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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 19 juni 2017,
kl. 16.00 – 21.50.
Ajournering kl. 17.00–17.10, 19.05–19.35, 20.00–20.10

Beslutande

Övriga deltagande
Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats

Justerandes sign

Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S), §§
52-56
Carina Bengtsson (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Karl-Gustav Sundgren (C)
Magnus Carlsson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Marie Åberg-Johansson (S)
Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M), ej §
70 pga. jäv
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S), ej §
71 pga. jäv
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP), § 68
deltog ej i beslutet
Margareta Lundblad (V)
Lars Solling (L)
Liselott Åhlander (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (KB)
Bo Ederström (M), ej § 71 pga. jäv
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), §§56-74
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)
Ulla-Britt Storck (S), §§ 52-55, 57-74

Ronnie Wallin, kanslichef
Jonas Jönsson, kommunchef
17
Ulla Hansson och Håkan Bengtsson
Ersättare: Kjell Jormfeldt (§ 71)
Kommunkansliet, måndagen den 26 juni 2017 kl. 16.00
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52-74

Paragrafer
Sekreterare

Ronnie Wallin

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Ulla Hansson

Håkan Bengtsson

Kjell Jormfeldt (§ 71)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

19 juni 2017

Överklagningstid

27 juni 2017 – 18 juli 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

19 juli 2017

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Närvaro

§ 55
Ja

Anne Karlsson (S)

X

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

X

X

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

Ledamöter

Conny Simonsson (S) § 52-56

Stefan Willforss (C)

Ersättare

Ulla-Britt Storck § 57-74

§ 56 - 2
§ 56 - 7
Ja Nej Ja Nej

X

X

X
X
X
X
X

-

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

X

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X
X

Margareta Lundblad (V)

X

X

X
-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

X

X

Lars Solling (L)

X
X

X

X

X

-

X

X

Tryggve Svensson (V)

Karl-Gustav Sundgren (C)

Nej

X
X
X
X

X

-

X
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Närvaro

§ 55
Ja

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

Bo Ederström (M)

X

Matija Rafaj (S)

Ledamöter

Ersättare

Nej

§ 56 - 2
§ 56 - 7
Ja Nej Ja Nej
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

X

Gun Lindell (S)

X

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S) § 56-74

Ulla-Britt Storck § 52-55

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Gunilla Åström (M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

Maria Stansert (S)

X

Tomas Johansson (L)

X

X

X

X

X
X

X
-

X
X
X
X

X

X
X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

X

Justerandes sign

X

X
X

X

-

X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S) § 52-56

Ulla-Britt Storck § 57-74

§ 56 - 8
§ 56 - 12
§ 56 - 13
Ja Nej Ja Nej Ja Nej
X
X

X

X
X

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

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

X

Stefan Willforss (C)

Karl-Gustav Sundgren (C)

X

X

X

-

-

X
-

X

X

X

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

-

Marie Åberg Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

Margareta Lundblad (V)

X

X

X
-

-

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

-

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

X

X

X
-

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

-

X
X

-

X

X

X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 56 - 8
§ 56 - 12
§ 56 - 13
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

-

Ulla Hansson (M)

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

X

Mathias Wanderoy (S) § 56-74

Ulla-Britt Storck § 52-55

X
-

X

-

-

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

-

Gunilla Åström (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

X

Tomas Johansson (L)

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

Justerandes sign

-

X

X

X

X

X

X

X

X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S) § 52-56

Ulla-Britt Storck § 57-74

§ 56 - 14
§ 56 - 16
§ 56 - 17
Ja Nej Ja Nej Ja Nej
X
X

X

X
X

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

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

X

Stefan Willforss (C)

Karl-Gustav Sundgren (C)

X

X

X

-

X
X

X

X

-

X

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

-

Marie Åberg Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

Margareta Lundblad (V)

X

-

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

-

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

X
X

X

-

X

X

X

X

X

X
X

X

-

X

X

X
X

X

X
X

-

X

X

X

-

X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 56 - 14
§ 56 - 16
§ 56 - 17
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

-

Ulla Hansson (M)

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

Mathias Wanderoy (S) § 56-74

Ulla-Britt Storck § 52-55

X
-

X

X

X
X

X

X
-

-

X
X

X

X
X

X
X

X

-

X

X
X

Henrik Pettersson (SD)

X

-

Gunilla Åström (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

X

Tomas Johansson (L)

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

Justerandes sign

X

X

-

-

X

X

X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 56 - 18
§ 60
Ja Nej Ja

Anne Karlsson (S)

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

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

Conny Simonsson (S) § 52-56

Stefan Willforss (C)

Ulla-Britt Storck § 57-74

§ 61
Ja Nej

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X
X

Tryggve Svensson (V)

Karl-Gustav Sundgren (C)

Nej

Margareta Lundblad (V)

X

X

X

X

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Lars Solling (L)

Justerandes sign

X

X

X

X

X

X
X

X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 56 - 18
§ 60
Ja Nej Ja
X

Nej

§ 61
Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

Mats Karlsson (KB)

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

Björn Gullander (V)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

Gun Lindell (S)

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S) § 56-74

Ulla-Britt Storck § 52-55

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Gunilla Åström (M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

Maria Stansert (S)

X

X

Tomas Johansson (L)

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

Justerandes sign

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kf § 52

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar tekniska nämndens ordförande Karl-Gustav Sundgren (C) om hur tekniska nämnden har utrett området överföringsledningen, det vill säga genomfört en utredning inkluderande en beskrivning av problemet, målet, alternativa lösningsförslag samt hur detta ska
finansieras. Kan denna utredning anses utgöra ett samlat beslutsunderlag
för dagens beslut om budget?
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustav Sundgren (C) svarar att frågan har hanterats i vederbörlig ordning. Om en fastighetsägare vill ansluta sig till en kommunal anläggning, så är det kommunens skyldighet
att arrangera detta. En konsult har gjort en sammanställning av allt utredningsmaterial som kommer presenteras i dagarna.
2. En medborgare frågar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anne
Karlsson (S) om hon anser att det är motiverat att låta VA-kollektivet
bekosta utbyggnad av överföringsledningen i Byholma trots att det pågår
en utredning på regeringsnivå och att en oberoende utredning har beställts av kommunledningen, som har avgörande betydelse för denna typ
av investeringar?
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anne Karlsson (S) svarar att det
är motiverat med en överföringsledning med tanke på att livslängden är
längre än vad den är för ett minireningsverk. Det är kommunens skyldighet att tillhandahålla vatten som är det viktigaste livsmedlet, vilket
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet gemensamt motionerat om. Det är även kommunens skyldighet att stå för avloppshantering där det finns behov.
3. En medborgare frågar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carina
Bengtsson (C) hur man kan motivera en investering på cirka 250 miljoner kronor i överföringsledningen som innebär att avloppsvattnet släpps
direkt ut i Laholmsbukten istället för att återvinna detta genom lokalt
placerade minireningsverk, som behåller vattnet i området och därmed
förstärker grundvattennivån till gagn för naturens kretslopp?

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carina Bengtsson (C) svarar att
eftersom det har varit mycket diskussioner kring överföringsledningen
har kommunledningen beställt en oberoende utredning och sammanställning, som genomförs av en konsult.
4. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) om de är beredda att bryta ut delen om överföringsledningen ur
budgeten och skjuta på beslutet till alla utredningar är klara?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar nej på
frågan.
5. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) och miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C)
om det inte finns möjligheter att ge ytterligare dispens för den obemannade bensinstationen i Tannåker för att kunna fortsätta med försäljning
av bensin?
Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) svarar att
bensinbolaget har haft lång tid på sig att genomföra de åtgärder som
miljö- och byggnämnden kräver. Han svarar också att det inte går att ge
ytterligare dispens eftersom stationen ligger i ett vattenskyddsområde.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
kommunens uppgift är att underlätta för näringslivet att bedriva verksamhet, men att vattenskyddet ändå måste beaktas.
Ledamöternas frågestund
1. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus
Gunnarsson (M) om man har tagit beslut i Moderaterna om att bygga
överföringsledningen?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att man
har antagit vissa planer samt att beslut om att avsätta medel för överföringsledningen tas under kvällen.
2. Jonna Nielsen (ALT) frågar kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Matija Rafaj (S) om Ljungby Hundklubb kan ta över den uttjänta
klubbstugan vid Lagavallen och om kommunen kan flytta denna till 4 Hgården?
Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Matija Rafaj (S) svarar
att kultur- och fritidsnämnden har fått in en skrivelse angående detta från
Ljungby Hundklubb, samt att frågan är under beredning.
Justerandes sign
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3. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsen ordförande Magnus
Gunnarsson (M) hur kommunen kan agera mot Region Kronoberg gällande stängning av akutverksamhet nattetid på Ljungby lasarett?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
Ljungby kommun ska arbeta för att ha en tätare formell dialog med personal på Ljungby lasarett.
4. Björn Gullander (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) om han tycker att det är demokratiskt att kommunfullmäktige ska fatta beslut om medel i budgeten till en överföringsledning, när
inte alla utredningsunderlag är presenterade?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarson (M) svarar att den
oberoende utredning som kommer presenteras i dagarna inte är ett fullständigt underlag för ett beslut, utan endast en sammanställning av de
beslutsunderlag som har tagits fram tidigare.

Justerandes sign
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Kf § 53

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
1. Låt vatten bli Ljungby kommuns signum. Miljöpartiet föreslår i en motion den 24 april 2017:
•
•
•
•

Att rent vatten blir ett nyckelord i Ljungbys framtida varumärke
Att en långsiktig plan för skyddande av vattentäkter tas fram
Att en plan för förnyelse av vatten- och avloppssystemen tas fram
och kostnadsberäknas.
Att investeringar görs så att ekologiskt bästa och ekonomiskt mest
fördelaktiga teknik utnyttjas.
Att både plus- och minusposter beaktas vid en långsiktig analys av
devisen till Ljungby = rent vatten

2. Ge de moderna språken ett lyft föreslår den Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen genom Emma Johansson Gauffin (S) och yrkar:
•
•

Att Ljungby kommun utreder hur man kan stärka ämnet moderna
språk på dess grundskolor och på gymnasiet.
Att Ljungby kommun genomför en satsning på moderna språk (och
kanske även engelska) för att öka språkens attraktionskraft och vitalisera språkstudier i kommunens skolor.

Mattelyft och läslyft behöver följas av ett språklyft menar Johansson
Gauffin i sin motion från den 10 maj 2017.
3. I en motion om skapande av en laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken, yrkar Mathias Wanderoy (S) den 15 maj 2017:
•
•
Justerandes sign

Att kommunen tar hjälp av utomstående experter och olika instanser
för att se om det är nödvändigt för djurlivet idag och i framtiden med
en laxtrappa.
Att vi undersöker möjligheterna för en laxtrappa förbi vattenkraftverket i Ljungby.
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•

Att vi politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt skulle
kosta.

4. I en motion den 31 maj 2017 föreslår Emma Johansson Gauffin (S) och
Håkan Bengtsson (S):
•
•

Att Ljungby kommun utreder en mer jämställd utbetalning av
ekonomiskt bistånd, exempelvis som i Tingsryds kommun.
Att Ljungby kommun ska betala ut ekonomiskt bistånd på ett mer
jämställt sätt.

En kommun har ett stort ansvar för att verka för jämställdhet och att män
och kvinnor har likvärdiga möjligheter att leva det liv de vill leva, skriver motionärerna. Det kanske viktigaste området för jämställdhet rör
ekonomi. En kommuns mål är givetvis att inte någon ska behöva försörjningsstöd men det är en realitet att det finns och behövs.

Justerandes sign
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Kf § 54

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslagen 1-2 samt 4-5
till tekniska nämnden för beslut. Medborgarförslag 3 överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Förbättra grönområdet utmed Kungsgatan nedanför Granngården mot
Lagaån. Området borde namnges och förses med sopkärl, bänkar, bord
och grillplats. Det är många Ljungbybor som använder området sommartid.
2. Gör en hundpark i Kronoskogen, det är många som efterfrågar ett område att kunna släppa sina hundar lösa.
3. Bygg en skatepark vid biblioteket så att alla kan vara nära den. En
mötesplats för både yngre och äldre som gillar skateboard och BMX.
4. Bygg minireningsverk vid Bolmen. Ljungby kommun har föreslagit att
bygga en vatten- och avloppsledning där man tar in vattnet till Ljungby
reningsverk. Spola inte pengar i avloppet utan bygg 1-3 st minireningsverk vid Bolmens stränder. Med dagens teknologi är minireningsverkbåde bättre och billigare än dyra ledningar och pumpstationer.
5. Placera ut blomkrukor som farthinder när man kommer in i Dörarps samhälle söder ifrån. Blir både bra för säkerhet, trevligt och välkomnande.

Justerandes sign
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Kf § 55

Ks2017/0143

250

Förvärv av fastigheten Sågverket 1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det preliminära avtalet med Vida Ljungby AB,
556053-3654, med adress Box 100, 342 21 Alvesta, avseende förvärv av fastigheten Sågverket 1 ska godkännas.
Förvärvet av fastigheten Sågverket 1 med 10, 200 000 kronor finansieras genom
kommunens rörelsekapital.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna respektive Alternativet reserverar sig
mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen vill förvärva fastigheten Sågverket 1 för att kunna utreda möjligheten att planera bostäder i området som omfattar cirka 71 000 kvm. Enligt det
preliminära avtalet som tekniska förvaltningen har skrivit med ägaren Vida
Ljungby AB, köper kommunen fastigheten för 10,2 miljoner kronor och får tillträde den 1 september 2017. Området är idag detaljplanelagt för industriändamål
därför måste en ändring i detaljplanen göras.
Taxeringsvärdet uppgår till 4,978 miljoner. Bolaget friskriver sig för fel i fastigheten såsom miljöföroreningar. Enligt en miljöundersökning av fastigheten behöver inga efterbehandlingsåtgärder eller vidare miljöundersökningar inom området göras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förvärv av fastigheten Sågverket 1
med 10 200 000 kr finansieras genom kommunens rörelsekapital.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det preliminära avtalet med Vida Ljungby AB avseende förvärv av fastigheten Sågverket 1 ska godkännas och att förvärvet av fastigheten med 10,2 miljoner kronor finansieras
genom kommunens rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2017-05-22.
Tekniska förvaltningens beslutsunderlag.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-30.
Justerandes sign
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Yrkanden
Henrik Petersson (SD) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkar att
avtalet med VIDA Ljungby AB ska ändras så att inte VIDA Ljungby AB kan
friskriva sig från eventuella föroreningar.
Karl-Gustav Sundgren (C), Magnus Gunnarsson (M) och Irene Olofsson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar återremiss.
Beslutsordning
Ordföranden väljer att inte ställa Henrik Peterssons (SD) yrkande mot övriga
yrkanden, då ett avtal formellt sett inte kan ändras eftersom det är en överenskommelse mellan två parter.
Ordföranden frågar om det är kommunfullmäktiges avsikt att avgöra ärendet
idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande ordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterar i 36 ja-röster och 13 nej-röster. Se omröstningsresultatet på sidorna 3-4. Kommunfullmäktige kommer därmed avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Kf § 56

Ks2017/0161

041

Budget 2018 och plan 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019-2022 enligt kommunstyrelsens förslag, med följande ändringar:
1. att införa gratis bad för pensionärer, till en kostnad av 300 000 kronor.
2. att ge i uppdrag att göra en utvärdering av förra årets budgetbeslut om
800 000 kr till undersköterskeutbildning av vikarier.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Alternativet och
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att inte stryka överföringsledningen år
2018 och att inte utreda alternativa metoder med miljökonsekvenser för de olika
alternativen.
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har arbetat fram förslag till budget 2018 och plan 2019-2022
efter förslag från nämnderna.
Under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterade den styrande
alliansen sitt förslag till förändringar i budgeten.
Kommunstyrelsen beslutade sedan att i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till budget lägga till 1.2 miljoner till ökad bemanning inom äldreomsorgen och
500,000 kr till barnomsorg på obekväm arbetstid och överlämnade därefter
förslag till budget för beslut av fullmäktige.
Yrkanden
A. Anne Karlsson (S) yrkar för Socialdemokraterna att följande läggs till
förslaget till budget:
1. 3 mkr till ökad bemanning i förskolan.
2. 1,2 mkr till ökad bemanning inom elevhälsa (psykolog, kurator och
skolsköterska).
3. 800 000 kr till validering av vårdbiträden till undersköterskor, på
vuxenutbildningen, för att säkra kompetensförsörjningen.

Justerandes sign
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4. 500 000 kr till arbetsmarknadsenheten för att arbeta med
etableringsreformens konsekvenser med målet att fler kommer i arbete med extratjänster, utbildning m.m.
5. 500 000 kr för att arbeta aktivt med ett centralt program för
rehabiliteringsåtgärder för att arbeta bort höga sjuktal.
6. 300 000 kr för enkelt avhjälpta hinder vad gäller tillgänglighet.
7. 300 000 kr till gratis bad för pensionärer.
8. Att renoveringen av Grand ska påbörjas år 2018.
9. Uppdrag att göra en översyn centralt för att utforma ett gemensamt
verktyg för alla förvaltningar i en sammanhållen rehabiliteringskedja
vid sjukskrivningar, trygg arbetsplats samt att tillse chefskapets
kompetens i frågor- närvarande chef som är trygg med rutinerna.
10. Uppdrag att göra en utvärdering av förra årets budgetbeslut om 800,
000 kr till undersköterskeutbildning av vikarier. Om det bidragit till
att omsorgen fått fler undersköterskor och hur utbildningen för dem
har varit.
11. Uppdrag att se över Ljungbybostäders ägardirektiv igen och höja ambitionsnivån gällande byggande av hyresrätter.
B. Jan Lorentzson (SD) lämnar följande yrkanden för Sverigedemokraterna:
1. Miljöfonden avskaffas. De små medel som delas ut får klaras inom
egen ram. (minus 200,000 kr).
2. Extra anslag till översiktsplan och ny chefstjänst inom miljö- och
byggförvaltningen får klaras genom omorganisation (minus 1mkr).
3. Extra chefstjänster inom barn och utbildning får klaras genom
omorganisation (minus 1,4 mkr).
4. Höjning av kommunalskatten med 50 öre.
5. Avslår yrkande från tekniska förvaltningen vad gäller resurser för att
bygga överföringsledningar för avlopp från Bolmsö/Tannåker, Byholma och Bäck. Under kommande 5-års period skulle detta uppskattningsvis kosta VA-kollektivet ca 250 – 300 miljoner. Istället vill
Sverigedemokraterna att man lokalt bygger så kallade minireningsverk, alternativt att de boende ordnar sina avlopp i egen regi.
6. Demontera de digitala skyltarna vid E4an och sälj dessa.
C. Lise-Lotte Åhlander (S), Matija Rafaj (S), Magnus Carlsson (S), Håkan
Bengtsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall
till Anne Karlssons (S) tilläggsyrkanden.
D. Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Kjell Jormfeldt (MP) och Roland Johansson (ALT), yrkar följande:
1. Stryk överföringsledningen år 2018 (minus 28 mkr) och utred
alternativa metoder med miljökonsekvenser för de olika alternativen.
Justerandes sign
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E. Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunen ska budgetanpassa med
ytterligare 0,5 % på hela driftbudgeten och att det därmed totalt blir 1 %.
F. Christer Henriksson (KD), Magnus Gunnarsson (M), Lars Solling (L),
Bo Ederström (M), Carina Bengtsson (C) och Ulla Hansson (M) yrkar
bifall till den budget som kommunstyrelsen föreslår.
G. Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till Anne Karlssons (S) yrkande om 300
000 kr till gratis bad för pensionärer samt yrkandet om utvärdering av
förra årets budgetbeslut om 800 000 kr till undersköterskeutbildning av
vikarier.
Beslutsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget som huvudförslag mot
följande ändringsyrkanden:
1. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons (SD) yrkande om att miljöfonden avskaffas eller avslå detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
2. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons (SD) yrkande om att både extra anslag till översiktsplan
och till ny chefstjänst inom miljö- och byggförvaltningen får klaras
genom omorganisation eller avslå detsamma och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslå yrkandet.
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 42 ja-röster och 7 nej-röster. Se omröstningslistorna på sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
3. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons (SD) yrkande om att extra chefstjänster inom barn och utbildning får klaras genom omorganisation eller avslå detsamma och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
4. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons (SD) yrkande om att höja kommunalskatten med 50 öre
eller avslå detsamma och finner att fullmäktige avslår yrkandet.

Justerandes sign
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5. Sverigedemokraterna ställer sig bakom Kerstin Wiréhns (V) yrkande
gällande överföringsledningen och därmed frågar ordföranden inte på
följande yrkande:
•

Avslår yrkande från tekniska förvaltningen vad gäller
resurser för att bygga överföringsledningar för avlopp från
Bolmsö/Tannåker, Byholma och Bäck. Under kommande
5-års period skulle detta uppskattningsvis kosta VA-kollektivet ca 250 – 300 miljoner. Istället vill Sverigedemokraterna att man lokalt bygger så kallade minireningsverk,
alternativt att de boende ordnar sina avlopp i egen regi.

6. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons (SD) yrkande om att demontera de digitala skyltarna vid
E4an och sälja dessa eller avslå detsamma och finner att fullmäktige
avslår yrkandet.
7. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om 3 mkr till ökad bemanning i förskolan eller avslå detsamma och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslå yrkandet.
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 20 nej-röster. 5 ledamöter
väljer att avstå från att delta i voteringen. Se omröstningslistorna på
sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
8. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om 1,2 mkr till ökad bemanning inom elevhälsa eller avslå detsamma och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslå yrkandet.
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 20 nej-röster. 5 ledamöter
väljer att avstå från att delta i voteringen. Se omröstningslistorna på
sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
9. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om 800 000 kr till validering av vårdbiträden till
undersköterskor, på vuxenutbildningen, för att säkra kompetensförJusterandes sign
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sörjningen eller om fullmäktige ska avslå detsamma. Ordföranden
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
10. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om 500 000 kr till arbetsmarknadsenheten för att
arbeta med etableringsreformens konsekvenser med målet att fler
kommer i arbete eller avslår detsamma och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
11. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om 500 000 kr för att arbeta aktivt med ett centralt
program för rehabiliteringsåtgärder för att arbeta bort höga sjuktal
eller avslå detsamma och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
12. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om 300 000 kr för enkelt avhjälpta hinder vad gäller tillgänglighet eller avslå detsamma och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslå yrkandet.
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 25 ja-röster och 20 nej-röster. 4 ledamöter
väljer att avstå från att delta i voteringen. Se omröstningslistorna på
sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
13. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om 300 000 kr till gratis bad för pensionärer eller
avslå detsamma och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslå yrkandet.
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 22 ja-röster och 27 nej-röster. Se omröstningslistorna på sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat att bifalla yrkandet.
14. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om att renoveringen av Grand ska påbörjas år 2018
eller avslå detsamma och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslå yrkandet.
Justerandes sign
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Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 20 nej-röster. 5 ledamöter
väljer att avstå från att delta i voteringen. Se omröstningslistorna på
sidorna 7-8. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
15. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om att ge i uppdrag att göra en översyn centralt för
att utforma ett gemensamt verktyg för alla förvaltningar i en sammanhållen rehabiliteringskedja vid sjukskrivningar, trygg arbetsplats
samt att tillse chefskapets kompetens i frågor- närvarande chef som
är trygg med rutinerna, eller avslå detsamma. Ordföranden finner att
fullmäktige avslår yrkandet.
16. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om att ge i uppdrag att göra en utvärdering av förra
årets budgetbeslut om 800 000 kr till undersköterskeutbildning av vikarier eller avslå detsamma. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslå yrkandet.
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 22 ja-röster och 27 nej-röster. Se omröstningslistorna på sidorna 7-8. Fullmäktige har därmed beslutat att bifalla yrkandet.
17. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) yrkande om att ge i uppdrag att se över Ljungbybostäders
ägardirektiv igen och höja ambitionsnivån gällande byggande av hyresrätter eller avslå detsamma. Ordförande finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslå yrkandet.
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 20 nej-röster. 5 ledamöter
väljer att avstå från voteringen. Se omröstningslistorna på sidorna 78. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
18. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Kerstin
Wiréhns (V) yrkande om att stryka överföringsledningen i investeringsbudgeten för år 2018 och utreda alternativa metoder med miljöJusterandes sign
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konsekvenser för de olika alternativen eller avslå detsamma. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslå yrkandet.
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 37 ja-röster och 12 nej-röster. Se omröstningslistorna på sidorna 9-10. Fullmäktige har därmed beslutat att
avslå yrkandet.
19. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Roland
Johanssons (ALT) yrkande om att kommunen ska budgetanpassa
med ytterligare 0,5 % på hela driftbudgeten och att det därmed totalt
blir 1 % eller avslå detsamma. Ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet.
20. Slutligen frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till budget 2018 med plan för 20192022, med de förändringar som beslutats tidigare under denna punkt
och finner att de gör så.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till budget 2017-05-30.

Justerandes sign
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Kf § 57

Ks2017/0134

107

Instruktion till ombud (Ljungby Holding AB-koncernen)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Carina
Bengtsson, Myrarås, Rönnebo, 341 77 Agunnaryd att företräda samtliga aktier
vid 2017 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.
Kommunfullmäktige beslutar att, med hänvisning till fullmäktiges beslut 201704-24 om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet
att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta
beslut om att fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen,
att besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar samt
att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2016
års förvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding AB-koncernen behöver kommunfullmäktige utse ombud samt instruktioner till ombudet. Kommunledningsförvaltningen överlämnar förslag till instruktion.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt
till stämmoombudet Carina Bengtsson, Myrarås, Rönnebo, 341 77 Agunnaryd
att företräda samtliga aktier vid 2017 årsstämmor i Ljungby Holding AB
med dotter- och dotterdotterbolag.
Kommunfullmäktige beslutar att, med hänvisning till fullmäktiges beslut 201704-24 om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet
att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta
beslut om att fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen,
att besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar samt
att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2016
års förvaltning.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-28.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-30.
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Svar på motion om hastigheter på vägar
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning av ärendet
Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnade den 12 september 2016 en
motion där de skriver att vissa vägar, till exempel del av Bredemadsvägen samt
Helsingborgsvägen har märkligt satta hastighetsregler. Eftersom dessa vägar
främst trafikeras av bilister och inte gångare eller cyklister, så bör hastigheten
vara 70 km på vissa sträckor. Pia Johansson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar
att hastigheten ses över på dessa vägar och justeras efter rådande trafik.
Tekniska förvaltningen skriver att föreslagna vägar ligger inom tättbebyggt område där bashastigeten i Ljungby kommun är 50 km/tim. För att göra avsteg från
detta bör särskilda skäl finnas. Att höja hastigheten på befintlig väg innebär
bland annat att bullernivåerna ökar. Det är också viktigt att de hastighetsbegränsningar som sätts upplevs som relevanta för att efterlevnaden ska vara god.
Tekniska förvaltningen anser att det finns anledning att se över hastighetsbegränsningen på hela det kommunala gatunätet i hela Ljungby kommun och justera hastighetsgränserna. Detta bör dock göras sammanhållet,
då förändringar som ändrar framkomligheten på en gata påverkar andra gator i
gatunätet.
År 2009 gjordes en tätortsomfattande hastighetsöversyn inom ramen för
projektet "Rätt fart i staden". Tekniska förvaltningen anser att detta arbete bör
återupptas och revideras utifrån dagens förutsättningar och ligga som grund för
en kommunomfattande hastighetsplan, där hastighetsbegränsningarna ses över
på det kommunala gatunätet i hela Ljungby kommun.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-10.
Tekniska nämndens yttrande 2017-04-18.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-09.
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Svar på motion om övergångställen i Lidhult
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att de delar av motionen som berör Trafikverkets
vägar skickas till Trafikverket för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Mats Karlsson (KB) yrkar i en motion i december 2016 att fyra nya övergångsställen anläggs i Lidhult på gator som trafikeras av många tunga fordon.
Tekniska förvaltningen har utrett förslagen i motionen och konstaterar
att Unnarydsvägen ägs av Trafikverket. Därför ska önskemål om övergångställe
på denna gata skickas till Trafikverket.
Trafikmängden på Järnvägsgatan bedöms av tekniska förvaltningen vara relativt
liten och flödet av gång- och cykeltrafikanter så pass litet att det inte motiverar
anläggandet av ett övergångställe.
Storgatan mellan Unnarydsvägen och Klockarestigen byggdes om under 2016
och gatan smalnades då av. Tekniska förvaltningen bedömer att inte heller här
behövs ett övergångsställe eftersom trafikmängden på Storgatan är relativt liten
och det bedöms inte vara några svårigheter för gående att passera gatan i korsningen vid Unnarydsvägen.
Generellt anser tekniska förvaltningen att man bör vara restriktiv med anläggandet av övergångsställen i lågtrafikerade miljöer då det finns en risk att man
skapar en falsk trygghet för oskyddade trafikanter. Övergångställen bör vara
förbehållna miljöer med hög trafikmängd och stråk där flödet av gående är så
pass stort att det är motiverat att skapa företräde för att kunna passera gatan.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen och besluta att de delar av motionen som berör Trafikverkets vägar
skickas till Trafikverket för kännedom.
Beslutsundertag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-04.
Tekniska nämndens yttrande 2017-04-18.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-09.
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Svar på motion om införandet av yrkesutbildningar för
invandrare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att komplettera beslutsunderlaget med utredning av samtliga att-satser.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) lämnade under hösten 2016 in en motion med
yrkandet att Ljungby kommun bör titta närmare på YFI i Stockholms kommun
som erbjuder yrkesutbildning för invandrare med inriktningarna undersköterska,
kock och bygg- och anläggning. Johansson Gauffin (S) yrkar att Ljungby
kommun utreder införandet av något liknande och att kommunen undersöker om
det är möjligt att söka medel från ESF (Europeiska socialfonden) för ett projekt i
linje med YFI.
Frågan om att elever som läser svenska för invandrare samtidigt ska kunna utbilda sig inom ett yrke diskuterades med politiker och tjänstemän hösten 2016.
Gymnasiechefen fick då i uppdrag att utreda inom vilka branscher Sunnerbogymnasiet bör bedriva yrkesinriktad vuxenutbildning.
Rektor för vuxenutbildningen har också under hösten 2016 startat ett projekt
som handlar om integration genom arbete och studier.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Yrkanden
Emma Johansson Gauffin (S) yrkar återremiss med hänvisning till att samtliga
att-satser inte är utredda, samt att det hänvisas till en utredning i beslutsunderlaget som inte ingick i själva beslutsunderlaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att avgöra ärendet idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Se omröstningslistorna
på sidorna 9-10. Fullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-30.
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Svar på motion om företagsförsäljning på skolor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att komplettera beslutsunderlaget med utredning av samtliga att-satser.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) föreslår i en motion i december 2016 att kommunen beslutar att stoppa utomstående företags försäljning på kommunala skolor,
av till exempel porträttfotografering 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, skriver Johansson Gauffin i
motionen.
Barn-och utbildningsförvaltningen skriver att skolfotografering traditionsenligt
har förekommit under lång tid i skolan. Gruppfoton på klasser, andra grupper
och porträttfotografier tas i början av läsåret. Det finns inget köptvång när det
gäller dessa bilder. Skolkatalogen är till användning för skolan samt andra myndigheter så som polisen, som använder sig av katalogen för att vid akuta händelser kunna identifiera personer snabbt. Katalogen har sedan en tid tillbaka varit
gratis, familjer har fått hem den utan något som helst köptvång av porträttbilder.
Principen om en avgiftsfri utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer
är en av hörnstenarna i den svenska utbildningspolitiken. Rätten till en likvärdig
utbildning får aldrig vara beroende av individens ekonomiska förutsättningar.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att rektorerna tar ett aktivt ansvar
och stödjer elevråden vid porträttfotografering och skolavslutningar.
Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkanden
Emma Johansson Gauffin (S), med bifall av Björn Gullander, yrkar återremiss
med hänvisning till att utredningen endast beskriver nuläget och inte utreder föroch nackdelar med företagsförsäljning på skolor.
Ulla Hansson (M), Magnus Gunnarsson (M), Susanna Tingbratt (KD) och Roland Johansson (ALT) yrkar avslag till motionen.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att avgöra ärendet idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Se omröstningslistorna
på sidorna 9-10. Fullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-24.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-04-19.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-30.
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Svar på motion om radioskugga
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Ljungby
kommun genomför en webbenkät till kommuninvånare för att utreda radioskugga och radiomottagning. Om webbenkäten visar brister föreslås en kostnadsutredning för eventuell uppförande av mast, samt att kommunfullmäktige
avsätter medel för uppförandet av en mast.
Kommunledningsförvaltningen hänvisar i en tjänsteskrivelse den 9 maj 2017 till
sin tidigare tjänsteskrivelse som skrevs vid utredningen av Socialdemokraternas
tidigare motion om att utreda möjligheterna till att få bättre tillgång till radiosändningar. Kommunledningsförvaltningen beskrev då tillgången till Sveriges
Radios sändningar och närradio, nya sätt att lyssna på radio och andra kommunikationsmedel vid kris utöver radio. Kommunfullmäktige beslutade 29 februari
2016 att motionen ansågs besvarad.
När det gäller motionen om medborgarenkät angående radioskugga/mottagning
hänvisar kommunledningsförvaltningen till samma tjänsteskrivelse och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkanden
Mathias Wanderoy (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avslå motionen eller bifalla
motionen och finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelser 2017-05-09 och 2016-01-18.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-30.
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Svar på motion om fotbollplan vid Astradskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att göra den befintliga planen
spelbar.
Sammanfattning av ärendet
Pia Johansson (S) och Håkan Bengtsson (S) yrkar i en motion den 9 november
2015 att kommunen ställer i ordning fotbollsplanen på Astradskolan så att den
blir spelbar, antingen som grusplan eller att man flyttar dit det konstgräs som
byts ut på Lagavallen.
Tekniska förvaltningen har utrett frågan och tekniska nämnden föreslår den 29
november 2016 att kommunfullmäktige avslår motionen då behovet av översyn
av hela Astradskolan ingår i lokalförsörjningsstrategin som kommer att beslutas
inom det närmaste året. Fotbollsplanen kommer därmed att planeras i samband
med förändring av Astradskolan.
Kommunstyrelsen beslutar den 6 december 2016 att återremittera ärendet till
tekniska nämnden för ett utökat beslutsunderlag med kostnadsberäkningar för att
grusa upp befintlig plan.
Den 21 mars 2017 beslutar tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att rusta upp den befintliga gräsmattan för cirka 25 000-30 000 kronor, under förutsättning att barn- och
utbildningsnämnden står för kostnaderna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 19 april 2017 att fotbollsplanen är
en mindre och sämre anpassad ersättningsplan för den stora grusplan som togs i
anspråk då innebandyhallen byggdes. Fram till dess att Astradskolan byggs om
måste denna plan vara användbar av eleverna året om. Kostnaden för denna tillgänglighet bör inte ligga på barn- och utbildningsförvaltningen eftersom barnoch utbildningsnämnden inte har begärt någon ändring av tidigare fattade beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
att göra den befintliga planen spelbar.
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Yrkanden
Pia Johansson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut om återremiss 2016-12-06.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20.
Tekniska nämndens yttrande 2017-03-21.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-05.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-04-19.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-30.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Svar på motion om Janssons ängar
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion från november 2015 att man utreder Janssons ängar, ett område utmed ån Lagan i centrala Ljungby. 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 om inga åtgärder vidtas.
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 till 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 arbetet med
översiktsplan.
Kommunstyrelsen föreslår den 4 april i år att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen sedan både tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
har yttrat sig i ärendet. Bland annat skriver de att området utsätts för stark erosion under vattenytan i Lagaån och att grönområdet sannolikt kommer att erodera
om inga åtgärder vidtas.
Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera motionen för att stadsarkitekten ska yttra sig över att-satsen.
Stadsarkitekten skriver i ett yttrande att han instämmer med tekniska förvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter som redovisas i en gemensam tjänsteskrivelse. Dessutom skriver han att en eventuell byggnation av
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bostäder och fritidsgård skulle påverkas av närheten till kvarteret Hammarens
verksamhetsområde för storindustri. En användning för bostäder eller fritidsändamål kan därför påverka möjligheten att bedriva fortsatt industriverksamhet.
Som framförts i tjänsteskrivelsen är de geotekniska förhållandena i Janssons
ängar inte stabila och marken utsätts för eroderande verkan från vattenföringen i
Lagaån. Området kan också bli översvämmat vid ett 100-årsregn eller eventuellt
dammbrott och är därför överhudtaget inte lämpligt för permanent bebyggelse
eller anläggningar.
Stadsarkitekten anser att området bör lämnas orört tills vidare för spontant utnyttjande och att inga större anläggningar eller byggnationer bör utförs och föreslår därför att Janssons ängar inte utreds vidare.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Pia Johansson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avslå motionen eller bifalla
motionen och finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2017-04-24.
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse 2017-05-12.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-30.
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Höjning av taxa för förskola och fritdshem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan enligt barn- och utbildningsnämndens förslag och att barn- och utbildningsnämnden får räkna upp taxan enligt
den statligt fastställda maxtaxenivån varje år. Taxan ska börja gälla den 1 juli
2017.
Fullmäktige beslutar också att följande text läggs till taxan för förskola och fritidshem:
Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om
barnet, så innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura, om båda har
behov av förskola och fritidshem.
Sammanfattning av ärendet

Vårdnadshavare har frågat efter delad faktura vid växelvis boende, därför föreslår barn- och utbildningsnämnden att följande text läggs till taxan för förskola
och fritidshem:
Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om
barnet, så innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura, om båda har
behov av förskola och fritidshem.
Dessutom föreslår nämnden en höjning av taxan sedan förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
har ändrats. Förändringen innebär att inkomsttaket kommer att indexeras varje
år. De nya avgiftsnivåerna ska tillämpas från den 1 juli 2017. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har
statsbidraget minskats i motsvarande omfattning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, liksom kommunstyrelsen, att föreslå
fullmäktige att besluta att höja taxan enligt förvaltningens förslag och att nämnden får räkna upp taxan enligt den statligt fastställda maxtaxenivån varje år.
Taxan ska börja gälla den 1 juli 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-03.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 2017-04-19.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-09.
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Ansökan om borgen från föreningen Träna
Beslut
Kommunfullmäktige avslår ansökan om kommunal borgen från föreningen
Träna.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Träna Ljungby är intresserad av att köpa Wellness Gym. För
detta önskar man en kommunal borgen på 2 miljoner kronor. Föreningen
beräknar att lånet amorteras inom fem år.
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.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunen för närvarande har 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 sammantaget 29 mkr.
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. Kommunledningsförvaltningen ser inte att det finns någon möjlighet till säkerhet i
fallet med Träna Ljungby.
Föreningen har tagit fram en driftkalkyl som visar på positiva resultat både med
kalkyl med 2 % ränta (kommunal borgen) och med 5 % ränta (utan kommunal
borgen). Föreningen har till synes en god ekonomi med goda resultat i kalkylen
för 2018. Både ränta och amortering täcks med god marginal. Kommunledningsförvaltningen ser ingen större risk med beviljande av kommunal borgen.
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. Även med en högre ränta visar driftkalkylen på
stort överskott.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår kommunal borgen för lån i bank till Föreningen Träna med 2 000 tkr.
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår ansökan om kommunal borgen från föreningen Träna.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-18.
Föreningen Tränas ansökan om borgen med bilagor.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-09.
Skickas till
Föreningen Träna
Ekonomiavdelningen
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Kf § 67

Ks2016/0222

024

Principöverenskommelse för tillämpning av
kvalifikationstider och kostnadsfördelning vid
omställningsstöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta principöverenskommelserna för samberäkning att gälla från och med 2015-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Region Kronoberg har i samverkan med alla kommuner i Kronoberg tagit fram
en principöverenskommelse som kan användas i de fall det blir aktuellt med
samberäkning av uppdrag som skett hos respektive huvudman. Överenskommelsen används för tillämpning av kvalifikationstider och kostnadsfördelning mellan Ljungby kommun och Region Kronoberg.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta principöverenskommelserna för samberäkning att gälla från och med 2015-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-22.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-09.
Skickas till
Region Kronoberg
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Kf § 68

Ks2017/0109

103

Antal valkretsar i Kronobergs län
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun förordar att Kronobergs län
så som tidigare ska vara indelat i två valkretsar vid val till regionfullmäktige
2018.
Upplysningar
Kjell Jormfeldt (MP) avstår från att delta i beslutet med hänvisning till KL 4:20.
Sammanfattning av ärendet
Genom en ändring av vallagen (2005:837) är varje landsting från och med den 1
januari 2015 en enda valkrets vid val till regionfullmäktige, om inte fullmäktige
beslutar om indelning i två eller flera valkretsar. Tidigare har lagen ställt krav på
valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige, vilket alltså tagits bort.
Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av regionfullmäktige senast den 31
oktober året före valår. Innan beslutet ska kommunerna i länet ha fått tillfälle att
yttra sig i ärendet. Efter beslutet ska valkretsindelningen fastställas av länsstyrelsen. Beslutet ska baseras på länsstyrelsens statistik över antalet röstberättigade, som publiceras den 1 mars året innan valår.
Antalet mandat i valområdet, i det här fallet Kronobergs län, fördelas mellan
valkretsarna med ledning av antalet röstberättigade. Vid val till Europaparlamentet är hela landet en enda valkrets där Sverige för närvarande har 20 mandat
att tillsätta. Vid riksdagsval är i huvudsak varje län en valkrets, med undantag av
de större länen. I kommunfullmäktige är hela valområdet (kommunen) en enda
valkrets, om inte fullmäktige har beslutat om kretsindelning. Sedan 2015 är nu
också varje landsting/region en enda valkrets vid val till regionfullmäktige, om
inte fullmäktige beslutar om annat. Om ett landsting är kretsindelat bör varje
krets vara indelad så att den får minst 8 mandat, enligt Valmyndighetens manual.
Regionstyrelsen beslutade den 21 mars 2017 att förorda att Kronobergs län utgör
en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt tillfråga länets kommuner i ärendet. Kommunerna ska senast den 30 juni 2017 ha inkommit med
synpunkter över förslaget. Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet
vid sammanträde den 27 september 2017.
Kommunfullmäktige i Ljungby fattar beslut i frågan efter beredning av valnämnden och kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-06-19

43(49)

Kommunfullmäktige

I valet 2014 var Kronobergs län indelat i två valkretsar: Västra Kronoberg bestående av Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun samt Östra Kronoberg bestående av Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun. Då
regionfullmäktige har 61 ledamöter är marginalen för minsta antal mandat per
valkrets uppnådd med råge.
Enligt Valmyndighetens statistik fanns den 1 mars 2017, 56 963 röstberättigade
personer i den västra valkretsen och 91 949 röstberättigade personer i den östra
valkretsen. Varje mandat uppbär cirka 2441 röstberättigade, vilket med detta
underlag skulle ge 23 mandat till västra kretsen och 38 mandat till östra kretsen.
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun förordar att Kronobergs län så som tidigare ska vara indelat i två valkretsar vid val
till regionfullmäktige 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun förordar att Kronobergs län så som tidigare ska vara indelat i två valkretsar
vid val till regionfullmäktige 2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-05.
Valnämndens yttrande 2017-05-16.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-30.
Skickas till
Region Kronoberg
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Kf § 69

Ks2015/0391

004

Antagande av nytt arkivreglemente (Sydarkivera)
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt arkivreglemente för Ljungby kommun att gälla från 1 juli 2017. Fullmäktige beslutar att nuvarande
arkivreglemente upphävs i samband med att det nya reglementet börjar gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkiveras fullmäktige godkände den 23 oktober 2015
en mall för arkivreglemente för förbundets medlemmar. Sydarkiveras fullmäktige rekommenderade i samband med beslutet att förbundsmedlemmarna beslutar om nytt arkivreglemente i enlighet med den antagna mallen. Mallen är utarbetad med hänsyn till att Sydarkiveras förbundsstyrelse också är en gemensam
arkivmyndighet för samtliga medlemsorganisationer.
Utifrån Sydarkiveras mall för arkivreglemente har kommunledningsförvaltningen utarbetat ett förslag till nytt arkivreglemente som är anpassat till förutsättningarna i Ljungby kommun. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas.
I och med att arkivreglementet antas beslutas också om delat arkivmyndighetsansvar mellan Ljungby kommunstyrelse och Sydarkiveras förbundsstyrelse.
Detta innebär att Sydarkivera tar hand om arkivering av digitalt material medan
kommunen fortsätter att ha ansvaret för pappersarkivet. Tillsyn, råd och stöd
gällande både digital och analog information hanteras gemensamt av Sydarkivera och kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till nytt arkivreglemente för Ljungby kommun att gälla från 1 juli 2017. Fullmäktige föreslås
även besluta att nuvarande arkivreglemente upphävs i samband med att det nya
reglementet börjar gälla.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-19.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-05-30.
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Kf § 70

Ks2017/0138

046

Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2016
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2016 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamhetsåret 2016.
Jäv
Karin Bondesson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Märta Ljungbergs Donationsfond.
Skickas till
Märta Ljungbergs Donationsfond
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Kf § 71

Ks2017/0168

750

Årsredovisning för VoB Kronoberg 2016
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2016 och
beviljar VoB:s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Jäv
Bo Ederström (M) och Håkan Bengtsson (S) deltar inte i beslutet på grund av
jäv.
Sammanfattning av ärendet
VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2016
till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Lekmannarevisorer har
granskat bolagets verksamhet under 2016 och bedömer att bolagets verksamhet
har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016 samt godkänner förbundets årsredovisning 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för VoB.
Skickas till
VoB Kronoberg
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Kf § 72

Ks2017/0101

102

Valärende - J Gauffin (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Joel Gauffins (S) avsägelse av sitt
uppdrag som ersättare i tekniska nämnden och utser Piroska Ruzsa Pál (S) till ny
ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Joel Gauffin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Socialdemokraterna
som föreslår Piroska Ruzsa Pál (S) till ny ersättare i tekniska nämnden.
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Kf § 73

Ks2017/0185

102

Val av ersättare i Sunnerbo Samordningsförbund
(FINSAM) för tiden 2017-07-01—2018-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige utser Bo Ederström (M) till ersättare i Sunnerbo Samordningsförbund (FINSAM) för tiden 2017-07-01 - 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 40 att Ljungby kommun ska ingå i
Sunnerbo Samordningsförbund tillsammans med Markaryds kommun, Älmhults
kommun, Region Kronoberg, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Beslutet har vunnit laga kraft.
Av förbundsordningen framgår att Ljungby kommun skall utse ersättare för tiden 2017-07-01 - 2018-12-31.
Valberedningen har inhämtat information om att ledamot i tidigare Markaryds
Samordningsförbund hämtats från socialnämnden och företrädesvis då socialnämndens ordförande.
Valberedningen föreslår socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) som
ersättare i FINSAM för tiden 2017-07-01 - 2018-12-31.
Skickas till
FINSAM
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Kf § 74

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämnden meddelar den 18 april att det finns gynnande beslut
som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, inom
SoL ÄO - äldreomsorg, SoL IFO - individ och familjeomsorg, inom
LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning.
2. Kommunledningsförvaltningen redovisar dessutom att uppdraget
från fullmäktige att kontrollera verkställande av kommunfullmäktiges beslut är klart och redovisat för kommunstyrelsens arbetsutskott. Resultatet har också skickas ut med fullmäktiges handlingar
idag. (Ks 2016/0244.041)
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