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Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande
Åhörare
Justerare

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby,
måndagen den 28 augusti 2017, kl. 17.30-19.00
Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Carina Bengtsson (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Kristin Petersson (M)
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla-Britt Storck (S)
Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Christer Ivarsson (MP)
Tryggve Svensson (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)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Stefan Bramstedt (M)
Gun Lindell (S)
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT)
Mathias Wanderoy (S)
Henrik Pettersson(SD)
Gunilla Åström (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Tomas Johansson (L)
Irene Olofsson (C)
Peter Berg (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef
Karl-Gustaf Sundgren, ordförande tekniska nämnden
6
Melena Jönsson
Gunilla Åström
Ersättare: Kent Danielsson
Kommunkansliet, måndagen den 4 september 2017 kl. 16.00
75-88

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Lars-Ove Johansson

Justerare
Justerandes sign

Melena Jönsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

28 augusti 2017

Överklagningstid

6 september 2017 – 27 september 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

27 september 2017

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

§ 80
Ja

Nej
X

X
X
X
X
X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

X
X
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

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

Pia Johansson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

Justerandes sign

Christer Ivarsson (MP)

X
X
X

Ja

Nej

Ja

Nej
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Närvaro

§ 80
Ja

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

Judit Svensson (C)

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

X

Gunilla Åström (M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

Tomas Johansson (L)

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

Peter Berg (M)

X

X

Ledamöter

Jerry Rogerstam (S)

Ersättare

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

X
X

X
X

X

X

24 ja 25 nej
Justerandes sign

Nej

X

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 75

Information
Ordförandena i barn- och utbildningsnämnden redovisar aktuella frågor i sin
verksamhet.

Justerandes sign
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Kf § 76

Rapportering av revisionsgranskning av kommunens
arbete med skydd av dricksvattentäkt samt planering för
reservvatten
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har utfört en granskning av kommunens arbete med skydd
av dricksvattentäkt samt planering för reservvatten. Tekniska nämndens
ordförande föredrar det svar man har lämnat till kommunrevisionen och vad
tekniska nämnden i övrigt avser vidta för åtgärder med anledning av
granskningen.

Justerandes sign
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Kf § 77

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes.
Ledamöternas frågestund
1. Kerstin Wirehn (V) frågar socialnämndens ordförande om
ensamkommande barn kan ges möjlighet att bo kvar i kommunen efter
sin 18-årsdag eller uppskrivning? Vänsterpartiet och regeringen har ju
tagit beslut om extra statsbidrag för detta, påpekar Wiréhn. För Ljungby
kommun handlar det om 420 tkr i år utan att söka. Hur kommer
kommunen att använda de pengarna? Det finns en grupp engagerade
människor som undersöker möjligheter att som förening erbjuda
ungdomarna boende i kommunen. Vill du jobba tillsammans med
civilsamhället för att hitta en human lösning på denna fråga?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar: Båda frågorna har
varit uppe både i nämnden och på arbetsutskottet. Vad det gäller första
frågan har regeringen och Migrationsverket inte samarbetat fullt ut. Det
är Migrationsverket som tar över ansvaret när den asylsökande
ungdomen fyllt 18 år. Innan dess ska den gode mannen ha diskuterat
överenskommelse med Migrationsverket om fortsatt skolgång. Hur
pengarna, som är ett engångsbelopp, ska användas ska diskuteras och
beredas i utskottet när beslutet om statsbidrag är antaget. Vad gäller
frågan om samarbete så kommer nämnden att ha en dialog med
föreningen när den är bildad.
2. Jan Lorentzson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus
Gunnarsson (M) hur det har gått med utredningen om
överföringsledningen som skulle presenterats innan semestern.
Gunnarsson svarar att den kommer i slutet av veckan eller början på
nästa vecka.
3. Roland Johannson (ALT) undrar återigen hur det går med cykelvägen till
Ryssby. Har det hänt något nytt?
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C), som för
dagen hade uppdaterat sig på läget, svarar att man inte fått besked från
Justerandes sign
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Lantmäteriet ännu. Förfarandet är godkänt men man väntar på
prissättning för ersättning till markägare.
4. Matija Rafaj (S) frågar tekniska nämndens ordförande K-G Sundgren (C)
om varför kultur- och fritidsnämnden måste ta halva kostnaden för att en
hiss skulle sättas in i Godsmagasinet. Det är olyckligt nog att
tillgänglighetsperspektivet så ofta glöms bort. Märkligt, tycker Rafaj, att
man frångår praxis där egentligen tekniska förvaltningen skulle ta
kostnaden, men sen tar ut kostnaden i internhyran. Rafaj frågar Sundgren
var han står i frågan?
Sundgren (C) svarar att tjänstemännen måste ha bedömt det efter
varaktighet på investeringen.
5. Anne Karlsson (S) ställer en fråga om skateboardrampen bakom
Sunnerbohallen. En medborgare hade frågat henne hur det kommer sig
att det har byggts en ramp för 100 tkr där och om det är bestämt att den
ska vara där nu eller om den ska byggas på annan plats? Karlsson hade
tagit reda på att pengarna kommit från regeringen och var riktade till
barn och ungdomar. Kultur- och fritidsnämndens ordförande kan kallas
in till nästa möte för att besvara frågan.
6. Matija Rafaj (S) frågar Stefan Willforss (C), ordförande i barn-och
utbildningsnämnden, vad han tycker om att en rektor på en skola sagt nej
till kulturskolans musikundervisning på skoltid. Kulturskolan har
tidigare fått undervisa där och barnen har tagit igen den tiden på andra
sätt.
Willforss svarar att det är upp till rektorn att bestämma. Det är reglerat i
lag och rektorn är suverän. Politikerna kan inte detaljstyra i skolan menar
Willforss.

Justerandes sign
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Kf § 78

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
I en motion om införande av neutral klädsel i kommunal verksamhet yrkar
Sverigedemokraterna genom Krister Salomonsson (SD) att:
- Ljungby kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda
och införa policy om neutral klädsel samt ett generellt förbud av religiös
och politisk klädsel i alla kommunala verksamheter.
Sverigedemokraterna yrkar i en annan motion, även den genom Krister
Salomonsson (SD), om åldersbedömningar av ”så kallade ensamkommande
flyktingbarn” att:
- Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att påskynda
utredningen av barnens åldrar, antingen att Migrationsverket gör det eller
att det utförs i egen regi.
- Kommunen polisanmäler samtliga som har ljugit om sin ålder för
utredning om bedrägeri.

Justerandes sign
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Kf § 79

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Gör fler farthinder på Tunagatan i Ryssby, föreslår en medborgare.
Bilar och lastbilar kör ofta fortare än 50 km/h på Tunagatan i Ryssby.
Eftersom det finns många barn som bor där bör något göras för att sänka
hastigheten, skriver medborgaren.

Skickas till
Tekniska nämnden.

Justerandes sign
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Kf § 80

Ks2016/0240

020

Svar på motion om validering av sjukvårdsbiträden till
undersköterskor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion att utreda möjligheter till validering och
eventuell komplettering av kunskap från sjukvårdsbiträde till undersköterska.
Vidare yrkar motionärerna att kommunen avsätter medel i budgeten för
ändamålet och att det görs en utvärdering av utbildningen.
Socialförvaltningen ser ett allt mer ansträngt läge vad gäller rekrytering
avseende omsorgspersonal, det vill säga undersköterskor och vårdbiträde.
Socialförvaltningen anser att det krävs åtgärder för att klara omsorgen även i
framtiden. Man ser ett behov av att garantera kompetensen hos befintlig
personal och att rekrytera fler medarbetare, dels för att ersätta medarbetare som
går i pension men också för att klara en ökad efterfrågan hos målgrupperna.
Sedan tidigare har man från socialförvaltningen tittat särskilt på ett koncept som
kallas Kravmärkt yrkesroll och som är väl beprövat i ett tiotal kommuner i
Stockholmsregionen. Representanter från Kravmärkt yrkesroll har vid två
tillfällen varit inbjudna till Ljungby och på plats berättat om konceptet för
förvaltningsledning, socialnämndens presidium, fackliga representanter samt vid
ett tillfälle också för inbjudna representanter från grannkommunerna Alvesta
och Markaryd.
Föreningen Kravmärkt Yrkesroll Sverige är en medlemsägd ideell organisation
som samordnas genom en styrelse och hålls samman genom Kravmärkt
Yrkesroll - centrum för kompetens- och yrkesutveckling inom vård och omsorg.
Centret utvecklar genom erfarenhet och samverkan kunskaper om hur lärande
ska byggas upp på arbetsplatser. Centret certifierar och förmedlar
Yrkesbedömare som utför valideringar mot yrkeskraven samt
Kompetenshandledare som bedömer arbetsplatslärandet. Metoden att validera
mot yrkeskrav och redskap för att kartlägga, styra och leda arbete med
kompetensutveckling har utvecklats sedan år 2003. Kravmärkt Yrkesroll
erbjuder en kvalitetssäkrad modell för kartläggning av kompetens och lärande
på arbetsplatsen.
Socialförvaltningen kan inte längre enbart förlita sig på att de traditionella
utbildningsanordnarna kan försörja oss med den personal som behövs. Genom
Justerandes sign
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att ansöka om medlemskap hos föreningen Kravmärkt Yrkesroll tar vi ansvar för
kompetensutvecklingen för dels den personal vi redan har anställda och dels,
genom att vara en attraktiv arbetsgivare, kan locka till oss nya medarbetare.
Prisexemplet som Ljungby kommun erhållit för att ingå medlemskap i
Kravmärkt Yrkesroll samt tillgång till samtliga processer i modellen Kravmärkt
Yrkesroll är enligt nedanstående:
2017
2018
2019

medl.avg. 100 000 kr + 440 000 kr engångssumma
medl.avg. 100 000 kr + 110 000 kr fördelat på 4 kvartal
medl.avg. 100 000 kr + 110 000 kr fördelat på 4 kvartal

Utöver ovanstående tillkommer all arbetstid som löpande under åren krävs för
att genomföra utbildningarna.
Med hänvisning till socialförvaltningens ekonomiska förutsättningar har man
från förvaltningsledningens sida valt att avvakta med att ansöka om medlemskap
och därmed också avvakta med att påbörja projektet.
Socialförvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige beslutar att
motionen anses besvarad.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2017-05-31.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-04.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-08-15.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) yrkar att
motionen ska bifallas.
Carina Bengtsson (C) och Bo Ederström (M) yrkar att motionen ska anses
besvarad.
Ordföranden finner att motionen ska anses besvarad.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att anse motionen besvarad och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Justerandes sign
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Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 25 nej-röster. Se separat
omröstningslista på sidorna 3-4. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att
bifalla motionen.

Justerandes sign
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Kf § 81

Ks2017/0154

021

Revidering av lokalt samverkansavtal (FAS 05)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa det reviderade lokala
samverkansavtalet FAS 05 från och med 2017-09-01.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har reviderat det lokala samverkansavtalet FAS 05 som
grundar sig på det centrala samverkansavtalet mellan Sveriges kommuner och
Landsting och dess fackliga motparter.
Avtalets syfte är att genom ett positivt arbetsklimat, bra arbetsmiljö och en god
hälsa skapa förutsättningar för en väl fungerande verksamhet där mångfald och
jämställdhet är integrerad i verksamhetens vardag.
Samverkansavtalet skall bidra till en fortlöpande utveckling av verksamheten i
enlighet med de politiska mål och kvalitetsgarantier som finns för respektive
verksamhet. Den fortlöpande utvecklingen av verksamheten ska bidra till
effektivitet, service och kvalitet.
Revideringen från föregående avtal innebär strukturförändringar samt ett
förtydligande av de lokala samverkansnivåerna. Arbetet genomfördes
partsgemensamt under 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa det
reviderade lokala samverkansavtalet FAS 05 från och med 2017-09-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-18.
Förslag till revidering av samverkansavtal.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-08-15.

Justerandes sign
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Kf § 82

Ks2017/0203

440

Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade reglementet för miljö- och
byggnämnden med tillägget att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att svara
för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om elektroniska cigaretter. Den nya
lagen gäller e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Lagstiftningen reglerar
säljarens ansvar, åldersgräns, marknadsföring och regler om förpackningen.
Enligt 26 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
ska kommunen ansvara för den omedelbara tillsynen vad gäller förbudet mot att
tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på
försäljningsställen samt produktpresentation på försäljningsställen. Kommunen
och Polismyndigheten ansvarar för tillsyn när det gäller åldersgräns samt
anmälan om försäljning och egenkontroll i andra fall än avseende
gränsöverskridande distansförsäljning. Eftersom miljö- och byggnämnden har
tillsynen över försäljning av tobak är det lämpligt att samma nämnd bedriver
tillsyn över försäljning av e-cigaretter.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta det
reviderade reglementet för miljö- och byggnämnden med tillägget att miljö- och
byggnämnden får i uppdrag att svara för prövning och tillsyn samt i övrigt
handlägga och granska ärenden enligt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-27.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-08-15.

Justerandes sign
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Kf § 83

Ks2017/0202

350

Revidering av föreskrift med riktvärden: råd och krav vid
utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra
verksamheter vid anslutning till kommunalt avlopp,
Ljungby kommun.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den reviderade föreskriften med riktvärden ”Råd och krav vid utsläpp av
avloppsvatten från industrier och andra verksamheter” att börja gälla 2018-0101, samt
att den tidigare riktvärdeslistan för Ljungby kommun, som antogs av
kommunfullmäktige 2000-03-14, § 70, upphör att gälla 2018-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med skriften är att utgöra en vägledning så att mängderna av oönskade
ämnen som tillförs avloppsreningsverken, genom utsläpp av spillvatten från
industrier och andra verksamheter, kan minskas. Förutom att vara ett stöd för
VA-huvudmannen kan denna skrift även ses som ett hjälpmedel i
tillsynsmyndighetens arbete och för verksamhetsutövarens egenkontroll.
Föreskriften ger VA-avdelningen vägledning vid det dokumenterade
uppströmsarbete som krävs i Ljungby avloppsreningsverks nya miljötillstånd.
Ärendet kan påverka industrier och verksamheter som släpper halter över
riktvärdena. De kan då bli ombedda att hantera delar av avfallet på annat sätt än
genom utsläpp i avloppet, för att minska miljöbelastningen.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att anta den reviderade föreskriften med riktvärden ”Råd och krav vid
utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter” och att den
börjar gälla 2018-01-01, samt att den tidigare riktvärdeslistan för Ljungby
kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2000-03-14, § 70, upphör att gälla
i och med detta.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2017-06-14.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-20.
Förslag till reviderad föreskrift.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-08-15.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-08-28

17(23)

Kommunfullmäktige

Kf § 84

Ks2017/0190

736

Revidering av reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalt regelverk för färdtjänst
och riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd,
Uppvidinge och Växjö.
Sammanfattning av ärendet
Trafiknämnden hos Region Kronoberg har gett i uppdrag åt trafikdirektören att
se över regelverken för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att
de ska harmonisera bättre. Översynen är genomförd och förslaget har skickats
till parterna för synpunkter.
Socialnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kommunalt regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst för
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med
införandedatum den 1 juni 2017.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2017-05-31.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-09.
Förslag till reviderat kommunalt regelverk för färdtjänst.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-05-18.
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Kf § 85

Ks2017/0188

005

Förvärv av aktier i Inera AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva 5 (fem) stycken aktier i Inera AB av
SKL företag AB för totalt 42 500 kronor.
Förvärvet finansieras via kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har erbjudits att förvärva 5 stycken aktier i Inera AB av SKL
Företag AB för totalt 42 500 kronor. Företaget Inera AB bildades 1999 och har
hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har
varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och
omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och
även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete
med verksamhetsutveckling.
Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL
den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av
aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut
om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB.
Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som
landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska
företrädare - sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre
tjänstemän.
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Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget blir det möjligt att köpa tjänster
från Inera AB utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen
också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förvärva 5 (fem)
stycken aktier i Inera AB av SKL företag AB för totalt 42 500 kronor.
Förvärvet finansieras via kommunens rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-09.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-08-15.
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Kf § 86

Ks2017/0186

046

Bokslut för donationsfonder 2016
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade
stiftelser för 2016 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har i egenskap av förvaltare för Ljungby kommuns
samförvaltade stiftelser lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2016.
Nedanstående stiftelser har förbrukat sitt kapital under innevarande
räkenskapsår och får därmed anses vara upplösta:
Billengrenska donationen
Donation till Kånna kommun
Dahlins premiefond
Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist
Premiefonden grundskolans högstadium
Fröken Louise Fischerströms minne
Hulda Sahlbergs minnesfond
Inga och Alfred Karlbergs minnesfond
Ingelstadsdonationen
Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond
Karlbergs minnesfond
För stiftelsernas verksamhet i övrigt, hänvisas till respektive stiftelses
årsredovisning.
De stiftelser som ingår i denna redovisning är:
Social samfond för äldreomsorgen
Social samfond för allmänna hjälpändamål
CE Dahlins biblioteks- och kulturfond
Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerade i den
samförvaltade depån för Ljungby kommun samförvaltning. Den totala
förmögenheten för stiftelserna låg på 38 981 tkr (föregående år 36 667 tkr),
varav 37 844 tkr (föregående år 35 492 tkr) avsåg Dahlins biblioteks- och
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kulturfond. Förmögenheten ökade under 2016 med 2 314 tkr. Resultatet för
stiftelserna låg på 4 094 tkr (föregående år 2 793 tkr), vilket består av
utdelningar på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet
uppgick till 36 574 tkr, varav 1 167 tkr är fritt eget kapital, vilket innebär att det
är kapital som är möjligt att dela ut.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2016 och beviljar
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2016 och beviljar
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-09.
Årsredovisningar för Ljungby kommuns samförvaltade stiftelser.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-08-15.
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Kf § 87

Ks2017/0199

102

Valärende H Pettersson (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Henrik Petterssons (SD) avsägelse och utser
Doris Nickel (SD) till ny ledamot i valnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Pettersson (SD) avsäger sig i en skrivelse den 18 juni 2017 sitt uppdrag
som ledamot i valnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med
Sverigedemokraterna som föreslår Doris Nickel (SD) till ny ledamot i
valnämnden.
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Kf § 88

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunfullmäktige i Markaryd har den 26 juni beslutat att
godkänna Ljungby och Älmhults kommuners ansökan om
medlemskap i Samordningsförbundet Sunnerbo, att gälla
från den 1 juli 2017.
2. Socialnämnden meddelar att det finns gynnande beslut som
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum,
inom SoL ÄO äldreomsorg och inom LSS OF omsorg om
personer med funktionsnedsättning för andra kvartalet 2017.
3. Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB redovisar

sina protokoll från årsstämmorna.
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