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Kommunfullmäktige

Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande

Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats
Justerandes sign

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 18 juni 2018,
kl. 16.00-22.20
Anne Karlsson (S) ej § 77
Anneli Ahlqvist (C)
Magnus Gunnarsson (M) ej
Mats Karlsson (-, fd KB)
§ 77
Conny Simonsson (S) ej §
Bo Ederström (M) ej§ 78
77
Carina Bengtsson (C) ej §
Matija Rafaj (S)
77
Jan Lorentzson (SD) ej § 77 Margaretha Andersson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
ej § 77
Emma J Gauffin (S)
Martina Ericsson (SD)
Kerstin Wiréhn (V) ej § 77
Ulla Hansson (M)
K-G Sundgren (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Magnus Carlsson (S) ej § 77 Janewert Johansson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Björn Gullander (V)
Krister Salomonsson (SD)
Stefan Bramstedt (M)
Ulla-Britt Storck (S)
Gun Lindell (S) ej § 77
Christer Henriksson (KD) ej Kent Danielsson (C)
§ 77
Karin Bondeson (M)
Jonna Nielsen (ALT)
Lars-Ove Johansson (C)
Ingela Rosén (S)
Håkan Bengtsson (S) ej §§
Henrik Pettersson(SD)
77-78
Roland Johansson (ALT) ej
Gunilla Åström (M)
§ 77
Kjell Jormfeldt (MP)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Christian Johansson (V)
Desere Lindelöv (S)
Lars Solling (L) ej § 77
Tomas Johansson (L)
Ulf Holmgren (S)
Irene Olofsson (C) ej § 77
Krister Lundin (M)
Peter Berg (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)
Ing-Marie Byström, tf kommundirektör
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Magnus Johansson, ekonomichef
18
Kjell Jormfeldt
Irene Olofsson
Ersättare: Peter Berg
Kommunkansliet, måndagen den 25 juni 2018 kl. 16.00
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63-79

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel ej § 77

Justerare

Kjell Jormfeldt

Janewert Johansson § 77

Irene Olofsson ej § 77

Ulla Hansson § 77

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

18 juni 2018

Protokollet anslås

25 juni 2018

Överklagningstid

26 juni 2018 – 16 juli 2018

Anslaget nedtaget

17 juli 2018

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign
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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)

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Stefan Willforss (C)

K-G Sundgren (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

Karin Bondeson (M)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

Tryggve Svensson (V)

Christian Johansson (V)

Lars Solling (L)
Liselott Åhlander (S)

X
X

Ulf Holmgren (S)

X

Krister Lundin (M)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anneli Ahlqvist (C)

X

Mats Karlsson (-, fd KB)

X

Bo Ederström (M)

X

Matija Rafaj (S)

X

Margaretha Andersson (S)

X

Judit Svensson (C)

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Janewert Johansson (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

Ingela Rosén (S)

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Gunilla Åström (M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

Maria Stansert (S)

Desere Lindelöv (S)

X

Tomas Johansson (L)

X

Irene Olofsson (C)

X

Peter Berg (M)

X

Jerry Rogerstam (S)

-

Justerandes sign

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 63

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande med
anledning av budgetförslaget för VA-avdelningen. Där finns 22,4 mkr för
investeringar som inte fanns redovisade förra året. Medborgaren frågar om
kommunstyrelsens ordförande tycker att det är en ansvarsfull förvaltning och
varför inte politikerna kräver någon förklaring till detta?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han också
tycker att ju tidigare politikerna får framtida behov redovisade desto bättre. Sen
händer det ju saker under året som går från att fullmäktige tar en budget tills
nästa budget fastställs. En del av dessa nya behov ha tagits upp i förvaltningens
äskanden förra året, men politiken kan då ha avvisat de äskandena. Under
budgetberedningen får politikerna föredragning av förvaltningarna och det är då
de ställer frågor.
2. En medborgare ställer en fråga till kommunstyrelsens andre vice ordförande
Anne Karlsson (S) med anledning av utredningen om vägar till hållbara
vattentjänster som har beställts av den nuvarande regeringen. Medborgaren
undrar hur Karlsson (S) motiverar att de tillsammans med (C) och (M) driver
VA-frågorna i motsatt riktning än vad utredningen kommit fram till vilket
orsakar onödiga kostnader.
Anne Karlsson (S) svarar att utredningen har presenterats och att den ska ut på
remiss. Efter att ha fått mer information om VA-frågorna valde den
Socialdemokratiska gruppen att gå den här vägen till skydd för hälsa och miljön.
Ledamöternas frågestund
1. Kjell Jormfeldt (MP) frågar demokratiberedningens (fullmäktiges) ordförande
hur hon tänkte när de ledande företrädare för aktiva partier inte tilläts lyssna på
debatten som ägde rum mellan riksdagspolitiker på Sunnerbogymnasiet för en
vecka sedan.
Demokratiberedningens ordförande svarar att tre politiker från varje parti hade
möjlighet att vara vid bokborden, men att debatten enbart var ägnad till
eleverna. Glädjande nog var det jättemånga elever som kom och ville lyssna på
debatten. Det var ansvarig rektor som avvisade politikerna från aulan eftersom
det inte fanns plats för dem.
Justerandes sign
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2. Janewert Johansson (S) pratar om att Ljungby kommun var tidigt ute med
bevattningsförbud, medan vi levererar fint vatten till andra kommuner både från
Bolmen och Bergaåsen. Johansson vänder sig till tekniska nämndens ordförande
Kar-Gustaf Sundgren (C) som säger att det finns vatten i kommunen. Det finns
andra vattenhål som är på gång att användas i framtiden. Trots det kan det bli
aktuellt med bevattningsförbud eftersom vattennivån kan sjunka i samband med
lång torka.
3. Roland Johansson (ALT) frågar socialnämndens ordförande om han tycker att
socialnämnden följer kommunens värdegrunder.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) läser upp socialförvaltningens
särskilda värdegrund och säger att han anser att socialförvaltningens
verksamheter är väl fungerande. Naturligtvis kan det fallera i en sådan här stor
organisation men som helhet är det en väl fungerande verksamhet, säger
Ederström (M).
4. Martina Ericsson (SD) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande,
med anledning av att nämnden har beslutat att köpa in baracker för 11 mkr för
att få fler klassrum till alla rum, om det är pengar som kommer från staten för
ökat invånarantal eller om det är migrationspengar som vi har använt.
Då ordföranden i nämnden inte var närvarande så svarade vice ordförande i
barn-och utbildningsnämnden Ulla Hansson (M) att hon inte känner igen siffran
men att det stämmer att nämnden har fått ta till moduler på grund av ökat
elevantal både på förskolan och skolan. Det är inga migrationspengar som
används utan våra skattemedel. Dessutom köper inte kommunen in modulerna
utan hyr in dem.

Justerandes sign
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Kf § 64

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
1. Jonna Nielsen (ALT) yrkar i en motion den 12 juni att man i kommunen
bildar resursklasser eller en liten resursskola för att hjälpa ”hemmasittarbarn” till
en meningsfylld tillvaro så att de inte ska behöva sitta hemma på grund av till
exempel mobbing.

Justerandes sign
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Kf § 65

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna de tre medborgarförslagen till
tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare vill att kommunen bygger eller delvis bygger en
cykelväg längs med väg 25 eller på annat sätt möjliggör för cyklister att
ta sig fram på sträckan Trollestorpsvägen och avtagsvägen mot Stackarp,
så att det även i fortsättningen ska gå att cykelpendla från Torpa via
Skäckarp/Stackarp och till Ljungby.
En sådan åtgärd främjar både klimatet, hälsan och ekonomin, samt
bibehåller och främjar en levande landsbygd anser medborgaren.
2. Förbättra lekparken på Hulanvägen i Lagan, föreslår en medborgare.
Sanden vid gungställningen borde bytas ut till en matta eller gräs. Något
behöver göras menar medborgaren. Barnfamiljerna i Lagan ökar i antal
och Hulanvägens lekplats är populär.
3. I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp en ljussignal vid
övergångstället på Vislandavägen mot Astradskolan för att påkalla att det
är ett övergångsställe. I området rör sig många barn till och från skolan.
För att ytterligare öka deras säkerhet så är en blinkande ljussignal en
önskvärd åtgärd.

Justerandes sign
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Kf § 66

Ks2018/0187

020

Svar på interpellation om analys av sjuktalen och dess
ökade kostnader
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
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 ärendebeskrivningar
om bland annat tidsåtgång i rehabiliteringsärenden?
3. Hur skall ledningen agera om höga kostnader kvarstår?
Personal- och arbetsmarksutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) har
lämnat ett skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt under dagens
sammanträde.

Justerandes sign
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Kf § 67

Ks2018/0166

041

Budget 2019 och plan 2020-2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen har arbetat fram förslag till budget 2019 och plan 2020-2023
efter förslag från nämnderna.
Alliansen har därefter tagit fram ett eget förslag till budget. Under
kommunstyrelsens sammanträde lämnade Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Alternativet ett
antal yrkanden.
Med anledning av dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen den 5 juni att
överlämna alliansens förslag till budget för beslut av kommunfullmäktige, med
följande ändringar/tillägg:
1. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa hela administrationen
inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa
verksamheten och följa upp hur arbetet med resultatenheter fortskrider.
2. Att inrätta en hundrastgård (+ 350 tkr).
3. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort.
4. Att ta bort förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska återföra
tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen.
5. Att minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om
arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning.
6. Att ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda
personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten
bland äldre och hur vi kan förbättra situationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till budget.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S), Jan
Lorentzson (SD), Lars Solling (L), Kerstin Wiréhn (V), Susanna Tingbratt
Justerandes sign
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(KD), Roland Johansson (ALT), Bo Ederström (M) och Kjell Jormfeldt (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Därutöver läggs följande yrkanden:
Anne Karlsson (S) lämnar följande yrkanden:
Besparingar:
1. 1 Strateg (- 600 tkr)
2. 2 Kommunikatörer (- 1 200 tkr)
3. 1 Lokalförsörjningsstrateg (- 600 tkr)
4. 1 LEAN-samordnare (-600 tkr) övergår till CIL och ryms inom deras
budget.
5. Dessa pengar fördelas till vård skola och omsorg.
Satsningar:
6. Hundrastgård – parkavdelningen (+ 350 tkr)
7. Parkbänkar och grillplatser längs Laganån – parkavdelningen (+ 100 tkr)
8. Busskort för studerande på universitet högskola –kvitto och poäng
redovisas endast heltidsstudier (+ 650 tkr).
9. Körkortslektioner för alla på gymnasiet (+ 1.2 miljoner kronor)
10. Mål i (S)-budgeten är att minska kostnader för sjuktal - minska kostnader
med 25 % (- 5 miljoner)
Uppdrag
11. Att arbeta fram en plan för bästa tillgänglighetskommun.
12. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort.
13. Att utreda kostnader för renovering av scenen i hembygdsparken.
14. Att utreda behovet av en samhällsvägledare på biblioteket.
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkanden.
Jan Lorentzson (SD) lämnar följande yrkanden:
15. Två rektorstjänster avskaffas genom samordning mellan skolor i
kommunen.
16. Avskaffande av teoriutbildning till körkort till alla utom elever på fordon
(- 2 mkr)
17. Bevilja bidrag till skolskjuts till elever på Lingbygdens skola (+ 500 tkr)
18. Avskaffande av investering i överföringsledning (- 100 mkr)
19. Budget för eventuellt ytterligare miljöinspektör (+ 600 tkr)
20. Ljungbybostäders bidrag till kommunen på 1,4 mkr ska användas till
trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

12(34)

Kommunfullmäktige

21. Ta bort förslaget att anställa två brandmän i Lidhult och köpa in ett
specialfordon (- 1.3 mkr).
22. Avskaffa tjänsten som integrationssamordnare (- 600 tkr).
23. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa hela administrationen
inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa
verksamheten och följa upp hur arbetet med resultatenheter fortskrider.
(- 5 mkr). Dessa pengar kan då användas för att öka de personella
resurserna inom vissa verksamheter såsom hemtjänst/åldringsvård för att
få ner sjuktalen som beror på underbemanning.
24. Att ge kommundirektören i uppdrag utreda kostnaderna för att starta upp
avdelning 4 på Ljungberga som särskilt boende.
25. Att höja skatten med 12 ören för att få ihop de 7 miljonerna som saknas
för att nå upp till resultatmålet på 2 %.

Susanna Tingbratt (KD) konstaterar att kommunstyrelsen antog deras tre
yrkanden om att ta bort förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska
återföra tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen, att
minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om arbetet kan
lösas genom omorganisation innan nyanställning samt att ge ett uppdrag att som
en del i biståndsbedömningen även utreda personens möjlighet till social
samvaro för att få en bild över ensamheten bland äldre och hur vi kan förbättra
situationen.
Tingbratt (KD) yrkar därefter:
26. att den politiska organisationen minskas med 700 000 kronor och
27. att de pengarna förs över till socialnämndens budget för att läggas på
LSS-ärenden.
Kjell Jormfeldt (MP) lämnar följande fyra yrkanden som är desamma som
Socialdemokraternas:
28. 1 Strateg (- 600 tkr)
29. 2 Kommunikatörer (- 1 200 tkr)
30. 1 Lokalförsörjningsstrateg (- 600 tkr)
31. 1 Leansamordnare (-600 tkr) övergår till CIL och ryms inom deras
budget.
Jormfeldt (MP) yrkar därefter
32. att de 3 mkr som sparas in genom att ta bort dessa tjänster förs över till
socialnämnden att fördelas mellan hemtjänsten, särskilt boende,
hemsjukvård, funktionshindrade samt individ och familjeomsorgen.
33. att 550 000 kronor ges till Lingbygdens Friskola för skolskjuts
34. att 1 miljon kronor avsätts till körkort till alla elever på
Sunnerbogymnasiet
Justerandes sign
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35. att 5 miljoner kronor tas bort i investeringsbudgeten för vattenledning
mellan Angelstad och Bolmen
36. att 100 miljoner kronor tas bort i investeringsbudgeten för
överföringsledning
37. att 10 miljoner kronor läggs till i investeringsbudgeten till renovering av
befintligt VA-nät
38. att VA-planen revideras.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar:
39. att alla poster för nya verksamhetsområden inom VA stryks fram till
2023 (- 150 mkr)
40. att socialnämnden får 15 miljoner kronor
41. att arvoden till förtroendevalda sänks till 2014 års nivå (- 5,5 mkr)
42. att tekniska förvaltningens budget minskas med 700 000 kronor
43. att barn- och utbildningsförvaltningen får 2,5 miljoner kronor för att
påbörja minskningen av barngrupper i förskolan.
Anne Karlsson (S) yrkar:
44. att utredningsuppdraget som finns om kvarteret Fritiden inklusive
bowlinghall lyfter ut bowlinghallen och utreder kostnad och alternativ
placering för enbart bowlinghallen.
Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att spara in en strategtjänst enligt
Karlssons (S) och Jormfeldts (MP) yrkanden och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
2. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att spara in två
kommunikatörstjänster enligt Karlssons (S) och Jormfeldts (MP) yrkanden och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
3. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att spara in en tjänst som
lokalförsörjningsstrateg enligt Karlssons (S) och Jormfeldts (MP) yrkanden och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
4. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att en tjänst som LEANsamordnare övergår till CIL och ryms inom deras budget enligt Karlssons (S)
och Jormfeldts (MP) yrkanden och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Eftersom fullmäktige inte beslutade om någon av dessa besparingar så faller (S)
yrkande att fördela dessa pengar till barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden, liksom (MP) yrkande att föra över de pengarna till
socialnämnden.
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Eftersom Socialdemokraternas förslag att ge parkavdelningen 350 000 kronor
till inrättande av hundrastgård antogs av kommunstyrelsen faller det yrkandet.
5. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar om parkbänkar och grillplatser
längs Laganån enligt Karlssons (S) yrkande och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
6. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar om busskort för studerande på
universitet och högskola enligt Karlssons (S) yrkande och finner att fullmäktige
avslår yrkandet.
7. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar om körkortslektioner för alla på
gymnasiet enligt Karlssons (S) och Jormfeldts (MP) yrkanden och finner att
fullmäktige avslår yrkandet.
8. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar om uppdrag att utreda
bowlinghall enligt Karlssons (S) yrkande och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 31 ja-röster och 17 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå yrkandet.
9. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att arbeta fram en plan för bästa
tillgänglighetskommun enligt Karlssons (S) yrkande och finner att fullmäktige
avslår yrkandet.
Eftersom Socialdemokraternas förslag att utreda kostnader och placering av ett
kallbadhus i Ljungby tätort antogs av kommunstyrelsen så faller detta yrkande.
10. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att utreda kostnader för
renovering av scenen i hembygdsparken enligt Karlssons (S) yrkande och finner
att fullmäktige avslår yrkandet.
11. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att utreda behovet av en
samhällsvägledare på biblioteket enligt Karlssons (S) yrkande och finner att
fullmäktige avslår yrkandet.
12. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avskaffa två rektorstjänster
enligt Lorentzsons (SD) yrkande och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Justerandes sign
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13. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avskaffa teoriutbildning till
körkort till alla utom elever på fordon enligt Lorentzsons (SD) yrkande och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
14. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bevilja bidrag till skolskjuts
till elever på Lingbygdens skola enligt Lorentzsons (SD) och Jormfeldts (MP)
yrkanden och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 34 ja-röster och 11 nej-röster. Tre ledamöter avstår
från att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
15. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avskaffa investering i
överföringsledning enligt Lorentzsons (SD) och Jormfeldts (MP) yrkanden och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 36 ja-röster och 12 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå yrkandet.
16. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att tillföra budget för
miljöinspektör enligt Lorentzsons (SD) yrkande och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
17. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar om trygghetsskapande åtgärder i
bostadsområden enligt Lorentzsons (SD) yrkande och finner att fullmäktige
avslår yrkandet.
18. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar om anställning av två brandmän
i Lidhult enligt Lorentzsons (SD) yrkande och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
19. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avskaffa tjänsten som
integrationssamordnare enligt Lorentzsons (SD) yrkande och finner att
fullmäktige avslår yrkandet.
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20. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att genomlysa hela
administrationen och att dessa pengar kan användas för att öka de personella
resurserna inom vissa verksamheter enligt Lorentzsons (SD) yrkande och finner
att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 41 ja-röster och 7 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå yrkandet.
21. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att utreda kostnaderna för att
starta upp avdelning 4 på Ljungberga som särskilt boende enligt Lorentzsons
(SD) yrkande och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
22. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att höja skatten med 12 ören
enligt Lorentzsons (SD) yrkande och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
23. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att minska den politiska
organisationen enligt Tingbratts (KD) yrkande och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
24. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att utöka socialnämndens
budget enligt Tingbratts (KD) yrkande och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
25. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att alla poster för nya
verksamhetsområden inom VA stryks fram till 2023 enligt Wiréhns (V) yrkande
och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 38 ja-röster och 10 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå yrkandet.
26. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ge socialnämnden 15
miljoner kronor enligt Wiréhns (V) yrkande och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

17(34)

Kommunfullmäktige

27. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att öka barn- och
utbildningsnämndens budget med 2,5 mkr för att starta en minskning av
barngrupperna i förskolan enligt Wiréhns (V) yrkande och finner att fullmäktige
avslår yrkandet.
28. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att minska tekniska nämndens
budget med 700 tkr enligt Wiréhns (V) yrkande och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
29. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att de politiska arvodena sänks
enligt Wiréhns (V) yrkande och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
30. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ta bort 5 miljoner kronor för
vattenledning till Bolmen enligt Jormfeldts (MP) yrkande och finner att
fullmäktige avslår yrkandet.
31. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att lägga till 10 miljoner kronor
i investeringsbudgeten till renovering av befintligt ledningsnät enligt Jormfeldts
(MP) yrkande och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
32. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att revidera VA-planen enligt
Jormfeldts (MP) yrkande och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Slutligen frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens
förslag till budget och finner att de gör så.
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Kf § 68

Ks2016/0376

351

Svar på motion om mindre reningsverk
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Att avslå punkt 1 (att med hjälp av en oberoende undersöka
möjligheterna till att bygga mindre reningsverk med infiltration i
Byholma) med hänvisning till att alternativa lösningar har utretts av en
konsultfirma,
2. Att bifalla punkt 2 (att informera kommuninvånarna om kostnaderna
kring anslutning av kommunalt VA-nät),
3. Att avslå punkt 3 (att informera om alternativa lösningar som finns för
Byholmaområdet och hur de alternativa kostnaderna påverkar VAkollektivet), då detta är utrett i VA-planen
4. Att avslå punkt 4 (att kontakta andra kommuner för att höra hur de
hanterar avlopp i mindre orter), då även detta utreddes när VA-planen
togs fram.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Alternativet
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Sverigedemokraterna att kommunen satsar på mindre lokala
reningsverk istället för överföringsledningar. Motionären yrkar att kommunen
ska genomföra nedanstående punkter:
1. Med hjälp av en oberoende undersöka möjligheterna till att bygga
mindre reningsverk med infiltration i Byholma.
2. Informera kommuninvånarna om kostnaderna kring anslutning av
kommunalt VA-nät.
3. Informera alternativa lösningar som finns för Byholmaområdet och hur
de alternativa kostnaderna påverkar VA-kollektivet.
4. Kontakta andra kommuner för att höra hur de hanterar avlopp i mindre
orter.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. avslå punkt 1 då alternativa lösningar har utretts av en konsultfirma
2. bifalla punkt 2
3. avslå punkt 3, då detta är utrett i VA-planen
4. avslå punkt 4, då även detta utreddes när VA-planen togs fram
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-05-16.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-15
Bilaga till tjänsteskrivelse 2017-05-08.
Motionen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-05-08.

Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till yrkande 1, 3 och 4 i motionen.
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till samtliga yrkanden i motionen.
Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår yrkande nr 1 och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 12 nej-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkade nr 1.
2. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller yrkande nr 2 och finner att de gör
så.
3. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår yrkande nr 3 och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 12 nej-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkade nr 3.

4. Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår yrkande nr 4 och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 12 nej-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkade nr 4.
Justerandes sign
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Kf § 69

Ks2017/0081

341

Svar på motion om att säkerställa vår
dricksvattenförsörjning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till att
arbetet med uppdaterade skyddsområden och nya föreskrifter redan pågår, samt
befintlig VA-plan.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna skriver i en motion att vårt viktigaste livsmedel, vattnet, kan
vara hotat på grund av klimatförändringar. Ljungby kommun levererar vatten till
många kommuner i södra Sverige men även kommunens egna invånare dricker
lokalt vatten. Socialdemokraterna anser att vattenskyddsområdena behöver uppdateras för att långsiktigt säkra vår dricksvattenförsörjning.
Socialdemokraterna yrkar därför:
1. att tekniska nämnden omgående får i uppdrag att uppdatera våra vattenskyddsområden och ta fram nya föreskrifter för att långsiktigt säkra vår
dricksvattenförsörjning.
2. att ta fram en tydlig strategi för dagvatten.
Tekniska förvaltningen skriver den 13 april 2018 att i den antagna VA-planen
(s.9) finns bland annat beskrivet att befintliga vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter ses över och revideras vid behov, samt att för vattentäkter
som saknar skyddsområde, ska sådana fastställas.
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att uppdatera föreskrifter för
Ljungbys råvattentäkt. Ett färdigt förslag till vattenskyddsföreskrift är skickad
till länsstyrelsen för tidigt samråd. Informationsmöte ska sedan hållas med
berörda markägare. Därefter sker samråd av föreskrifterna med alla intressenter,
för att slutligen fastställas av kommunfullmäktige. Tekniska förvaltningen
skriver att arbetet beräknas pågå under 2018 och att kommunfullmäktige
förväntas fastställa föreskrifterna våren 2019.
Angående strategi för dagvatten är denna inkluderad i den VA-plan kommunen
arbetar efter. På sidorna 8 och 9 i VA-planen står beskrivet hur kommunen ska
tillämpa dagvattenfrågan. Tekniska förvaltningen arbetar enligt de uppställda
tillämpningarna.
Tekniska nämnden föreslår att:
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1. Kommunfullmäktige avslår yrkandet med hänvisning till att arbetet
med uppdaterade skyddsområden och nya föreskrifter redan pågår.
2. Kommunfullmäktige avslår yrkandet med hänvisning till befintlig VAplan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad
med hänvisning till att arbetet med uppdaterade skyddsområden och nya
föreskrifter redan pågår, samt befintlig VA-plan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-13
Tekniska nämndens yttrande 2018-05-02.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-06-05.

Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till yrkande nr 1 (att tekniska nämnden
omgående får i uppdrag att uppdatera våra vattenskyddsområden och ta fram
nya föreskrifter för att långsiktigt säkra vår dricksvattenförsörjning).
Ordföranden ställer proposition på Kjell Jormfeldts (MP) yrkande och finner att
fullmäktige avslår det.
Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad
och finner att de gör så.
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Kf § 70

Ks2017/0149

870

Svar på motion om laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att se hur kommunen
kan gå vidare sedan riksdagen den 13 juni beslutade om en
vattenkraftsmiljöfond samt att utreda omlöp.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna skriver i en motion i maj 2017 att i samband med
planeringen av framtiden för kvarteret Aspebacken vore det bra att planera för
både djur och människor. Kanske kan en laxtrappa förbi vattenkraftverket vara
ett bra sätt att möjliggöra för lax att vandra vidare i ån Lagan för att leka.
Socialdemokraterna yrkar att:
1. Vi tar hjälp av utomstående experter och olika instanser för att se om det
är nödvändigt för djurlivet idag och i framtiden med en laxtrappa.
2. Vi undersöker möjligheterna för en laxtrappa förbi vattenkraftverket i
Ljungby.
3. Vi politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt skulle komma
att kosta.
Tekniska förvaltningen ser att motionen ligger i linje med ett av de tre prioriterade områdena kommunstyrelsen beslutade om 2018-02-13 som resultat av en
omvärldsanalys; att inleda ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun. Arbetet påbörjas under hösten 2018 och utförs
förvaltningsövergripande.
Ljungby kommun äger sedan våren 2018 fastigheten Aspebacken 25 och planering för områdets framtida användning pågår i dagsläget. Det finns ett antal förslag om hur området, förutom den/de verksamheter som ska förläggas där, kan
tillgängliggöras för allmänheten, både för rekreation, skapa estetiska värden och,
genom denna motion, skapa förutsättningar för djurliv.
I en eventuell utredning om laxtrappa behöver ägandeförhållandena av laxtrappan utredas. Vilken förvaltning ska investera i en laxtrappa och därmed stå för
drifts- och kapitalkostnader? Denna förvaltning behöver tillföras såväl investerings- som driftsmedel för att täcka ambitionshöjningen. Dessutom behöver
kraftaktören vidtalas för att undersöka möjlighet till medfinansiering. Utan
kraftstation hade ingen laxtrappa behövts.
Justerandes sign
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Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
i dess olika yrkanden och att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda
förutsättningar för laxtrappa enligt motionen och att även utreda
kostnadsaspekten.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11.
Tekniska nämndens yttrande 2018-05-02.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-06-05.
Yrkanden
Magnus Carlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se hur kommunen
kan gå vidare sedan riksdagen den 13 juni beslutade om en
vattenkraftsmiljöfond.
Henrik Petersson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda omlöp (en
typ av fiskväg som anlagts för att tillåta fisk att passera ett vandringshinder som
till exempel en damm).
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till motionen.
Lars-Ove Johansson (C) yrkar avslag på motionen.
Carina Bengtsson (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras enligt
Jormfeldts (MP) och Peterssons (SD) yrkanden eller om ärendet ska avgöras
idag enligt Bengtssons (C) yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 24 nej-röster. Eftersom det krävs
minst 16 röster för att återremittera ärendet så har fullmäktige beslutat att göra
så.
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Kf § 71

Ks2018/0024

020

Svar på motion om centralt placerad budget för
rehabfrågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i en motion att kommunen
inrättar en centralt placerad budget för rehabiliteringsfrågorna i Ljungby
kommun. Socialdemokraterna anser att det finns ett stuprörstänkande inom
förvaltningarna och att man behöver titta på hela Ljungby kommun som
arbetsgivare vid rehabilitering. Den sjukskrivnes förvaltning tar i nuläget
kostnaden och man ser behov av en central budget för ett helhetsperspektiv i
rehabiliteringsfrågorna.
Socialdemokraterna yrkar i motionen att 2 miljoner kronor per år avsätts i två år
till en centralt placerad budget, att kontinuerlig uppföljning och därefter
utvärdering av insatsen ska göras för en eventuell fortsättning och att
budgetberedningen avsätter medel 2018 inför 2019.
Kommunledningsförvaltningen skriver att det finns rutiner kring rehabilitering i
Ljungby kommun. I första hand ska rehabiliteringsåtgärderna vara inriktade på
återgång i ordinarie arbete men om det finns stöd (utredning av arbetsförmåga)
för att återgång med anpassning inte är möjlig, ska handlingsplanens inriktning
vara åtgärder för återgång i arbete hos hela kommunen (chefshandboken punkt
8.2).
I den så kallade rehabiliteringskedjan ingår att arbetsgivaren ska undersöka om
det går att anpassa arbetsplatsen eller arbetsförhållandena så att arbetstagaren
kan arbeta trots sjukdom. Det ingår också att undersöka om det finns något
annat arbete som arbetstagaren tillfälligt kan utföra.
Vid långvarig sjukskrivning görs arbetsförmågebedömning, tillsammans med
Försäkringskassan och vården, för att se om det finns möjlighet att återgå i
ordinarie arbete alternativt om arbetstagaren trots sin sjukdom kan klara något
annat arbete som arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda. Arbetstagaren måste
ha en möjlighet att utföra arbetsuppgifterna både med hänsyn till sin sjukdom
men ska naturligtvis ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Arbetsgivaren har
inte skyldighet att skapa nya anställningar eller omplacera andra arbetstagare för
att kunna bereda arbetstagaren nya arbetsuppgifter.
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Den närmaste chefen har ansvar när det gäller förebyggande insatser och
anpassning av den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt att den
anställde får det stöd och hjälp den behöver vid sjukdom. Chefen håller
kontakten med den sjukskrivne genom möten osv. När en återgång till arbetet
blir aktuell ansvarar närmaste chef för att anpassa arbetsplatsen och
arbetsuppgifterna för att möjliggöra en återgång till arbetet så snabbt som
möjligt.
En konsekvens av förslaget blir att chefen inte har samma kontakt med den
sjukskrivne, samarbetet med Försäkringskassan och vården kring den
sjukskrivne försvåras. I förlängningen kan detta medföra att det blir ännu
svårare för den sjukskrivne att komma tillbaka till arbetet.
En otydlighet kring ansvaret för rehabiliteringen kan också bli en konsekvens.
En centralt placerad budget medför troligvis behov av samordnarresurs vilket
ökar kostnaderna för rehabiliteringsarbetet totalt.
Rutin finns där Personalavdelningen har regelbundna möten (en gång per
månad) och där behov och möjlighet till rehabilitering/omplacering vid andra
förvaltningar utreds. Rutinerna i Ljungby kommun följer Försäkringskassans
ordning kring rehabilitering.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-04-16.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2018-05-07.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-06-05.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

26(34)

Kommunfullmäktige

Kf § 72

Ks2018/0189

251

Förvärv av fastigheten Stenbacken Nedre 1 i Ljungby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av köpet sker genom kommunens
rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med Trulles Fastigheter Kommanditbolag i Huddinge. Genom avtalet köper kommunen fastigheten
Stenbacken Nedre 1 för en köpeskilling om 6 200 000 kronor.
Fastigheten köps i exploateringssyfte då den kan vara en resurs i en framtida
förnyelse kring kommunhuset. Fastigheten omfattar 988 kvm och är bebyggd på
cirka 30 % av markarealen. Fastigheten är detaljplanelagd för handels- och
parkeringsändamål.
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet genom vilket Ljungby kommun köper fastigheten Stenbacken
Nedre 1 för en köpeskilling om 6 200 000 kronor. Fastigheten köps i
exploateringssyfte då den kan vara en resurs i en framtida förnyelse kring
kommunhuset. Finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.
Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.
Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet genom vilket
Ljungby kommun köper fastigheten Stenbacken Nedre 1 för en köpeskilling om
6 200 000 kronor, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
finansiering. och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att finansiering av
köpet sker genom kommunens rörelsekapital.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11.
Tekniska nämndens förslag till beslut 2018-05-02.
Preliminärt upprättat avtal.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-06-05.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-07.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-06-18

27(34)

Kommunfullmäktige

Kf § 73

Ks2017/0417

865

Policy för offentlig konst
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer policyn för offentlig konst.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 december 2017 ombeds kultur- och
fritidsförvaltningen ta fram ett förslag till rutin för avsättning av en procent till
konstnärlig utsmyckning. Ljungby kommun har sedan ett antal år tillbaka avsatt
en procent av den totala budgeten vid byggnation till konstnärlig utsmyckning
(den så kallade enprocentregeln). Det saknas dock ett skriftligt beslut om detta
samt tillämpningen, arbetsutskottet vill därför att styrdokument tas fram med
detta innehåll.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att enprocentregeln har haft stor
betydelse för att offentliga byggnader och miljöer runt om i Sverige berikas med
konstnärliga gestaltningar. Flera kommuner har antagit eller är igång med att
anta enprocentregeln, andra stärker dess tillämpning och på många håll
utvecklas rutiner för arbetet med regeln.
I ”Ljungbys verksamhetsplan för kultur” vill kultur- och fritidsnämnden att en
konstpolicy för Ljungby kommuns offentliga konstsamling ska upprättas. Därför
har kultur- och fritidsförvaltningen, i samband med detta uppdrag från
kommunstyrelsens arbetsutskott, utformat ett förslag till policy och
verksamhetsplan för hela Ljungby kommuns offentliga konstsamling. Däri finns
även förslag på tillämpning av enprocentregeln.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
policy för offentlig konst.
Beslutsunderlag
Förslag till policy 2018-05-16.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-06-05.
Yrkanden
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Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att enbart en halv
procent ska avsättas till konst.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att enbart en halv procent ska
avsättas till konst enligt Lorentzsons (SD) med flera yrkande eller om en procent
ska avsättas enligt kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar
att en procent ska avsättas.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avsätta en procent och
Nej-röst för att avsätta en halv procent.
Omröstningen resulterar i 41 ja-röster och 7 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att en procent ska avsättas till konst enligt kommunstyrelsens förslag till
policy.
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005

Policy för dataskydd
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer policyn för dataskydd.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy och
verksamhetsplan för dataskydd för att anpassa kommunens styrdokument efter
GDPR, den europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning som trädde i
kraft i maj 2018. Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att
säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten
till skydd för privatlivet.
Policy för dataskydd anger den övergripande inriktningen för hur nämnder och
styrelser ska arbeta och omfattar alla anställda, förtroendevalda och
styrelseledamöter i Ljungby kommuns nämnder och majoritetsägda bolag.
Kommunstyrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen under förutsättning
att fullmäktige fastställer den nya policyn för dataskydd.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-23.
Förslag till policy.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-06-05.
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821

Motion om inköp av golv till Ljungby Arena
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Alternativet inkom i april med en motion i vilken de föreslår att kommunen
köper in golv till Ljungby Arena.
Ärendet var då redan påbörjat och fullmäktige beslutade under sammanträdet i
maj 2018 att bevilja kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt tilläggsanslag om
3,5 mkr för att köpa in eventgolv, sportgolv, byggnation av två förråd och
utrymmesvägar i Ljungby Arena.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-30.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-06-05.
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Återinförande av 11 sammanträden i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återinföra 11 sammanträden per år och att
medel om 35 000 kronor tillsätts i budgeten från år 2019.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetarbetet år 2013 föreslogs i kommunstyrelsen att
fullmäktiges sammanträden skulle minska från 11 till 10 för att därmed spara in
30 000 kronor om året. Förslaget fastställdes av kommunfullmäktige och sedan
år 2014 har ett sammanträde om året tagits bort (i mars eller maj).
Förändringen har dock visat sig innebära att fullmäktiges sammanträden istället
blir flera timmar längre nästkommande möte, vilket kan leda till att
diskussionerna inte blir så utförliga som önskat inför besluten som ska fattas.
Dessutom försenas viktiga ärenden med en hel månad innan besluten kan
verkställas.
Demokratiberedningen och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att återinföra 11 sammanträden per år och att medel om 35 000 kronor
tillsätts i budgeten från år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-03.
Demokratiberedningens förslag 2018-05-16.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-06-05.
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Bokslut för donationsfonder 2017
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade
stiftelser för 2017 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Jäv
Ledamöterna i kommunstyrelsen deltar inte i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommuns
samförvaltade stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2017.
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 40 990 tkr (föregående år 38 981 tkr),
varav 39 791 tkr (föregående år 37 844 tkr) avsåg Dahlins biblioteks- och
kulturfond. Förmögenheten ökade under 2017 med 2 009 tkr. Resultatet för
stiftelserna låg på 1 542 tkr (föregående år 4 094 tkr), vilket består av
utdelningar på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet
uppgick till 37 020 tkr, varav 1 492 tkr är fritt eget kapital, vilket innebär att det
är kapital som är möjligt att dela ut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2017 och beviljar
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-02
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-06-05.
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Årsredovisning VoB Kronoberg 2017
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2017 och
beviljar VoB:s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Jäv
Bo Ederström (M) och Håkan Bengtsson (S) deltar inte i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2017
till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Lekmannarevisorer har
granskat bolagets verksamhet under 2017 och bedömer att bolagets verksamhet
har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017 samt godkänner förbundets årsredovisning 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för VoB.
Skickas till
VoB Kronoberg
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Kf § 79

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
1. Omfördelning av medel till ledningsförnyelse. TN2018/0114.040.
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2018-05-02 § 45.
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