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Tid och plats

Beslutande

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 24 september
2018, kl. 17.30-18.10
Ingela Rosén (S)
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)
Ulla-Britt Storck (S)
Christer Henriksson (KD)
Ann-Kristin Petersson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Tryggve Svensson (V)
Lars Solling (L)
Ulf Holmgren (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (-, fd KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Leif Rogerstam (SD)
Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Mikael Magnusson (M)
Gun Lindell (S)
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Henrik Pettersson(SD)
Gunilla Åström (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Tomas Johansson (L)
Irene Olofsson (C)
Peter Berg (M)
Deseré Lindeöv (S)

Övriga
deltagande

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare

Åhörare

12

Justerare

Pia Johansson, Peter Berg, ersättare: Tryggve Svensson

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet, måndagen den 1 oktober 2018 kl. 16.00

Paragrafer

92-99

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Justerandes sign

Pia Johansson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

24 september 2018

Överklagningstid

2-23 oktober 2018

Anslaget nedtaget

24 oktober 2018

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson

Justerandes sign
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Ledamöter

Anne Karlsson (S)

Ersättare

Ingela Rosén (S)

Närvaro
X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

K-G Sundgren (C)

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Stefan Willforss (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)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

Tryggve Svensson (V)

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

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)

Leif Rogerstam (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Janewert Johansson (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Stefan Bramstedt (M)

Mikael Magnusson (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

Caroline Holmqvist
Henrysson (S)

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Gunilla Åström (M)

X

Elisabeth LindströmJohannesson (MP)

X

Maria Stansert (S)

X

Tomas Johansson (L)

X

Irene Olofsson (C)

X

Peter Berg (M)

X

Jerry Rogerstam (S)

Justerandes sign

Deseré Lindelöv (S)

X

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 92

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 3 Svar på interpellation om
utbildning till undersköterska utgår från dagordningen då interpellanten är
frånvarande.

Justerandes sign
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Kf § 93

Allmänhetens och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Ledamöternas frågestund
1. Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar på fråga han fick
under sammanträdet i augusti från Jonna Nielsen (ALT). Nielsen frågade
då varför Ljungby kommun inte har ansökt om extra statsbidrag för
habiliteringsersättning.
Ederström (M) svarar att regeringen har avsatt pengar i budgeten för
2018 för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och samtidigt
uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. Dessa medel
skulle betalas ut och användas under 2018, det är alltså ett
engångsbelopp. Ljungby kommun har sedan tidigare
habiliteringsersättning så för vår del skulle det vara aktuellt att höja
ersättningen. Från 2019 och framåt har vi inte medel att finansiera en
höjd ersättning och det är anledningen till att Ljungby kommun inte
ansökte om statsbidraget.
2. Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar på fråga han fick
under sammanträdet i augusti från Liselotte Åhlander (S). Åhlander
frågade hur många hemlösa personer vi har i kommunen som är kända
av socialförvaltningen.
Ederström (M) svarar att det är fyra personer: två kvinnor och två män.
3. Caroline Holmqvist Henrysson (S) frågar socialnämndens ordförande om
kostnaden för kick offen som cheferna inom äldreomsorgen var på i
september.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att han inte har
några siffror att redovisa idag och ber att få återkomma med svar under
sammanträdet den 5 november.
4. Caroline Holmqvist Henrysson (S) frågar tekniska nämndens ordförande
om när vattentäkten vid plantskolan i Lagan kommer att tas i bruk.
Justerandes sign
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Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att där
finns en bra vattentäkt men att marken inte ägs av kommunen. Ägaren
till marken inte tidigare varit intresserad av att sälja marken. Vi har
kontaktat markägaren och bett att få provpumpa marken igen.
5. Roland Johansson (ALT) frågar socialnämndens ordförande varför
Ljungby kommun har fått ett vite.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att en person som
har ansökt om bostad med särskild service har tackat nej till de
erbjudanden som har givits och ville istället avvakta tills andra bostäder
som höll på att byggas blev tillgängliga. Det drog ut på tiden och därmed
blev kommunen ålagd en bot som ska fastställas av rätten.
6. Emma Johansson Gauffin (S) frågar kommunstyrelsens ordförande
varför ungdomsrådet inte används mer som remissinstans.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det är
säkert så att vi skulle kunna använda ungdomsrådet bättre som en
remissinstans. Det finns ju ingen idé att ha ett råd om vi inte använder
det.

Justerandes sign
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Kf § 94

Inlämnande av motioner och interpellationer
Sammanfattning av ärendet
Inga motioner eller interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde.

Justerandes sign
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Kf § 95

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag:
Nr 1 till tekniska nämnden för beslut,
Nr 2 till kommunstyrelsen för beslut,
Nr 3 till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige:
1. En medborgare föreslår att kommunen ser över kantstenarna för ökad
säkerhet och färre skador på bilarna. Medborgaren anser att nivåskillnaden
mellan gata och trottoar bör minskas på vissa kantstenar, att den skarpa kanten
som lätt skadar däck och fälgar bör fasas av och att de kantstenar som lutar ut
mot gatan ska åtgärdas.
2. En medborgare föreslår att kommunen ska anordna en tömningsplats för
gråvatten, kemiska toaletter samt möjlighet till vattenpåfyllning för husbilar.
Förslagsvis på Nyponvägen. Motiveringen är att utan en sådan anläggning ökar
risken för att detta töms ute i naturen istället av framför allt de som fricampar.
3. Döp om friidrottsanläggningen Sunnerbovallen till Fanny Roos Arena,
föreslår en medborgare. Medborgaren tycker att kommunen ska hylla vår
duktiga kulstöterska på något sätt och vad är bättre än att få en
friidrottsanläggning uppkallad efter sig, skriver hen.

Justerandes sign
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Kf § 96

Ks2018/0150

700

Svar på motion om butiken "Lite av varje"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
En motion har kommit från Sverigedemokrater om lokalen för second hand
butiken ”Lite av varje”.
Sverigedemokraterna yrkar att socialförvaltningen utreder hur man kan placera
butiken för att uppnå bra tillgänglighet och mer ändamålsenliga lokaler och
därmed öka både försäljning och arbetstillfällen. Butiken är idag placerad i en
lokal som inte är tillräcklig stor för ändamålet. Enligt motionen upplever man
också att lokalen är lite undangömd och att många invånare i kommunen inte
känner till butiken.
Socialnämnden behandlade ärendet den 20 juni 2018 och beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att besluta anse motionen besvarad med följande
motivering:
Socialförvaltningen har sedan tidigare konstaterat att lokalen för verksamheten
”Lite av varje” inte är lämplig för sitt ändamål. Lokalen är för trång och inte
fullt ut tillgänglighetsanpassad. I samband med detta konstaterande kom det
fram att lokalen där förvaltningen bedriver daglig verksamhet Karlsson på
Fabriksgatan 12 klassas som uttjänt.
Den 19 juni 2017 förmedlades uppdraget att hitta en ny lokal till
fastighetsavdelning med en önskelista/kravspecifikation. I den
önskelistan/kravspecifikationen utryckte förvaltningen önskemål om en lokal
som uppfyller behov av att bedriva även en second hand butik. Arbete att hitta
en ny lokal pågår.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 september 2018 att kommunfullmäktige
beslutar anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 54/2018
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2018-06-12
Kommunstyrelsen § 140/2018
Motionen

Justerandes sign
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Kf § 97

Ks2018/0209

611

Tilläggsanslag för moduler vid skolor och förskolor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden beviljas
tilläggsanslag för investeringar i moduler med 9 693 000 kr. Finansiering sker
från kommunens rörelsekapital.
Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja tilläggsanslag för drift- och
kapitalkostnad för modulerna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden äskar tilläggsbudget för moduler till
Astradskolan, Stensbergsenheten och Donationsgatans förskola med
sammantaget 9 693 000 kr för investering och 3 485 000 kr för driftkostnader.
Investeringsutgiften var inte planerad när beslut togs om budget men var
nödvändig för att hantera ökat barnantal i förskola och grundskola. Enligt
gällande regelverk kompenseras inte kapitalkostnad och övriga driftkostnader
om inte investeringen överstiger 5 procent av nämndens driftbudget, vilket
motsvarar ca 30 mkr för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 20 juni 2018, § 110, och
beslutade att Barn- och utbildningsnämnden äskar om tilläggsbudget hos
kommunfullmäktige enligt förslag för investeringskostnader och driftskostnader
för modulerna på Astradskolan, Donationsgatans förskola och
Stensbergsenheten.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 september 2018 kommunfullmäktige besluta
1. att barn- och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag för investeringar i
moduler med 9 693 000 kr. Finansiering sker från kommunens rörelsekapital.
2 att inte bevilja tilläggsanslag för drift- och kapitalkostnad för modulerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-06-12
Kommunstyrelsen § 137/2018
Yrkanden
Christer Henriksson (KD), Stefan Willforss (C) och Magnus Gunnarsson (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign
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Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens båda
äskanden.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bevilja barn- och
utbildningsnämnden tilläggsanslag för investeringar i moduler med 9 693 000 kr
med finansiering från kommunens rörelsekapital och finner att de svarar ja.
Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att bevilja barn- och
utbildningsnämnden tilläggsanslag för drift- och kapitalkostnad för modulerna
enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande eller att inte bevilja de äskade medlen enligt
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att inte
bevilja tilläggsanslag för drift- och kapitalkostnad för modulerna.

Justerandes sign
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Kf § 98

KS 2018/0285

041

Delårsbokslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning
per 2018-06-30.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per 2018-06-30 för
kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2018. Till
delårsbokslutet bifogas även uppföljning av kommunens mål.
Delårsbokslutet visar på ett resultat på -1,5 mkr för kommunen och +15 mkr för
koncernen. Prognosen visar på ett resultat på -13 mkr för kommunen och +21
mkr för koncernen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
delårsbokslut och budgetuppföljning för juni 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-09-03
Resultaträkning och balansräkning
Sammanställning av nyckeltal
Kvartalsuppföljning t.o.m. juni 2018
Kommunstyrelsen § 138/2018

Justerandes sign
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Kf § 99

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämnden meddelar att ett föreläggande har inkommit från
Förvaltningsrätten i Växjö avseende underlåtenhet att inom skälig tid
verkställ ett beslut om insats enligt § 9 LSS som beslutades år 2016.

Justerandes sign

