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Tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 28 maj 2018,
kl. 19.00-20.00

Beslutande

Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Carina Bengtsson (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)
Ulla-Britt Storck (S)
Christer Henriksson (KD)
Cecilia Löf (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Tryggve Svensson (V)
Lars Solling (L)
Liselott Åhlander (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare

Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats

20
Gun Lindell
Jonna Nielsen
Ersättare: Elisabeth Lindström Johannesson
Kommunkansliet, måndagen den 4 juni 2018 kl. 15.30
52-62

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare
Justerandes sign

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (-, fd KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Desere Lindelöv (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Ann-Kristin Petersson (M)
Gun Lindell (S)
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT)
Ingela Rosén (S)
Henrik Pettersson(SD)
Gunilla Åström (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Irene Olofsson (C)
Mattias Strömberg (M)
Ulf Holmgren (S)

Gun Lindell

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

28 maj 2018

Överklagningstid

5 juni 2018 – 26 juni 2018

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

27 juni 2018

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Kf § 52

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund.

Ledamöternas frågestund
1. Liselott Åhlander (S) frågar socialnämndens ordförande vad
socialförvaltningen gör för att få in fler sommarvikarier när det nu råder brist på
dem.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att det pågår ett intensivt
arbete med att ordna vikarier inför sommaren. Det är svårt att täcka upp behovet.
Det visar sig att många vikarier har fått flera erbjudanden och en del tackar nej
väldigt sent vilket ställer till det för organisationen. Men han hoppas innerligt att
vi kan täcka upp det behov vi har i sommar.
2. Kjell Jormfeldt (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande med anledning av
informationen tidigare under kvällen om allmänna vattentjänster och den statliga
utredningen om vägar till hållbara vattentjänster som presenterades under
eftermiddagen. Jormfeldt (MP) frågar Gunnarsson (M) om han inte tycker att
det äntligen är dags att sätta stopp för överföringsledningarna?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han ska läsa
igenom utredningen och värdera den precis som han värderar alla andra
argument.

Justerandes sign
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Kf § 53

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
1. I en motion om second-hand butiken ”Lite av varje” som ligger under
socialförvaltningens försorg, yrkar Sverigedemokraterna att
socialförvaltningen utreder hur butiken kan placeras för att uppnå bra
tillgänglighet och mer ändamålsenliga lokaler och därmed öka både
försäljning och arbetstillfällen.
2. I en motion om skolskjuts till Lingbygdens elever yrkar
Sverigedemokraterna genom Melena Jönsson (SD) att Ljungby Kommun
reviderar verksamhetsplanen för skolskjuts och betalar ut
skolskjutspengar som eleverna skulle varit berättigade till ifall
Lingbygdens skola ej funnits och de skulle ha gått i kommunal skola.
Bidraget har tidigare varit på ca 550 000 kronor.
3. Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar i en motion genom
Liselott Åhlander (S) att barn- och utbildningsnämnden utreder
möjligheten att införa datastödet TimeCare pool på grundskolorna i
kommunen för anskaffande av vikarier.
4. I en motion om stöd till Lingbygdens friskola yrkar Vänsterpartiet
genom Kerstin Wiréhn (V) att Ljungby kommun behåller nivån på det
ekonomiska stödet till Lingbygdens friskola eftersom det är fullt i de
kommunala skolorna och om skolan läggs ner får kommunen betala
skolskjuts ändå.
1. I en interpellation om analys av sjuktalen och dess ökade kostnader
ställer Anne Karlsson (S) tre frågor till personal- och
arbetsmarksutskottets ordförande:
1. Vad är skälet till att inte göra en djupare analys av ovan skenande
kostnader?
2. Av vilken anledning vill inte ledningen få exempel på
Justerandes sign
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ärendebeskrivningar om bland annat tidsåtgång i rehabiliteringsärenden?
3. Hur skall ledningen agera om höga kostnader kvarstår?

Justerandes sign
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Kf § 54

Inlämnande av medborgarförsalg
Beslut
Medborgarförslag nr 1 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 2 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 3 och 4 överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 5 beslutas av kommunfullmäktige efter beredning av
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare har skickat in ett förslag om att alla barn, oavsett om
deras närmaste skola är en kommunal skola eller en friskola, ska ha rätt
att få skolskjuts ordnad eller betald av Ljungby kommun.
2. En medborgare föreslår att kommunen ska sätta upp en avståndsskylt på
torget till olika besöksmål eller platser som besökare kan behöva veta
riktningen till, såsom sjukhus, bibliotek, muséer, bad, toalett osv.
Utöver information blir installationerna även en utsmyckning både för
invånare och för besökare.
3. Eftersom det bor många små barn längs Tegnérgatan och Fjällgatan vill
en medborgare att kommunen begränsar hastigheten på dessa sträckor till
30 km/h för att minska olycksrisken.
4. En invånare anser att hastigheten är för hög mellan övergångsstället och
korsningen Torsgatan vid Stensbergsskolan där det också finns många
barn i området och föreslår att kommunen sätter upp någon form av
farthinder på Björkstigen.
5. En medborgare föreslår att kultur- och fritidsnämnden delas upp i två
skilda nämnder. Medborgaren anser att det är väsentligt skilda
arbetsuppgifter mellan kultur och fritidsnämnderna och att det borde vara
olika förtroendevalda som ansvarar för dessa verksamheter.

Justerandes sign
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Kf § 55

Ks2018/0094

600

Svar på interpellation om sexuella trakasserier m.m.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) ställer den 13 mars en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Stefan Willfors (C) om sexuella trakasserier
med mera. Frågorna är hur förskolan/skolan förbättrat sitt arbete för att
förebygga att sexuella trakasserier, övergrepp med mera sker?
1. Finns policy och handlingsplan i arbetet mot sexuella trakasserier bland barn
och unga?
2. Får personal som handlägger dessa ärenden kometensutveckling inom
området?
3. Hur får barn och unga reda på vem de ska vända sig till om de blir utsatta?
4. Bedömer du att personalresurserna och kompetensen inom förvaltningen är
tillräcklig för förebyggande och åtgärdande arbete mot sexuella trakasserier mot
barn och unga?
5. Förekommer aktivt, specifikt samarbete mellan socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen kring dessa frågor?
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 § 56

Ks2017/0375

045

Svar på motion om hållbar placeringspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att placeringspolicyn kompletteras med ett
hållbarhetsperspektiv i samband med nästa revidering av policyn och att
motionen därmed bifalls.
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de yrkar att placeringspolicyn
ska kompletteras med ett hållbarhetsperspektiv.
Kommunledningsförvaltningen skriver att det i nuvarande policy finns vissa
etiska regler och att kommunens förvaltare arbetar med hållbarhetsfrågor i
varierande grad. Förvaltarna har gjort mer vad gäller hållbarhet än vad som
föreskrivs av kapitalförvaltningspolicyn. I kapitalförvaltningspolicyn finns inte
särskilt mycket reglerat vad gäller exempelvis olje-, kol- eller gasutvinning.
Eftersom upphandlingen av kapitalförvaltare, som gjordes i samarbete med
Alvesta kommun under 2016, gjordes med utgångspunkt från befintlig policy är
det inte lämpligt att göra några förändringar av policyn förrän nästa upphandling
av förvaltning ska göras, anser kommunledningsförvaltningen. Nästa översyn av
policy och ny upphandling kommer att göras 2020-2021, troligtvis tillsammans
med Alvesta kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att placeringspolicyn
kompletteras med ett hållbarhetsperspektiv i samband med nästa revidering av
policyn och att motionen därmed bifalls.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12.
Kommunstyrelsens yttrande 2018-05-08.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign
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Kf § 57

Ks2017/0411

615

Svar på motion om ändring av beviljade medel till
undersköterskeutbildning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion i vilken de yrkar att avsatta
medel för undersköterskeutbildning ska flyttas från barn- och
utbildningsförvaltningen till socialförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är rimligt att budgeten ligger på
beställande förvaltning (socialförvaltningen), men att flytt av budget inte bör
göras mitt under pågående budgetår. De föreslår därför att ärendet lyfts till
budgetberedningen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-19.
Kommunstyrelsens yttrande 2018-05-08.

Justerandes sign
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Kf § 58

Ks2017/0405

018

Tilläggsanslag för inköp av golv till Ljungby Arena
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt
tilläggsanslag om 3,5 miljoner kronor för inköp av eventgolv, sportgolv,
byggnation av två förråd och utrymmesvägar till Ljungby Arena.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 januari 2018 att ge kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram prisuppgift avseende inköp av golv
i Ljungby Arena. På kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-27 presenterades
olika varianter på golv som skulle kunna användas. Arbetsutskottet beslutade att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om inköp av golv
med gummibeläggning. Inom ramen för utredningen ska det föreslås var golvet
ska förvaras, om stolar ska köpas in och hur inköpen ska finansieras.
Utredningen ska säkerställa att föreslaget golv uppfyller reglerna för
brandskydd.
Uppdraget är nu slutfört och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
bevilja kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt tilläggsanslag om 3 500 tkr för
inköp av eventgolv, sportgolv, byggnation av två förråd och utrymmesvägar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-09.
Kommunstyrelsens yttrande 2018-05-08.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-05-28

11(16)

Kommunfullmäktige

Kf § 59

Ks2017/0336

210

Aktualitetsprövning av utvecklingsprogrammet för
Bolmens östra strand
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra
strand ska anses aktuellt med de tillagda kommentarerna i programmet samt
planavdelningens tjänsteskrivelse, fram till att en ny översiktsplan för Ljungby
kommun antas.
Reservation
Kjell Jormfeldt (MP), Elisabeth Lindström Johannesson (MP), Martina Ericsson
(SD) och Melena Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsprogrammet för Bolmens östra strand antogs av kommunfullmäktige
2012-04-24. Syftet med programmet är att i ide- och skissformat redovisa
förutsättningar för ökad exploatering av Bolmens östra strand med omgivningar.
Utvecklingsprogrammet ar vägledande och inte bindande för kommande
planering, utveckling i området. Programmet visar förslag på bebyggelse-,
natur-, resp. friluftsområdenas möjliga utveckling och bevarande.
Sedan antagandet har ett flertal förändringar gjorts, som påverkar aktualiteten av
programmet, till exempel har en ansökan om vattenskyddsområde i delar av sjön
Bolmen lämnats in, fördjupade beskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövärden tas fram under 2018, och serviceutbudet har förändrats.
Dessutom påverkan överföringsledningen den framtida utvecklingen i området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 24 oktober 2017
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att aktualitetspröva
utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand. En tjänstemannagrupp
från miljö- och bygg, tekniska-, samt kommunledningsförvaltningen har gått
igenom programmet och lämnat kommentarer.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand ska anses aktuellt med
kommentarerna i programmet samt denna tjänsteskrivelse, fram till att en ny
översiktsplan for Ljungby kommun antas.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-27.
Kommunstyrelsens yttrande 2018-05-08.
Justerandes sign
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Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Irene Olofsson (C), Anne Karlsson (S), Magnus Gunnarsson (M) och Judit
Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag
enligt Jormfeldts (MP) yrkande eller att bifalla förslaget enligt Olofssons (C)
med flera yrkande och finner att fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag.
Omröstningen resulterar i 40 ja-röster och 9 nej-röster.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Resultat

Justerandes sign

Ja

40

Nej

9

Anne Karlsson (S)

Ja

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

Conny Simonsson (S)

Ja

Carina Bengtsson (C)

Ja

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

Stefan Willforss (C)

Ja

Magnus Carlsson (S)

Ja

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

Ulla-Britt Storck (S)

Ja

Christer Henriksson (KD)

Ja

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

Roland Johansson (ALT)

Ja

Håkan Bengtsson (S)

Ja

Liselotte Åhlander (S)

Ja

Krister Lundin (M)

Ja
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Pia Johansson (S)

Ja

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

Mats Karlsson (-)

Ja

Bo Ederström (M)

Ja

Matija Rafaj (S)

Ja

Judit Svensson (C)

Ja

Ulla Hansson (M)

Ja

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

Janewert Johansson (S)

Ja

Gun Lindell (S)

Ja

Kent Danielsson (C)

Ja

Jonna Nielsen (ALT)

Ja

Henrik Pettersson (SD)

Ja

Gunilla Åström (M)

Ja

Maria Stansert (S)

Ja

Irene Olofsson (C)

Ja

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

Mattias Strömberg (M)

Ja

Carl-Gustav Arvidsson (L)

Ja

Ulf Holmgren (S)

Ja

Deseré Lindelöv (S)

Ja

Ingela Rosén (S)

Ja

Jan Lorentzson (SD)

Nej

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

Krister Salomonsson (SD)

Nej

Kjell Jormfeldt (MP)

Nej

Tryggve Svensson (V)

Nej

Melena Jönsson (SD)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Nej

Björn Gullander (V)

Nej

Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)

Nej

Lars Solling (L)

Ja

Cecilia Löf (M)

Ja
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Kf § 60

Ks2018/0147

046

Årsredovisning Märta Ljungberg Donationsfond 2017
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för verksamhetsåret 2017.
Jäv
Ann-Kristin Petersson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Märta Ljungbergs Donationsfond.
Skickas till
Märta Ljungbergs Donationsfond

Justerandes sign
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Kf § 61

Ks2018/0141

102

Valärende N-E Wetter (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Nils-Erik Wetters (KD) avsägelse och utser
Lennart Olsson (KD) till ny ledamot i tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Nils-Erik Wetter (KD) avsäger sig i en skrivelse den 24 april 2018 sitt uppdrag
som ledamot i tekniska nämnden och dess utskott.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande förslår, efter kommunikation med Kristdemokraterna, att fullmäktige
godkänner avsägelsen och utser Lennart Olsson (KD) till ny ledamot i tekniska
nämnden.

Justerandes sign
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Kf § 62

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämnden meddelar att det finns gynnande beslut som
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum,
inom SoL ÄO äldreomsorg, SoL IFO individ och inom LSS
OF omsorg om personer med funktionsnedsättning för första
kvartalet 2018.
2. Kultur och fritidnämndens redovisar att de har verkställt
uppdrag från fullmäktige att se över uthyrningen av
simhallen i Ryssby avseende provtagning av vattnet samt
regelverk över ansvars- och säkerhetsfrågan (KoF 2018-0418 § 26).

Justerandes sign

