförvaltningen och IF Troja-Ljungby,
att kommunen utreder vilka samverkansvinster det kan finnas
med det befintliga elithockeygymnasiet, men även med ett
eventuellt lokalt hockeygymnasium för killar.
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Kf § 38

Ks2017/0098

821

Svar på interpellation om Ljungby Arena
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Melena Jönsson (SD) har ställt en interpellation om Ljungby Arena till kulturoch fritidsnämndens ordförande. Jönsson (SD) 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.
Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden har lämnat ett skriftligt svar och
besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 39

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna de två medborgarförslagen till
tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Gör en säkrare miljö för barn som cyklar och går till och från
Stensbergsskolan med ingång från Torsgatan, föreslår en medborgare.
Övergången från cykelvägen till trottoaren på Torsgatan är osäker,
cykelvägen slutar och går ut på Torsgatan där det svänger åt vänster. Det
är en stor olycksrisk menar medborgaren som skickar med
namnunderskrifter från föräldrar med barn på skolan.
2. Gör en gång- och cykelväg från Åbyskolan till korsningen
Åbyvägen/Torlarpsvägen, föreslår en medborgare. Sträckan är en
skolväg för många barn med tung trafik och höga farter.

Justerandes sign
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Kf § 40

Ks2013/0547

701

Beslut om att ingå i Sunnerbo Samordningsförbund
(Finsam)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun ska ingå i Sunnerbo
Samordningsförbund och att godkänna förbundsordningen för densamma.
Sammanfattning av ärendet
Markaryds kommun har utrett möjligheterna till att utvidga Markaryds
samordningsförbund till att även innefatta Ljungby och Älmhults kommuner.
Samordningsförbundet består idag av Region Kronoberg, försäkringskassan,
arbetsförmedlingen samt Markaryds kommun.
Utredningen skickades på remiss till medlemmarna i Markaryds
samordningsförbund samt till Ljungby kommun och Älmhults kommun
sommaren 2016. Ljungby kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti att
ställa sig positiv till att ingå i Markaryds samordningsförbund tillsammans med
Älmhults kommun.
Samtliga partner har därefter gemensamt tagit fram ett förslag till
förbundsordning för det föreslagna förbundet Sunnerbo Samordningsförbund.
Förbundet föreslås bildas med start 2017-07-01, förutsatt att alla ingående parter
godkänner förbundsordningen.
Finansiering för ingående i förbundet beslutas när beloppen är fastställda av
övriga huvudmän. Socialnämnden har tidigare fastslagit att det är sannolikt att
finansiering hämtas från konto för försörjningsstöd.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förbundsordning för
Sunnerbo Samordningsförbund.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att ingå i Sunnerbo
Samordningsförbund och att godkänna förbundsordningen för densamma.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21.
Socialnämndens yttrande 2017-03-22.
Sammanträdesprotokoll Markaryds Samordningsförbund 2017-02-22.
Förslag till förbundsordning.
Socialnämndens beslut om tilldelning av medel 2017-10-19.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges remissyttrande 2016-08-29.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-04-04.

Justerandes sign
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Kf § 41

Ks2015/0382

101

Svar på motion om Janssons ängar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att stadsarkitekten
ska yttra sig över att-satsen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion från november 2015 att man utreder
möjligheternas område, Jansons ängar, centralt vackert område utmed
Ljungbys del av ån Lagan. Hyresbostäder, fritidsgård eller en skatepark är några
exempel på verksamheter som skulle kunna anläggas inom området, skriver
partiet i sin motion.
Tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen skriver i ett
tjänsteyttrande att under hösten 2014 gjordes en geoteknisk undersökning på
området efter att sättningssprickor hade uppmärksammats där. Undersökningen
visade att området har en stark erosion under vattenytan. På sikt kommer
grönområdet sannolikt att erodera bort om inga åtgärder tas.
Tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att tekniska
nämnden och kultur- och fritidsnämnden ska avslå motionen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen med hänvisning av tekniska förvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningens redogörelse.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad
och att en fördjupad utredning av området utförs i samband med arbete med
översiktsplan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2017-01-17
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2017-02-15
Kommunstyrelsens yttrande 2017-04-04
Yrkanden
Pia Johansson (S) yrkar att motionen återremitteras för att stadsarkitekten ska
yttra sig över att-satsen.
Justerandes sign
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Karl-Gustaf Sundgren (C) och Melena Jönsson (SD) yrkar att motionen avslås,
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag eller
om ärendet ska återremitteras enligt Pia Johanssons (S) yrkande. Ordföranden
finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras enligt Pia Johanssons (S) yrkande.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Se separat
omröstningslista på sidorna 3-4. Det krävs en tredjedel av rösterna för att ett
ärende ska återremitteras i fullmäktige första gången (17 av 49 närvarande
ledamöter). Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet
för att stadsarkitekten ska yttra sig över att-satsen.

Justerandes sign
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Kf § 42

Ks2016/0340

020

Svar på motion om förskollärareutbildning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Margaretha Andersson (S) och Magnus Carlsson (S) yrkar i en motion den 17
november 2016 att kommunen ska utreda möjligheten att ge barnskötare ett
liknande erbjudande som tidigare att utbilda sig till förskollärare.
Barn- och utbildningsnämnden har som mål att det ska vara 75 procent
pedagoger på förskolan, skriver förvaltningen i ett tjänsteyttrande. Det kan dock
vara svårt att besätta dessa tjänster med utbildade förskollärare.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav 11 januari 2017 § 6
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra
förskollärarutbildning.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-02-15.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-07.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-04-04.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Kf § 43

Ks2017/0038

103

Svar på motion om kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) inlämnade den 4 februari 2017 en motion med rubriken
Se över arbetsordningen för fullmäktige i Ljungby kommun. I motionen yrkar
Svensson (V) att även en enkel fråga ska besvaras skriftligt.
Enligt kommunallagen får ledamöter ställa korta och enkla frågor för att inhämta
sakupplysningar. Frågor bör besvaras under det sammanträde vid vilket de har
ställts.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i sitt förslag till arbetsordning
för kommunfullmäktige att svar på fråga inte behöver vara skriftlig. Detta
förslag har inte enbart anammats av Ljungby kommun, utan även ett antal
kringliggande kommuner samt Region Kronoberg. Vill man ha ett skriftligt svar
rekommenderas att en interpellation ställs istället.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-02.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-04-04.
Yrkanden
Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Tryggve Svenssons
(V) yrkande om bifall till motionen eller enligt kommunstyrelsens förslag att
avslå motionen. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign
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Kf § 44

Ks2017/0082

041

Årsredovisning för Ljungby kommun 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Ljungby
kommun 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för
2016. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning
ger information om det ekonomiska utfallet för 2016 års verksamhet och
redovisar den ekonomiska ställningen per 2016-12-31. Årsredovisningen
innehåller även förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning
av mål.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen för Ljungby kommun 2016.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, samt årsredovisning med
bilaga 2017-03-21.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-04-04.
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Ks2017/0082

041

Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om
ansvarsfrihet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunrevisionens
revisionsberättelse, att bevilja ansvarsfrihet för:
De förtroendevalda i kommunstyrelsen,
De förtroendevalda i socialnämnden,
De förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden,
De förtroendevalda i miljö- och byggnämnden,
De förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden,
De förtroendevalda i tekniska nämnden,
De förtroendevalda i överförmyndarnämnden,
De förtroendevalda i gemensamma nämnden.
Jäv
De förtroendevalda i respektive nämnd eller styrelse deltar inte i överläggning
eller beslut avseende frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket berörd
förtroendevald har tjänstgjort.
I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte:
Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S), Conny
Simonsson (S), Jan Sahlin (M), Ann-Charlotte Wiesel (M), Lars Solling (FP),
Jan Lorentzson (SD) Roland Johansson (ALT), Kerstin Wiréhn (V), Gun Lindell
(S), Håkan Bengtsson (S) Irene Olofsson (C) Krister Lundin (M) Krister
Salomonsson (SD) Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Johansson (L,
Jonna Nielsen (ALT)), Judit Svensson (C), Matija Rafaj (S), Lars-Ove
Johansson (C) Marie Åberg-Johansson (S), och Mathias Wanderoy (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden deltar inte: Bo Ederström (M),
Thomas Ragnarsson (M), Emma Johansson Gauffin (S), Håkan Bengtsson (S),
Maria Stansert (S), Anneli Ahlqvist (C), Martina Ericsson (SD) Jonna Nielsen
(ALT), Ulf Holmgren (S) Kjell Jormfeldt (MP), Marie Åberg-Johansson (S),
och Ingela Rosén (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden deltar inte: Melena
Jönsson (SD), Susanna Tingbratt (KD), Lars Solling (L) och Ingela Rosén (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte: Kent
Danielsson (C), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Peter Berg (M) Bengt
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Carlsson (KD) Henrik Petersson (SD) Elisabeth Lindström Johannesson (MP)
och Mathias Wanderoy (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden deltar inte: Ulla-Britt
Storck (S), Matija Rafaj (S), Pia Johansson (S) Ann-Kristin Petersson (M),
Björn Gullander (V) och Gunilla Åström (M).
I beslutet om ansvarsfrihet för tekniska nämnden deltar inte: Karl-Gustav
Sundgren (C), Conny Simonsson (S), Krister Lundin (M) Krister Salomonsson
(SD), Gun Lindell (S), Mathias Wanderoy (S), Gunilla Åström (M) Tomas
Johansson (L) och Mathias Wanderoy (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden deltar inte: Ulla-Britt
Storck (S), Melena Jönsson (SD) Krister Lundin (M) och Kjell Jormfeldt (MP).
I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden deltar inte:
Bo Ederström (M) och Maria Stansert (S).

Sammanfattning av ärendet
Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga
nämnders verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2016.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2017-04-19.
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Ks2017/0061

880

Antagande av biblioteksplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta biblioteksplanen för Ljungby kommun att
gälla år 2017-2019.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har
gemensamt tagit fram ett förslag till biblioteksplan för Ljungby kommun att
gälla för kommunens samtliga bibliotek år 2017-2019. I planen föreslår
förvaltningarna ett antal övergripande mål och förvaltningsmål.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom
den föreslagna biblioteksplanen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplanen för
Ljungby kommun att gälla år 2017-2019.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2017
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-03-22
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till biblioteksplan
Kommunstyrelsens yttrande 2017-04-04.
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045

Ansökan om kommunal borgen från Bolmstad
Hamnförening
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan om borgen.
Jäv
Ann-Charlotte Wiesel (M) deltar inte på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Bolmstad Hamnförening planerar att köpa en ny vågbrytande betongbrygga till
Bolmstad Hamn. För detta önskar föreningen en kommunal borgen till del av
utgiften. Total utgift är beräknad till 2,2 miljoner kronor, varav man behöver
låna hälften av den summan, det vill säga 1,25 miljoner kronor.
Enligt kommunens policy för kommunal borgen ska borgen i första hand ges till
bolag inom kommunkoncernen. I övrigt gäller att kommunen har en restriktiv
inställning till borgen till andra låntagare. Borgen får endast tecknas om annan
säkerhet inte anses tillräcklig eller om kommunal borgen medför att
borgenstagarens räntekostnad minskar avsevärt. Det ska undersökas vilken
säkerhet som kan lämnas av borgenstagaren.
För närvarande har kommunen gått i borgen för lån till Ljungby Ridklubb,
Hållplats Hammaren, Agunnaryds Lanthandelsförening, Ryssby
bygdegårdsförening, Ljungby IF, Friskis och Svettis samt Innebandyhallen i
Ljungby AB på totalt 29 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att de inte ser att det finns
någon möjlighet till säkerhet i detta fall. När det gäller driftkalkyl har föreningen
har tagit fram en sådan som visar på ett nollresultat varje år framöver.
Kassaflödet visar på att man amorterar lånet under fem års tid genom ökade
medlemsinsatser och medlemslån. Föreningen är idag skuldfri.
Enligt kommunledningsförvaltningen har föreningen en god ekonomi med stora
möjligheter att höja sina intäkter för att täcka kostnader för ränta och kunna
betala amortering. Förvaltningen ser ingen större risk med beviljande av
kommunal borgen.
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Ljungby kommun har en policy som innebär en restriktiv inställning till borgen
utanför kommunkoncernen. Det borde finnas möjlighet för föreningen att få lån
i bank utan kommunal borgen, utan att räntan ska öka med betydande belopp.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår ansökan om borgen.
Beslutsunderlag
Ansökan med beslutsunderlag från Bolmstad Hamnförening.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-04-04.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till ansökan om borgen.
Thomas Ragnarsson (M) och Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på ansökan om
borgen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla ansökan enligt
Anne Karlssons (S) yrkande eller att avslå ansökan enligt Thomas Ragnarssons
(M) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå
ansökan om borgen.
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Valärende - J Gauffin (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Joel Gauffins (S) avsägelse av hans
uppdrag som ledamot i kultur-och fritidsnämnden och utser Gun Oscarsson (S)
till ny ledamot och Jorge Rodríguez (S) till ny ersättare i kultur-och
fritidsnämnden.
Ny ersättare i tekniska nämnden utses under kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Joel Gauffin (S) avsäger sig i en skrivelse den 23 mars 2017 sitt uppdrag som
ledamot i kultur-och fritidsnämnden i Ljungby kommun och som ersättare i
tekniska nämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med
Socialdemokraterna som föreslår Gun Oscarsson (S) till ny ledamot och Jorge
Rodríguez (S) till ny ersättare i kultur-och fritidsnämnden.
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Valärende - A Stenbäck (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och ber länsstyrelsen att
utse ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse den 12 april 2017 avsäger sig Annika Stenbäck (SD) sitt uppdrag
som ersättare i Ljungby kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-04-24

26(27)

Kommunfullmäktige

Kf § 50

Ks2017/0114
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Redovisning av obesvarade motioner - april 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
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 finns tre motioner inte har
besvarats inom ett år:
1. Motion om fotbollsplan vid Astradskolan,
2. Motion om äldres näringsstatus,
3. Motion om Jansson ängar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-05.
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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.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av de
medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2016
till och med mars 2017, med en kort sammanfattning av respektive svar.
Där kan man se att några av förslagen inte besvarades inom tidsramen.
Samtliga förslag med svar är publicerade på kommunens webbplats.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-06
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