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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 23 april 2018,
kl. 17.30-22.00
Anne Karlsson (S) §§ 29-37
Ingela Rosén (S) §§ 38-51
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
K-G 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)
Ulf Holmgren (S)
Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Tryggve Svensson (V)
Lars Solling (L)
Caroline Holmqvist
Henrysson (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Övriga
deltagande

Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats

Justerandes sign

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)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Stefan Bramstedt (M)
Gun Lindell (S) inte § 44 pga jäv
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT)
Mathias Wanderoy (S)
Leif Rogerstam (SD)
Gunilla Åström (M) §§ 29-38
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Tomas Johansson (L) §§29 -34
Carl-Gustav Arvidsson (L) §§ 35-51
Irene Olofsson (C) §§ 29-34
Carina Bengtsson §§ 35-51
Peter Berg (M)
Jerry Rogerstam (S)

Jonas Jönsson, kommundirektör samt VD Ljungby Holding AB
Bo Schönbeck, VD Ljungby Energi AB
Joakim Karlsson, VD Ljungby Utveckling AB samt Ljungbybostäder AB
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare

13
Björn Gullander
Ersättare: Gun Lindell

Stefan Bramstedt

Kommunkansliet, onsdagen den 2 maj 2018 kl. 15.00
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29-51

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Björn Gullander

Stefan Bramstedt

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

23 april 2018

Överklagningstid

3-24 maj 2018

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

25 maj 2018

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter
Anne Karlsson (S) kl. 17.30-20.30

Ersättare
Ingela Rosén (S) kl. 20.30-22.00

Närvaro
x

Magnus Gunnarsson (M)

x
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Närvaro

§ 34
Ja

Anneli Ahlqvist (C)
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x

x

Ulla Hansson (M)

x

x

x

x

Susanna Tingbratt (KD)

x

x

x

x

Janewert Johansson (S)
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Gun Lindell (S)
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x
x

x
x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Peter Berg (M)
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Ledamöter
Anne Karlsson (S) kl. 17.30-20.30

Ersättare
Ingela Rosén (S) kl. 20.30-22.00

Närvaro

§ 38-2
§ 38-3
§ 48
Ja Nej Ja Nej Ja Nej
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Ledamöter

Ersättare

Anneli Ahlqvist (C)

Närvaro
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§ 38-3
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Kf § 29

Information om de kommunala bolagen
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
De verkställande direktörerna i de kommunala bolagen Ljungby Holding AB,
Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Energi AB samt
Ljungby Energinät AB informerar om sin verksamhet.

Justerandes sign
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Kf § 30

Frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande varför det inte görs
några utredningar om alternativa lösningar innan man beslutar om en
investering på 6 miljoner kronor för VA-frågan i Sickinge.
Magnus Gunnarsson (M) menar att kvällens beslut gäller enbart
tilläggsbudgetering. Alla tekniska lösningar tas i tekniska nämnden
Medborgaren har hittat en alternativ lösning där investeringskostnaden
ligger på en halv miljon och kan inte förstå varför kommunen inte vill
utreda andra lösningar, både ur miljösynpunkt och vad gäller ekonomi.

Ledamöternas frågestund
1. Roland Johansson (ALT) frågar barn- och utbildningsförvaltningens
ordförande om varför bidraget på 800 tkr för skolskjutsar till Södra
Ljungas friskola dragits in.
Stefan Willforss (C) svarar att efter att förvaltningen gjort en
laglighetprövning har det visat sig att om man väljer att ge bidrag gäller
likhetsprincipen, att bidrag måste ges till alla skolor ex. Thorens och i
förlängningen till alla som väljer skolor. Då handlar det om helt andra
summor. Man har haft möten med styrelsen för skolan och förklarat att
det är olagligt men att man gärna ser andra samarbetsformer men att just
skolskjutsfrågan har nått vägs ände.
2. Jan Lorentzson (SD) undrar vem som bestämt att Ljungby ska ta emot 32
nyanlända enligt beslut om ny fördelning av anvisningar från
Länsstyrelsen. Är det samma antal som det ursprungliga och varför tar
en del kommuner inte emot någon? Magnus Gunnarsson (M) svarar att
han varit med på ett första mötet men inte det andra. Återkommer med
svar.
3. Krister Salomonsson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande om
felaktigheterna i interpellationssvaret om Bollstad var okunskap eller om
han medvetet förde alla bakom ljuset.
K-G Sundgren (C) svarar att han naturligtvis inte medvetet velat föra
någon bakom ljuset och menar att ärendet är komplext.
Justerandes sign
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4. Melena Jönsson (SD) undrar efter att ha sett ett reportage i Rapport om
Ljungby kommun ger försörjningsstöd till illegala invandare eller så
kallade papperslösa?
Bo Ederström (M) ordförande i socialnämnden, svarar att inga
papperslösa får försörjningsstöd i Ljungby kommun.
5. Matija Rafaj (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om kultur- och
fritidsnämnden kan kompenseras för den extra kostnaden som nämnden
fått gällande att driftskostnaderna för Ljungby Arena blev mycket högre
än budgeterat.
Magnus Gunnarsson (M) säger att detta är justerat för 2019 men att för
2018 får nämnden stå för den kostnaden.

Justerandes sign
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Kf § 31

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Interpellationen besvaras under fullmäktiges sammanträde i maj.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Matija Rafaj (S) skriver i en motion att Ringbadet i Lagan är i behov av
renovering. Rafaj (S) yrkar därför att en utredning görs för att ta fram
kostnaderna på att renovera och utveckla Ringbadet.
2. Emma Johansson Gauffin (S) och Matija Rafaj (S) har skrivit en motion om
jämställdhetspolicy i föreningslivet. Jämställdhet i föreningslivet innebär att
pojkar, flickor, män och kvinnor ska ha samma möjlighet till att delta, få
inflytande och utvecklas i föreningens verksamhet. Motionärerna yrkar på
att kultur och fritidsnämnden tar fram en jämställdhetspolicy för föreningslivet i
Ljungby kommun, att det även utformas ett frågeformulär kring
jämställdhetsarbetet som föreningarna ska svara på och som ska ligga till grund
för att få föreningsstöd av kommunen och att policyn ska börja gälla 2019.
3. Kerstin Wiréhn (V) möter ofta företagare, speciellt de som driver mindre
företag, som anser sig varken ha tid eller kunskaper för att delta i kommunens
upphandlingar, trots att de driver företag som producerar produkter eller tjänster
som efterfrågas. Om de får stöd och möjlighet att delta i upphandlingsprocessen
kan lokala företag konkurrera, vilket kan vara positivt för både kommunen och
för det lokala näringslivet, skriver motionären. Wiréhn (V) yrkar därför att
Ljungby kommun erbjuder tjänsten upphandlingslots.
4. Roland Johansson (ALT) och Jonna Nielsen (ALT) föreslår att man snarast
utreder möjligheten att köpa matta eller golv så att man kan använda Ljungby
Arena för annat än ishockey vilket var meningen när hallen byggdes. I första
hand tänker de på Lagans Innebandy som måste ha tillgång till en arena i
Ljungby så de slipper spela sina hemmamatcher i Växjö.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

11(39)

Kommunfullmäktige

Interpellationer
1. Barn- och utbildningsnämndens ordförande har fått en interpellation av
Kerstin Wiréhn (V) som handlar sexuella trakasserier. Frågan är bland annat hur
förskolan/skolan har förbättrat sitt arbete för att förebygga att sexuella
trakasserier, övergrepp med mera sker?

Justerandes sign
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Kf § 32

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att medborgarförslag nr 1 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut,
Att medborgarförslag nr 2 och 4 överlämnas till tekniska nämnden för beslut,
Att medborgarförslag nr 3 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för
beslut
Sammanfattning av ärendet
1. Ställplats för husbilar i Ljungby
Motivering: ”Ljungby är en vit fläck på kartan för husbilar. Det saknas lämplig
ställplats för att tryggt kunna parkera och promenera in till centrum eller dess
närhet. En lämplig plats skulle vara ödetomten på Kungsgatan, mitt emot
kommunens lager. Antalet husbilar ökar och de blir större och större och
behöver en bra och tillgänglig parkering även över en natt året om. Ljungby
camping är bara öppet på sommaren.”
2. Anlägg en asfalterad cykelväg mellan Vittaryd och Lagan på gamla
banvallen
Motivering: ”Vi i Vittaryd har ett stort behov av att få en asfalterad cykelväg
mellan Vittaryd och Lagan då vi har många barn och ungdomar som inte kan
utöva sina fritidsintressen då de inte kan ta sig till Lagan på grund av dålig
busskommunikation på kvällar och helger och väg 559 är en farlig väg att cykla
på. Vi är även många vuxna som vill kunna cykla till jobbet i Lagan eller
Ljungby. Detta gynnar även en levande landsbygd.”
3. Utred behovet av resursskola för barn i skolådern mellan årskurs 0-9
som är inom ramarna för autism-spektrat och ADHD.
Motivering: ”Enligt FN.s barnkonvention ska alla barn få samma förutsättninar
att klara av skolan. Dessa barn behöver mer i både stöd och inlärning, struktur,
rutiner, särskilda hjälpmedel och framför allt är utbildad personal inom området
ett måste.”
4. Sätt upp belysning i väntkurerna vid samåkningsparkeringarna Östraby
utanför Ryssby och Myrebo i Ljungby.
Motivering: ”Belysning underlättar för busschaufförerna att upptäcka väntande
resenärer, och för resenärerna ger det ökad trygghet.”
Justerandes sign
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Kf § 33

Ks2018/0067

603

Svar på interpellation om arbetsmiljön på förskolorna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) ställer den 22 februari en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Stefan Willfors (C) om personal i förskolan
samt deras arbetsmiljö, med följande frågor:
1. Är personalen i förskolan i Ljungby kommun underbemannad?
2. Överskrider någon förskola i Ljungby kommun Skolverkets riktlinjer vad
gäller barngruppers storlek?
3. Har Ljungby kommun för låg andel tillsvidareanställda i förhållande till
visstidsanställda?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willfors (C) har lämnat ett
skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt under dagens sammanträde.

Justerandes sign
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Kf § 34

Ks2017/0364

143

Svar på motion om att EU- och internationellt arbete ska
anses som meriterande i anställningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Kjell Jormfeldt (MP) reserverar
sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna vill att Ljungby kommun ska arbeta mer intensivt med EUoch internationellt arbete. Ett första steg i arbetet kan vara att de tjänster som
finns idag eller som ska besättas i en framtid, ska EU- och internationellt arbete
ses som meriterande och utvecklande arbete. En viss procent av
arbetsuppgifterna skall i uttalade befattningar användas till frågor som rör EUoch internationellt arbete samt projektansökningar. Vinsten skulle då bli att
personalen höjer sin kompetens på området och vi kan bli bättre på att söka
olika medel ifrån EU med flera organisationer.
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anne Karlsson (S) och Emma
Johanson Gauffin (S) att kommunen
• utreder möjligheten för anställningar som beskrivs i motionen,
• tar fram en strategi för arbetet med EU- och internationella frågor, med
speciella tjänster som ovanstående, inom samtliga nämnder i Ljungby
kommun, och
• lämnar frågan om finansiering till budgetberedningen.
Kommunledningsförvaltningen framför i en tjänsteskrivelse att det idag finns en
EU-samordnare i kommunen och EU-ansvariga i varje nämnd. Vidare framförs
det att det är positivt att kommunen som helhet jobbar med internationella
frågor. Möjligen går det att inkludera kunskap om internationellt arbete som
kriterium för tjänster inom kommunen. Kommunen skulle då riskera att tappa
övriga kompetenta sökande, vilka i övrigt uppfyller kravprofilen men inte inom
EU- och internationellt arbete. Kommunledningsförvaltningen menar att
kärnkompetensen bör vara avgörande vid rekryteringarna.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anse motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-20.
Yrkanden
Anne Karlsson (S), Emma Johansson Gauffin (S), Kjell Jormfeldt (MP),
Janewert Johansson (S), Kerstin Wiréhn (V), Matija Rafaj (S) och Conny
Simonsson (S) yrkar bifall till motionen.
Magnus Gunnarsson (M) och Lars Solling (L) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
Anne Karlssons (S) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Magnus
Gunnarssons (M) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Se resultatet på sidorna
3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
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Kf § 35

Ks2017/0365

020

Svar på motion om att minska antalet
visstidsanställningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
En motion om att minska antalet visstidsanställningar har inkommit från
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen. I motionen skriver de att ”Ljungby
kommun har många visstidsanställa i personalgrupperna. Exakt 1 200 stycken.
Inom socialförvaltningen har kommunen ca 600 visstidsanställda.”
Socialdemokraterna vill att fler personer tillsvidareanställs och yrkar:
• Att en översyn av visstidsanställda görs.
• Att kostnaden för visstidsanställda i förhållande till tillsvidareanställd
personal utreds.
• Att minska antalet visstidsanställningar genom att erbjuda fler
tillsvidareanställningar samt erbjuda dem utbildning.
Av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att antalet
visstidsanställda den 31 december 2017 var 510 i hela kommunen.
Antalet fördelande sig enligt följande:
Allmän visstidsanställning
Bestämd tid egentligt vikariat
Särskilt visstidsförordnande
Visstidsanställning över 67 år
Viss tid provanställning
Visst arbete

117
220
44
6
3
122

Socialförvaltningen har vid samma tidpunkt 130 visstidsanställda
Antalet fördelande sig enligt följande:
Allmän visstidsanställning
26
Bestämd tid egentligt vikariat
96
Visstidsanställning över 67 år
1
Viss tid provanställning
2
Visst arbete
6
En person kan ha fler än en anställning, varför antalet anställningar är högre än
antalet personer.
Justerandes sign
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Den 31 december 2017 var medellönen för tillsvidareanställda i Ljungby
kommun 28 644 och för de med tidsbegränsade anställningar 26 081 kronor i
månaden. För befattningen undersköterska var medellönen för de
tillsvidareanställda 25 562 och för de med tidsbegränsade anställningar 22 885
kronor i månaden. För befattningen vårdbiträde var medellönen för de
tillsvidareanställda 23 763 och för de med tidsbegränsade anställningar 19 497
kr i månaden.
För de som har ett vikariat för någon annan upphör anställningen när ordinarie
medarbetare återkommer. Alla visstidsanställa har möjlighet att söka
tillsvidareanställningar när det blir lediga tjänster. Den 15 mars startade en
utbildning till undersköterska på Sunnerbogymnasiet, på vilken 35 platser var
vikta åt timavlönade vårdbiträden. Platserna gick inte att fylla trots information,
uppmuntran och telefonsamtal från Bemanning till de timavlönade. Kommunen
har då erbjudit visstidsanställda vårdbiträden utan utbildning platser men ändå
inte lyckats fylla mer än 17 av de 35 platserna. Eventuellt tillkommer tre som
ännu inte har bestämt sig.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska
anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-22.

Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen
ska anses besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Anne
Karlssons (S) yrkande eller att anse motionen besvarad enligt Carina Bengtssons
(C) yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
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Kf § 36

Ks2017/0359

020

Svar på motion om slopad karensdag för personal inom
förskolan i Ljungby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Ljungby kommun föreslår generellt slopad karensdag för
personal inom förskolan i kommunen. Sverigedemokraterna anser att förskolan
är en riskzon för smittspridning och genom slopad karensdag för
förskolepersonalen minskar smittspridningen av bland annat förkylningar och
influensor.
Av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att barn- och
utbildningsförvaltningen, där personalkategorierna inom förskolan återfinns, år
2017 hade ett lägre sjuktal (5,8 procent) än Ljungby kommun i sin helhet (6,9
procent).
Barn- och utbildningsförvaltningens kostnad för slopad karensdag inom
förskolan skulle medföra att sjuklönekostnaden skulle öka. Kostnaden beräknad
på medellön för förskollärare samt ungefärligt antal karensdagar under ett år kan
uppskattas till ca 750 000 kr/år exkl. arbetsgivaravgifter etc.
Inom socialförvaltningen återfinns omsorgspersonalen, bland annat
sjuksköterskor och undersköterskor, vilka också får anses vara extra utsatta för
smitta i arbetet. Inom socialförvaltningen ligger sjuktalet högre (9,1 procent) än
inom barn- och utbildningsförvaltningen. En slopad karensdag för
yrkeskategorin förskolepersonal skulle sannolikt få konsekvensen att övriga
svårrekryterade grupper, t.ex. sjuksköterskor och socialsekreterare, skulle
uppleva särbehandlingen som orättvis. Den upplevda orättvisan skulle leda till
ett minskat intresse, hos övriga svårrekryterade yrkeskategorier, att söka
anställning i Ljungby kommun
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att upplevelsen av en generellt
försämrad personalpolitik bland Ljungby kommuns samtliga anställda skulle
sannolikt öka. En slopad karensdag för samtliga yrkeskategorier skulle dessutom
medföra stora kostnader för Ljungby kommun och påverka kommuninnevånarna
negativt i form av försämrad service.
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Kommunledningsförvaltningen har kontaktat Sveriges kommuner och landsting
som anser att frånsteg från lag och avtal kring karensdag inte kan
rekommenderas. Ljungby kommun följer Försäkringskassans regler kring
sjukförsäkring.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-07.

Yrkanden
Melena Jönsson (SD), Jan Lorentzson (SD) och Tryggve Svensson (V) yrkar
bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C) och Conny Simonsson (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Melena
Jönssons (SD) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Carina
Bengtssons (C) med flera yrkande och finner att fullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 39 ja-röster och 8 nej-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Se omröstningslistan på sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat
att avslå motionen.
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Kf § 37

2015/0385

730

Svar på motion angående utredning av äldres
näringsstatus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har via Kerstin Wirén (V) och Björn Gullander (V) inkommit
med en motion där de föreslår en övergripande undersökning, i samarbete med
ett universitet, om näringsstatus hos äldre i såväl särskilt som ordinärt boende i
Ljungby kommun.
Socialnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Socialnämndens beslut 2018-03-21.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-15.
Riktlinjer och handbok för nutritionsarbetet i Ljungby kommun.

Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Bo Ederström (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Kerstin
Wiréhns (V) yrkande eller att avslå motionen enligt Bo Ederströms (M)
yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå.
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Kf § 38

2015/0169

371

Revidering av vindkraftplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta vindkraftsplanen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anne Karlsson (S) i handläggningen av detta ärende.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Alternativet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 2 juni 2015 miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta
fram ett förslag till reviderad vindkraftplan. Den 10 oktober 2017 beslutades att
vindkraftplanen skulle skickas ut för granskning. Planen har därefter varit
utskickad för granskning mellan den 17 oktober till den 18 december 2017.
Synpunkterna från granskningen har sammanställts och kommenterats i ett
granskningsutlåtande daterat den 15 januari 2018.
Miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att anta vindkraftsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-13.
Miljö- och byggnämndens beslut 2018-02-07.
Miljö- och byggnadsförvaltningens granskningsutlåtande 2018-01-15.
Vindkraftplan.

Yrkanden
Kent Danielsson (C), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Björn Gullander (V)
och Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens och
kommunstyrelsens förslag att anta vindkraftplanen.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att områden 1,2, och 3 ingår i planen, att inom
område 3 ska riktlinjerna vara 35 decibel, samt att hålla ett avstånd till
fastighetsgräns på 1500 meter. Jan Lorentzson (SD), Susanna Tingbratt (KD)
och Thomas Ragnarsson (M) yrkar bifall till Gunnarssons (M) yrkande.
Justerandes sign
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Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
avståndet mellan vindkraftverk och bostadshus ska vara minst 1500 meter och
att bullernivån inte får överstiga 35 decibel i alla tre områden.
Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på hela planen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer alla fyra förslag mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar enligt Magnus Gunnarssons (M) yrkande.
Votering
För att få fram ett motförslag till huvudförslaget, Magnus Gunnarssons (M)
med flera yrkande, beslutas om följande omröstningsordning:
1. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för Roland Johanssons (ALT) avslagsyrkande.
Omröstningen resulterar i 46 ja-röster och 3 nej-röster.
2. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för Kjell Jormfeldts (MP) yrkande.
Omröstningen resulterar i 38 ja-röster och 9 nej-röster. 2 ledamöter
avstår från att rösta.
Fullmäktige har därmed beslutat att ställa kommunstyrelsens förslag till beslut
mot Magnus Gunnarssons (M) yrkande med följande omröstningsordning:
Ja-röst för Magnus Gunnarssons (M) yrkande och
Nej-röst för kommunstyrelsens förslag.
Omröstningen resulterar i 22 ja-röster och 25 nej-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Se omröstningslistorna på sidorna 3-6.
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Kf § 39

2017/0289

016

Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till lokala
ordningsföreskrifter för Ljungby kommun med ändringen att alkoholförtäring
alltjämt ska vara tillåten i Hembygdsparken.
Reservation
Samtliga ledamöter i Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns lokala ordningsföreskrifter antogs 1965 men har reviderats
genom beslut i kommunfullmäktige 1995 och 2008. Ordningsföreskrifterna har
under 2017 gåtts igenom av den förvaltningsövergripande arbetsgruppen
Trygghet och Säkerhet samt av ytterligare tjänstemän med ansvar inom de
områden som föreskrifterna reglerar.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 136, att återremittera
det reviderade förslaget till lokala ordningsföreskrifter för att skicka det på
remiss till de politiska partierna. Förslaget skickades ut på remiss den 8
december 2017 och partierna hade fram till den 31 januari på sig att svara på
remissen. Yttrande med förslag på tillägg och ändring har lämnats in av
Miljöpartiet de gröna. Sakkunniga på berörda förvaltningar samt
Polismyndigheten har granskat förslagen och kommit fram till att det inte finns
någon anledning att ändra i det förslag som presenterades för fullmäktige i
november.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade förslaget
till lokala ordningsföreskrifter för Ljungby kommun med ändringen att
alkoholförtäring alltjämt ska vara tillåten i Hembygdsparken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-13.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-15.
Kommunledningsförvaltningens yttrande över Miljöpartiet de grönas förslag
2018-02-07.
Polismyndighetens yttrande över Miljöpartiet de grönas förslag 2018-01-11.
Miljöpartiet de grönas förslag 2018-01-09.
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Ljungby kommun 201712-31.
Justerandes sign
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Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) lämnar följande yrkanden:
§ 12: Tillägg: Insamling av pengar
Bettleri på allmän plats får ske på ett sätt som inte är påträngande for
allmänheten.
§ 18: Tillägg: Hundar mm
Hundar får släppas lösa under uppsikt och på ägarens ansvar inom av
kommunen anlagda rastgårdar.
§ 20: Ändring: Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Anvaädning av pyrotekniska varor inom tättbebyggt område får endast ske efter
tillstånd av polisen i varje enskilt fall. Tillstånd kan bara ges till en angiven
person som förbinder sig att ansvara for att de pyrotekniska varorna används på
ett säkert sätt med hänsyn till personer, husdjur och egendom.
§ 24: Tillägg: Ridning
Ridning far ske vid sidan om de motionsspår som ar försedda med elbelysning
om särskild ridstig är anlagd.
Ulla Hansson (M) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till lokala
ordningsföreskrifter för Ljungby kommun med ändringen att alkoholförtäring
alltjämt ska vara tillåten i Hembygdsparken.
Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
till ordningsföreskrift i vilken alkoholförtäring i hembygdsparken förbjuds.
Beslutsordning
Ordföranden ställer alla tre förslag mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kf § 40

2018/0089

041

Årsredovisning för Ljungby kommun 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun
2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för
2017. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger
information om det ekonomiska utfallet för 2017 års verksamhet och redovisar
den ekonomiska ställningen per 2017-12-31. Årsredovisningen innehåller även
förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisning för Ljungby kommun 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-12.
Årsredovisning för Ljungby kommun 2017.
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Kf § 41

2018/0089

041

Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om
ansvarsfrihet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
ledamöterna i kommunstyrelsen,
ledamöterna i socialnämnden,
ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden,
ledamöterna i miljö- och byggnämnden,
ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden,
ledamöterna i tekniska nämnden,
ledamöterna i överförmyndarnämnden,
ledamöterna i gemensamma nämnden.
Jäv
Ledamot i respektive nämnd eller styrelse deltar inte i överläggning eller beslut
avseende frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket berörd ledamot har
tjänstgjort.
I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte
Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S), Conny
Simonsson (S), Ann-Charlotte Wiesel (M), Lars Solling (FP), Christer
Henriksson (KD), Jan Lorentzson (SD) Roland Johansson (ALT), Kerstin
Wiréhn (V), Gun Lindell (S), Magnus Carlsson (S), Håkan Bengtsson (S), Irene
Olofsson (C).
I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden deltar inte Bo Ederström (M),
Thomas Ragnarsson (M), Emma Johansson Gauffin (S), Håkan Bengtsson (S),
Maria Stansert (S), Annelie Ahlqvist (C), Ulf Holmgren (S), Martina Ericsson
(SD) och Jonna Nielsen (ALT).
I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden deltar inte Stefan
Willforss (C), Ulla Hansson (M), Margaretha Andersson (S),
Magnus Carlsson (S), Jerry Rogerstam (S) Melena Jönsson (SD) och Susanna
Tingbratt (KD).
I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte Kent
Danielsson (C), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Peter Berg (M) och Jerry
Rogerstam (S).
Justerandes sign
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I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden deltar inte Matija
Rafaj (S) och Pia Johansson (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för tekniska nämnden deltar inte Conny Simonsson
(S), Krister Lundin (M) Krister Salomonsson (SD), Gun Lindell (S), Mathias
Wanderoy (S) och Gunilla Åström (M).
I beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden deltar inte Ulla Hansson
(M) och Krister Lundin (M).
I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden deltar inte
Bo Ederström (M).
Sammanfattning av ärendet
Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga
nämnders verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2017. De har också
granskat de kommunala bolagen och den gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor. Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Kommunens revisorer vill särskilt uppmärksamma att samtliga fyra finansiella
mål som har fastställts av fullmäktige har uppnåtts under året, målet att 100
procent av investeringarna ska vara självfinansierade under mandatperioden
uppnås inte. Revisionen anser att mätning och uppföljning av övergripande mål
och förvaltingsmål bör bli tydligare.
Utifrån deras granskning anser revisionen att kommunallagens balanskrav har
uppfyllts. De bedömer utifrån ett helhetsperspektiv att resultatet
huvudsakligen kan anses förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt för 2017. Revisorerna konstaterar
dock att resultatet nås genom realisationsvinster i kapitalförvaltningen.
Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga
nämnder (inklusive den mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult
gemensamma nämnden) samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Revisionen tillstyrker också att kommunens årsredovisning för
verksamhetsåret 2017 godkänns. Årsredovisningen är upprättad i
enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2017-04-16.
Justerandes sign
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Kf § 42

2018/0104

370

Reviderad bolagsordning för Ljungby Energi AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade bolagsordningen
enligt kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby Energi AB önskar en ändring i bolagsordningen. Av bolagsordningens
fjärde paragraf framgår ändamålet med bolagets verksamhet. Efter ett
förtydligande vad för verksamhet som ska bedrivas finns två olika formuleringar
som handlar om hur verksamheten ska bedrivas. Först anges att: ”Bolagets
verksamhet ska bedrivas inom ramen för kommunallagens princip om förbud
mot spekulativ verksamhet”. I nästa mening anges: ”Verksamheten ska bedrivas
enligt affärsmässiga grunder”.
I 2 kap. 7 § kommunallagen (KL) finns ett generellt förbud mot att kommunal
affärsverksamhet ska drivas med huvudsakligt syfte att generera vinst (även
kallat förbud mot spekulativa företag). Samtidigt finns i speciallagstiftningen på
området, både i ellagen och i fjärrvärmelagen en regel för kommunala bolag
som bedriver el- respektive fjärrvärmeverksamhet att den ska bedrivas på
affärsmässig grund. Detta då dessa bolag ska drivas på en konkurrensutsatt
marknad. Hänvisningen till 2 kap. 7 § KL blir i detta sammanhang något
motsägelsefullt, varför bolaget önskar att formuleringen: ”Bolagets verksamhet
ska bedrivas inom ramen för kommunallagens princip om förbud mot spekulativ
verksamhet” ska tas bort.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att
formuleringen:” Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för
kommunallagens princip om förbud mot spekulativ verksamhet” tas bort från
Ljungby Energi AB:s bolagsordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-19.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kf § 43

2018/0090

107

Instruktion till ombud vid 2018-års ordinarie årsstämmor
för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Carina
Bengtsson, Myrarås, Rönnebo 77 Agunnaryd att företräda samtliga aktier vid
2018 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att 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
− besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens
årsredovisningar
− bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet
för 2017 års förvaltning
− fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för
Ljungby kommun”
− fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt
av kommunfullmäktige godkänt avtal.

Sammanfattning av ärendet
Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver
kommunfullmäktige utse ombud samt instruktioner till ombudet.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utfärda fullmakt
till stämmoombudet Carina Bengtsson, Myrarås, Rönnebo 77 Agunnaryd att
företräda samtliga aktier vid 2018 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med
dotter- och dotterdotterbolag.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning att
fullmäktige beslutar 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
− besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens
årsredovisningar
Justerandes sign
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− bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet
för 2017 års förvaltning
− fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för
Ljungby kommun”
− fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå
enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-08.
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Kf § 44

2018/0056

048

Reviderade bolagsdokument Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat aktieägaravtal, ägardirektiv
och reviderad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gun Lindell (S) i detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Vid årsstämman 2017 gav bolaget i uppgift att inför stämman 2018, uppdatera
bolagsordningen (Ägardirektiv, Ägaravtal och Bolagsordning) som beslutades
den 5 maj 2011.
Aktuell bolagsordning har genomgått en smärre redaktionell justering så att den
kunde fördelats upp i tre individuella dokument. Bolagsdokumenten har
reviderats efter ny lagstiftning, nya aktieägare samt att språket har uppdaterats.
17 nya småkommuner har tillkommit som aktieägare efter att beslut fattades att
utöka KSAB:s geografiska område för att inkludera fler kommuner.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
reviderat aktieägaravtal, ägardirektiv och reviderad bolagsordning för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-07.
Reviderat aktieägaravtal, ägardirektiv och reviderad bolagsordning för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Skickas till
Kommunassurans
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Kf § 45

Ks2018/0037

103

Ansökningar om partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lokalt partistöd ska utbetalas 2018 till samtliga
nio partier som har ansökt om det.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta nya
regler för partistöd. Partistöd delas ut av kommunen för att stärka den lokala
demokratin. Fullmäktige kräver nu att partierna lämnar in en redovisning över
hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan fullmäktige fattar
beslut om utbetalning av partistödet.
Samtliga nio partier har lämnat in ansökan om utbetalning av partistöd 2018
tillsammans med redovisning av hur det lokala partistödet användes under 2017,
i enlighet med de nya reglerna.
Demokratiberedningen har enligt reglerna i uppgift att gå igenom
redovisningarna och lämna förslag om lokalt partistöd ska utbetalas 2018.
Demokratiberedningen och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
besluta att lokalt partistöd ska utbetalas 2018 till samtliga partier som har ansökt
om det.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-13.
Kommunfullmäktiges demokratiberednings yttrande 2018-03-07.
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Kf § 46

Ks2018/0013

020

Antagande av ny verksamhetsplan och policy gällande
givande och tagande av muta
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy gällande givande och tagande av
muta. Den tidigare policyn upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Den 27 mars 2012 antogs en policy gällande muta och bestickning av
kommunfullmäktige i Ljungby. Giltighetstiden hos den förlängdes genom beslut
den 26 november 2014 att gälla till och med utgången av 2018.
I juli 2012 ändrades bestämmelserna i brottsbalken så att det brott som tidigare
kallats för bestickning istället kom att benämnas givande och tagande av muta.
Till policyn upprättas en mer omfattande verksamhetsplan och där både policy
och verksamhetsplan riktar sig till såväl anställda i Ljungby kommun och dess
bolag som till förtroendevalda i kommunala styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy gällande givande
och tagande av muta. Den tidigare policyn upphör därmed att gälla.
Kommunstyrelsen beslutar att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar
policy gällande givande och tagande av muta, anta verksamhetsplan inom
samma område.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-26
Förslag till verksamhetsplan.
Förslag till policy.
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Kf § 47

2018/0119

420

Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen enligt
miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 1
kapitlet 18 § begära av Länsstyrelsen i Kronobergs län att miljö- och
byggnämnden i Ljungby från och med den 1 juni 2018 övertar tillsynsansvaret
för följande objekt:
• Svevia AB med beteckning A i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Sammanfattning av ärendet
De senaste förändringarna i miljöprövningsförordningen trädde i kraft den 1
januari 2017 och innebar att Svevia AB i Ljungby kommun gick från att vara en
B-verksamhet till en A-verksamhet. Detta innebär att det idag är länsstyrelsen
som är tillsynsmyndighet.
Enligt 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Förslaget innebär att miljö- och
byggnämnden får fortsatt bedriva tillsynen över Svevia ABs anläggning.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige begär av
Länsstyrelsen i Kronobergs län att nämnden får överta tillsynsansvaret för
Svevia AB med beteckning A.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige begär av Länsstyrelsen i
Kronobergs län, enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kapitlet 18 §, att
miljö- och byggnämnden övertar tillsynsansvaret från och med den 1 juni 2018
för följande objekt:
• Svevia AB med beteckning A i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.
Miljö- och byggnämndens beslut 2018-03-07.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Kf § 48

2018/0062

290

VA-lösning Sickinge
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 6 miljoner kronor i tilläggsanslag för
VA-lösning Sickinge, varav 4 miljoner kronor avser fastighetsavdelningen och 2
miljoner kronor avser VA-avdelningen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 6 mkr för VA-lösning
Sickinge.
Ljungby kommun har beslutat om investeringsbudget på 288 mkr för 2018.
Därtill kommer beslutat tilläggsanslag för Bergalyckans förskola på 17 mkr och
överförda medel från 2017 på 170 mkr. Den totala investeringsbudgeten för
2018 ligger alltså på 475 mkr, vilket är högsta någonsin. Det vi har råd att
investera utan att låna upp är ca 110 mkr.
Tekniska förvaltningen menar att det med tanke på den redan höga
investeringsbudgeten hade det varit fördelaktigt med en ombudgetering inom
befintlig investeringsbudget. Det går troligtvis att hitta investeringsprojekt som
inte kommer att använda sin budget fullt ut under 2018 utan där det sker en
förskjutning till 2019. Problemet med att ombudgetera dessa medel är att man då
kommer att behöva äska nya medel för 2019. Man har inte kunnat hitta någon
möjlighet att ombudgetera från projekt som inte alls kommer att utföras. Om
projektet med VA-lösning Sickinge är prioriterat är det därför bättre att tillskjuta
medel genom tilläggsanslag.
Av begärda tilläggsanslag avser 4 mkr fastighetsavdelningen. Detta innebär att
internhyran kommer att behöva höjas motsvarande ca 55 tkr årligen gentemot
kultur- och fritidsförvaltningen.
Tekniska nämnden beslutar i februari 2018 att fastigheten Sickinge 2:3 ska
anslutas till kommunal t vatten och avlopp och att av kommunfullmäktige
begära tilläggsanslag motsvarande 4 000 000 kronor till
fastighetsavdelningen och 2 000 000 kronor till VA-avdelningen.
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Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att det med tanke på
den redan höga investeringsbudgeten hade varit fördelaktigt med en
ombudgetering inom befintlig investeringsbudget. De har dock inte kunnat
hitta någon möjlighet att ombudgetera från projekt som inte alls kommer att
utföras. Kommunledningsförvaltningen säger därför att om projektet med
VA-lösning i Sickinge är prioriterat är det därför bättre att tillskjuta medel
genom tilläggsanslag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 6 000 000 kr i
tilläggsanslag för VA-lösning Sickinge, varav 4 000 000 kr avser
fastighetsavdelningen och 2 000 000 kr avser VA-avdelningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-03-13..
Tekniska nämndens beslut 2018-02-06.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-02.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda kostnaden för
en annan lösning, nämligen att borra brunnar och sätta dit minireningsverk.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag eller
om det ska återremitteras enligt Jan Lorentzsons (SD) yrkande och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Jan Lorentzsons (SD) yrkande.
Omröstningen resulterar i 34 ja-röster och 14 nej-röster. 1 ledamot har avvikit
från sammanträdet. Se omröstningslistan på sidorna 5-6. För att återremittera
ärendet behövs 16 röster, därmed har fullmäktige beslutat att ärendet ska
avgöras idag.
Beslutsordning
Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att de gör så. Fullmäktige har därmed beslutat att bevilja 6
miljoner kronor i tilläggsanslag för VA-lösning Sickinge, varav 4 miljoner
kronor avser fastighetsavdelningen och 2 miljoner kronor avser VAavdelningen.
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Kf § 49

Ks2018/0122

101

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Komunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av obesvarade motioner.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden
redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen rapporterar att det i dagsläget finns fyra
motioner som inte har besvarats inom ett år. Den äldsta, om äldres näringsstatus,
besvaras under dagens sammanträde.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att komunfullmäktige beslutar godkänna
redovisningen av obesvarade motioner.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-06.
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Ks2018/0123

101

Redovisning av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen om medborgarförslag.
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2008 får alla som ar folkbokförda i Ljungby kommun lämna
medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagen ska avse ämnen som hör
till kommunens ansvarsområden.
Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om
förslaget inom ett år från det att det lämnats in. Styrelse och nämnd som
handlägger medborgarförslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de
beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte
har beslutats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av de
medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2017 till och med mars
2018, med en kort sammanfattning av respektive svar.
Det finns i dagsläget två förslag som inte har besvarats inom tidsramen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
godkänna redovisningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-06.
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Kf § 51

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Meddelanden till kommunfullmäktige
1. Länsstyrelsens beslut om ny fördelning av anvisningar är 2018 till
kommuner i Kronobergs län. Ks2018/0125.130.
2. SKL.s cirkulär 18:8. Fullmäktiges val av revisorer.
3. Länsstyrelsen utsäg ny ledamot/ersättare i fullmäktige för
Socialdemokraterna frän den 9 mars till och med den 14 oktober
2018 : ny ledamot ä r Ulla-Britt Storck (S) och ny ersättare är
Florie Lule Bajraktari (S).
4. Barn- och utbildningsnämnden har på uppdrag av
kommunfullmäktige fastställt en rutin för uthyrning av simhallar,
(protokoll 2018-03-21 § 28).
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