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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby,
måndagen den 26 februari 2018, kl. 17.30-20.00

Beslutande

Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Karl-Gustaf Sundgren (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Marie Åberg-Johansson (S)
Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Christian Johansson (V)
Lars Solling (L)
Liselott Åhlander (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Övriga
deltagande

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare

Åhörare
Justerare

Justeringens
tid och plats

10
Martina Ericsson
Ersättare: Björn Gullander

19-28

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerandes sign

Susanna Tingbratt

Kommunkansliet, måndagen den 5 mars 2018 kl. 16.00

Paragrafer

Justerare

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (-, fd KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Ulla-Britt Storck (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)

Martina Ericsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

26 februari 2018

Överklagningstid

6 mars – 26 mars 2018

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

27 mars 2018

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 24 a
§ 24 b
Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

Conny Simonsson (S)

X

X

Carina Bengtsson (C)

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X
X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

-

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

Karin Bondeson (M)

X

X

-

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

-

-

X

Håkan Bengtsson (S)

-

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

Christian Johansson (V)

Lars Solling (L)
Liselott Åhlander (S)

-

Krister Lundin (M)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Anneli Ahlqvist (C)
Justerandes sign

X

X

-

X

-

X
X
X
X

X

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 24 a
§ 24 b
Ja Nej Ja Nej

Mats Karlsson (-, fd KB)

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

Margaretha Andersson (S)

-

Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)

Susanna Tingbratt (KD)
Ulla-Britt Storck (S)

Björn Gullander (V)

X

X
X

X

X

-

-

X

-

-

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X
X

Gun Lindell (S)

-

Kent Danielsson (C)

X

Jonna Nielsen (ALT)
Mathias Wanderoy (S)

-

Henrik Pettersson (SD)

X

Gunilla Åström (M)

X
-

X

Maria Stansert (S)

-

Tomas Johansson (L)
Irene Olofsson (C)

X

-

-

X

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

-

-

X
X
X
-

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X
X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

Jerry Rogerstam (S)

X

X

Ulla Hansson (M)

Janewert Johansson (S)

-

X
X

X

-

X

25 ja 14 nej 42 ja 5 nej

Justerandes sign

Ja

Nej
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Kf § 19
Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. Arne Falk frågar kultur-och fritidsnämndens andre vice ordförande
varför pensionärer inte kan bada gratis i Lidhult och Ryssby, utan bara i
Ljungby.
Kultur-och fritidsnämndens andre vice ordförande Matija Rafaj (S)
svarar att nämnden från början hade simhallen i Ljungby i tankarna när
förslaget om gratis bad lades fram, att de inte tänkte på de övriga två
simhallarna då, men att de givetvis tar med sig den här frågan.
Ledamöternas frågestund
1. Christian Johansson (V) frågar tekniska nämndens ordförande vart
personalen i hemtjänsten i Kånna ska ta vägen om tekniska förvaltningen
säljer Kånna-skolan som ett 20-tal personer inom hemtjänsten nu har
som grupplokal.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att det
finns intressenter som har ställt frågan om de får köpa Kånna-skolan och
att nämnden tar ställning till den frågan så småningom.

Justerandes sign
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Kf § 20

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. I en motion, tredje gången gillt, angående stugorna i hembygdsparken
föreslår Tryggve Svensson (V) att dem snarast restaureras enligt den
plan från 2015 som finns från Smålands museum.
2. Kerstin Wiréhn (V) och Christian Johansson (V) skriver i en motion att
skolbussen släpper av barnen utanför samhället vid den stora vägen som
barnen sedan ska korsa. Särskilt under höst och vinter är detta
trafikfarligt. Många föräldrar är oroliga att det ska hända en olycka.
Motionärerna yrkar därför att kommunen samarbetar med Trafikverket
för att ta fram en trafiksäker lösning för skolbarnen i Kånna.

Interpellationer
1. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om personal i förskolan och deras
arbetsmiljö.

Justerandes sign
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Kf § 21

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag nr 1,2 och 4 till
tekniska nämnden för beslut, medan förslag nr 3 överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare har lämnat ett utförligt förslag på utnyttjande av
utrymmen i Ljungby Arena då dessa enligt förslagställaren inte utnyttjas
optimalt i dagsläget. Förslaget är inom befintlig golvyta och endast
mindre ingrepp behöver göras.
2. Gör det möjligt för privatpersoner att komma med miljöfarligt avfall till
Bredemad som transporteras på lastbil utan att drabbas av miljöavgift.
Det föreslår en medborgare som menar att dem som bor på landsbygden
diskrimineras då de inte kör så ofta till Ljungby utan hinner samla på sig
mycket avfall mellan besöken på Bredemad.
3. Ljungby kommun föreslås inrätta en IT-fixartjänst till äldre, liknande
den som införts i Markaryds kommun. Att få pensionärerna engagerade
och lära sig mera om hur man utnyttjar och arbetar med datatekniken när
man påtvingats den minskar vårt samhälles sårbarhet menar
förslagställaren.
4. Bygg en hundrastgård vid Strömgatan, antingen söder eller norr om
”Bananbron”. Det är många hundägare som inte kan ta sig till
Brukhundsklubbens rastgård eller ut i skogen för att rasta sina hundar
under kontrollerade former. Detta vore en mycket lämplig åtgärd för den
stora gruppen hundägare i Ljungby menar förslagställaren.

Justerandes sign
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Kf § 22

Ks2018/0032

400

Svar på interpellation om byggbesiktningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) har ställt en interpellation till miljö- och
byggnämndens ordförande om klartecken att flytta in i fastighet innan
byggnation och besiktning är klar.
Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) har lämnat ett
skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 23

Ks2018/0040

351

Svar på interpellation om avloppsreningsanläggningen i
Bollstad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kjell Jormfeldt (MP) och Elisabeth Lindström Johannesson (MP) har ställt en
interpellation till tekniska nämndens ordförande om
avloppsreningsanläggningen i Bollstad.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) har lämnat ett
skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 24

Ks2018/0038

101

Revidering av kommunvisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya visionen för Ljungby
kommun: ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000
invånare år 2035”.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns vision ”I Ljungby kommun formar vi framtiden
tillsammans” antogs av kommunfullmäktige i oktober 2013 och började gälla
den 1 januari 2015. Visionen är tänkt att gälla under tre till fyra mandatperioder.
Visionen är tredelad: ”I Ljungby kommun” betyder att den omfattar hela
den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av.
Med orden ”formar vi framtiden” vill vi säga att framtiden inte är något vi
sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i
vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker!
Ordet ”tillsammans” betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar
med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, personal och
politiker och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby
har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser.
Dock anger denna vision inte en tydlig riktning på vart kommunen är på
väg. Med bakgrund av att det nya befolkningsmålet är beslutat till 35 000
invånare år 2035 skulle denna viljeinriktning på ett naturligt vis kunna
knytas till den befintliga visionen. Under ett parlamentariskt möte i
december 2017 resonerades det om att Ljungbys nya vision skulle kunna bli
följande: ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000
invånare år 2035”
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige anta den nya visionen för
Ljungby kommun: ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans,
35 000 invånare år 2035”.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-24.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-02-13.
Yrkanden
Följande ledamöter yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: Magnus
Gunnarsson (M), Irene Olofsson (C), Thomas Ragnarsson (M), Anne Karlsson
(S), Lars-Ove Johansson (C), Lars Solling (L), Caroline Holmqvist Henrysson
(S), Liselotte Åhlander (S), Emma Johansson Gauffin (S), Björn Gullander (V),
Conny Simonsson (S), Magnus Carlsson (S), Judit Svensson (C), Bo Ederström
(M).
Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska ändras till
29 000 invånare.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering
Omröstning begärs. För att få ett motförslag till huvudförslaget ställer
ordföranden Jan Lorentzsons (SD) yrkande mot Roland Johanssons (ALT)
yrkande och omröstningen genomförs med följande ordning:
Ja-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att ändra kommunstyrelsens förslag till 29 000 invånare.
Omröstningen resulterar i 25 ja-röster och 14 nej-röster.
10 ledamöter avstår från att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat att
Lorentzsons (SD) avslagsyrkande ställs mot huvudförslaget. Se omröstningslista
på sidorna 3-4.
Därefter genomförs en omröstning med följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag.
Omröstningen resulterar i 42 ja-röster och 5 nej-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Se omröstningslista på sidorna 3-4. Kommunfullmäktige har därmed
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Kf § 25

Ks2015/0430

220

Verksamhetsplan för lokalförsörjning
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till ny verksamhetsplan för lokalförsörjning,
inkommen 2018-02-07, med ändringen att meningen
Kvarteret Fritiden ska ses som huvudalternativ för placering på sidan 18 tas
bort.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav hösten 2015 tekniska förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för lokalförsörjning.
Tekniska förvaltningen har överlämnat ett förslag till verksamhetsplan daterat
2018-01-23. Förslaget har arbetats fram av tekniska förvaltningen i samverkan
med övriga förvaltningar som har lämnat synpunkter på de utkast som har tagits
fram. De generella och särskilda riktlinjerna i planen härstammar från den
parlamentariskt tillsatta grupp som diskuterade lokalförsörjning under hösten
2016 och våren 2017.
Verksamhetsplanen för lokalförsörjning är underordnad Policy för hållbar
utveckling och ska utgöra ett planeringsunderlag för kommunfullmäktiges beslut
om långsiktiga mål och om budget. Planen är ett av de medel som används för
att nå målen som kommunfullmäktige har beslutat om vad gäller
befolkningstillväxt samt hållbarhet ur både ekologisk, ekonomisk och social
synpunkt. Samtliga nämnder och förvaltningar förutsätts använda planen och ta
hänsyn till dess inriktning i samband med det årliga budgetarbetet.
Huvudsyftet med verksamhetsplanen för lokalförsörjning är att använda
kommunens resurser på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska i och med
planen få förutsättningar att med god framförhållning kunna planera och
strukturera behovet av lokaler på kort och längre sikt. Verksamhetsplanen ska
användas av nämnder och styrelser i mål- och ekonomiarbetet och därigenom
utgöra ett verktyg för att kunna göra bättre bedömningar om framtida investeringsbehov och lokalkostnader. Planen ska helt enkelt leda till att
verksamheterna har ändamålsenliga lokaler med rätt kvalitet i rätt tid till lägsta
möjliga kostnad.
Målen med verksamhetsplanen för lokalförsörjning är att:
•

Justerandes sign

Skapa balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för
kommunens verksamheter.
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•
•
•
•

Ge samtliga förvaltningar en gemensam bild av kommunens samlade
lokaltillgångar och lokalbehov.
Se till att kommunens lokaler används energi- och kostnadseffektivt samt
är ändamålsenliga utifrån verksamhetens behov på kort och lång sikt
Bidra till att skapa förutsättningar för Ljungby kommuns verksamheter
att utvecklas för att målet för befolkningsökning (1,2 procent årligen) ska
kunna uppnås.
Bidra till att skapa förutsättningar för Ljungby kommuns verksamheter
att nå målen för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny
verksamhetsplan för lokalförsörjning, inkommen 2018-02-07.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till verksamhetsplan, inkommen 2018-02-07
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-26.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-02-13.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M), Anne Karlsson (S) och Susanna Tingbratt (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Gullander (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen
att på sidan 18 ska följande mening strykas: Kvarteret Fritiden ska ses som
huvudalternativ för placering (angående specialanpassade kultur- och
fritidslokaler och lokaler anpassade för en stor publik).
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att ta bort meningen
Kvarteret Fritiden ska ses som huvudalternativ för placering på sidan 18 och
finner att de gör så.

Justerandes sign
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Kf § 26

Ks2018/0043

040

Tilläggsanslag investeringar från 2017 till 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 169 946 tkr överförs
enligt kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2018-02-05. Finansiering
sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 284
194 tkr. Utfallet blev 95 944 tkr, alltså en avvikelse på 188 250 tkr. Den största
avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 169 057 tkr för
investeringar som inte har blivit utförda.
Begäran om tilläggsanslag till 2017 har inkommit på sammanlagt 170 351 tkr.
Tekniska nämnden har begärt överföring av lägre belopp än avvikelsen.
Kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och
socialnämnden har begärt överföring på totalt samma belopp som avvikelsen.
Kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnämnden har begärt överföring
på större belopp än avvikelsen. I begäran från nämnderna ingår omflyttningar
mellan olika investeringsprojekt. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
investeringsmedel överförs enligt nämndernas förslag, med ett par undantag.
För kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnämnden föreslås överförd
budget bli samma som budgetavvikelsen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
investeringsmedel på 169 946 tkr överförs enligt kommunledningens förslag
daterat 2018-02-05. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-05.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-02-13.

Justerandes sign
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Kf § 27

Ks2017/0423

403

Revidering av policy för hållbar utveckling
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för hållbar utveckling och att den
tidigare versionen därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har reviderat policyn för hållbar utveckling, för
att vara aktuell i kommunens arbete med hållbar utveckling. Policyn kommer
senare att åtföljas av en ny verksamhetsplan för hållbar utveckling.
Hållbar utveckling handlar om att hållbart bevara naturens tjänster och tilliten i
samhället. Det innebär ett fokus på långsiktighet, helhetssyn samt ett globalt
perspektiv. Ett hållbart samhälle kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt
inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd
miljö.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy för hållbar
utveckling och att den tidigare versionen därmed upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till policy 201712-22.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-02-13.

Justerandes sign
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Kf § 28

Ks2018/0053

102

Valärende M Åberg-Johansson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Marie Åberg Johanssons (S) avsägelse av sina
uppdrag och ber länsstyrelsen i Kronobergs län att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar därefter:
Att utse Pia Johansson (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen
Att utse Petra Ruzsa (S) till ny ersättare i socialnämnden
Att utse Gun Lindell (S) till ny ersättare i valnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Marie Åberg Johansson har i en skrivelse avsagt sig alla politiska uppdrag i
Ljungby kommun från och med 2018-04-01.
Avsägelsen gäller följande uppdrag, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen, ledamot och vice ordförande i personal- och
arbetsmarknadsutskottet, ersättare i socialnämnden och ersättare i valnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med
Socialdemokraterna.
Beslutet att utse ny ledamot och vice ordförande i personal- och
arbetsmarknadsutskottet fattas av kommunstyrelsen.

Justerandes sign

