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Kommunfullmäktige
Tid och plats
Beslutande

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 29 april 2019,
kl. 16.00-21.30
Magnus Gunnarsson (M)
Anne Karlsson (S)
Krister Salomonsson (SD)
Lars-Ove Johansson (C)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Margaretha Andersson (S)
Ellinor Jönsson (SD)
Marcus Walldén (M)
Petra Ruzsa-Pal (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Susanna Tingbratt (KD)
Roland Johansson (ALT)
Kent Danielsson (C)
Gunilla Åström (M)
Magnus Carlsson (S)
Melena Jönsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Emma Johansson Gauffin (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Tilda Ragnarsson (M)
Håkan Bengtsson (S)
Mats Josefsson (SD)
Lars Solling (L)
Tommy Göransson (MP)
Bo Ederström (M)

Liselotte Åhlander (S)
Saga Sunniva Bergh (V)
Henrik Pettersson (SD)
Rut Björkström (KD)
Thomas Ragnarsson (M)
Jonas Richthoff (ALT) kl. 17.20-21.30
Jan-Erik Andersson (C)
Matija Rafaj (S)
Frederik Svärd (M)
Tomas Nielsen (S)
Dick Andersson (SD)
Lars Nordqvist (M)
Malekera Vital (S)
Jenny Anderberg (C)
Alma Svensson (M)
Pär Augustsson (SD)
Pia Johansson (S)
Christian Johansson (V)
Stefan Bramstedt (M)
Ingela Rosén (S)
Carina Bengtsson (C)
Doris Nickel (SD)
Bengt Carlsson (KD)
Thomas Jeppsson (M)

Övriga
deltagande

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare

Åhörare

18
Annelie Ahlqvist och Håkan Bengtsson, ersättare Tilda Ragnarsson

Justerare
Justeringens
tid och plats
Paragrafer

Kommunkansliet, måndagen den 6 maj 2019 kl. 16.00
42-71

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Annelie Ahlqvist

Justerandes sign

Håkan Bengtsson
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

29 april 2019

Tillkännagivandet
publicerat

6 maj 2019 2019

Överklagningstid

7-28 maj 2019

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Justerandes sign

29 maj 2019
Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Eva-Marie Norén Holgersson
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Kommunfullmäktige

Kf § 42

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 17 Tilläggsäskande för
gruppbostäder och LSS-lägenheter på området Holmsborg utgår från
dagordningen.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta att ärende nr 17 Tilläggsäskande
för gruppbostäder och LSS-lägenheter på området Holmsborg kan utgå från
dagordningen.
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Kf § 43

Allmänpolitisk debatt om kompetensförsörjning i Ljungby
kommun de närmaste 10 åren
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige debatterar under två timmar ämnet Kompetensförsörjning i
Ljungby kommun de närmaste 10 åren:
Ljungby kommuns vision är att växa till 35 000 invånare år 2035. Hur når vi
dit?
Hur får vi personer att flytta till Ljungby så att företagen kan anställa personer
med den kompetens de söker?
Hur får vi elever att söka till utbildningar där näringslivet har behov av utbildad
personal? Exempelvis industriprogrammet?
Hur kan vi arbeta tillsammans med näringslivet för kompetensförsörjning?
Det finns många bristyrken, hur klarar vi framtiden?
Hur kan kommunen fortsätta att arbeta för att säkerställa den framtida
kompetensförsörjningen inom de egna verksamheterna?

Justerandes sign
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Kf § 44

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes.
Ledamöternas frågestund
1. Christian Johansson (V) frågar tekniska nämndens ordföranden vad
kommunen har för planer för sockenstugan i Kånna med tanke på att
det inte har skett något underhåll de senaste 20 åren.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att
stugan inte kommer att renoveras invändigt. Däremot har stugan
målats nyligen. Det kommer upp ett ärende till nämnden om
framtiden, om huruvida stugan ska avyttras eller inte. I dagsläget
finns inga planer.
2. Krister Salomonsson (SD) frågar socialnämndens ordförande hur det
går med rekryteringen av semestervikarier i förvaltningen.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att arbetet
pågår och att det är långt ifrån klart, men att han hyser viss optimism.
3. Melena Jönsson (SD) frågar socialnämndens ordförande om Ljungby
har ett konto för statsbidrag för försvunna barn och i så fall, vad
innebär det?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar nej, det har vi
inte.
4. Ellinor Jönsson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande vad
kommunen gör gällande säkerheten när trafik leds om via Lagans
samhälle i samband med utbyggnaden av E4an till en motorväg.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att
kommunen har ständig kontakt med Trafikverket angående
säkerheten.
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Kf § 45

Enkla frågor
Inga enkla frågor har lämnats in.

Justerandes sign
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Kf § 46

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Interpellationerna besvaras nästkommande fullmäktigesammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Kerstin Wiréhn (V) och Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion om
delade turer. För att bli en attraktiv arbetsgivare och minska
stressbelastningen yrkar de att det arbetas fram förslag på hur de delade
turerna kan tas bort.
Interpellationer
1. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till tekniska nämndens
ordförande om aktionsplan för vildbin.
2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om anslagen för inventering av
nyckelbiotoper.
3. Magnus Carlsson (S) har ställt en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om mönsterskola trots ökad kostnad för
byggnation av Klövervägens förskola.
Beslutsunderlag
Motionen och interpellationerna
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Kf § 47

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Medborgarförslag nr 1 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag nr 2 och 3 överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 4 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.
Medborgarförslag nr 5 överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Medborgare föreslår att Ljungby kommun bör stärka sitt engagemang i
klimatomställningen genom att ta fram en klimatomställnings- och
folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp
till år 2030.
2. En medborgare anser att det behövs en ställplats för husbilar i centrala
Ljungby och föreslår att kommunen anlägger en sådan på gräsytan vid
Lagaån nedanför Granngården.
3. Flytta 80 km-skylten cirka 800 meter österut på Liatorpsvägen förbi
Hjälmaryd för att minska olycksrisken i det tätbebyggda området,
föreslår en medborgare.
4. Ge förskolebarnen rätt att vara på förskolan i fem timmar tre dagar i
veckan istället för tre timmar om dagen i fem dagar, föreslår en
medborgare. Då känner barnen större gemenskap med gruppen och kan
delta i fler aktiviteter.
5. Låt Hjalmar Branting statyn stå kvar i området där folkparken tidigare
låg, föreslår en medborgare, med anledning av att en annan medborgare
tidigare föreslagit att statyn ska flyttas så att fler får se den.
Beslutsunderlag
Medborgarförslagen

Justerandes sign
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Kf § 48

Ks2019/0126

700

Svar på interpellation om pedagogiska måltider inom LSS
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Liselotte Åhlander (S) ställde i mars en interpellation till socialnämndens
ordförande om pedagogiska måltider inom LSS. Åhlander (S) skriver att de
pedagogiska måltiderna för personliga assistenter och på kommunens
gruppbostäder inom LSS togs bort för ett år sedan vilket har lett till att flertalet
brukare är oroliga eller aggressiva och att personalen inte har en chans att äta sin
egen mat. Åhlander (S) undrar om kommunen har sparat några pengar med
anledning av åtgärden, om olika regler gäller på de olika boendena och vad
tanken är med en funktionell måltidssituation för personer med
funktionsnedsättning.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) har lämnat ett skriftligt svar
innan sammanträdet och svarar muntligt under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svaret på interpellationen
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Kf § 49

Ks2019/0138

012

Svar på interpellation om ledning och styrning av
kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) ställde i mars en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om ledning och styrning av kommunen. Med anledning av att det i
slutet av förra året återigen var ett möte med förvaltningschefer,
kommundirektör samt kommunstyrelsens ordförande ställer Karlsson (S) ett
antal frågor om politikens närvaro under detta möte.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt
svar innan sammanträdet och svarar muntligt under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svaret på interpellationen
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Kf § 50

KS 2017/0149

870

Svar på motion om laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att avslå yrkande 1, att ta hjälp av utomstående experter och olika
instanser för att se om det är nödvändigt för djurlivet idag och i
framtiden med en laxtrappa,
2. Att anse yrkande 2 besvarad, att undersöka möjligheterna för en
laxtrappa förbi vattenkraftverket i Ljungby, samt
3. Att avslå yrkande 3, att politiker får en uppfattning om vad ett sådant
projekt skulle komma att kosta.
Sammanfattning av ärendet
I motion från maj 2017 skriver Socialdemokraterna att i samband med
planeringen av kvarteret Aspebacken vore bra att planera både för djur och
människor. En laxtrappa förbi vattenkraftverket kunde kanske vara ett bra sätt
att möjliggöra för lax att vandra vidare i Lagaån för att leka.
Socialdemokraterna yrkar att:
1
2
3

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.
Vi undersöker möjligheterna för en laxtrappa förbi vattenkraftverket i
Ljungby.
Vi politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt skulle komma
att kosta.

Kommunstyrelsen föreslår den 5 juni 2018 att kommunfullmäktige avslår
motionen. Kommunfullmäktige beslutar dock den 18 juni 2018 att återremittera
ärendet för att se hur kommunen kan gå vidare sedan riksdagen den 13 juni
beslutade om en vattenkraftsmiljöfond samt att utreda omlöp.
Kommunledningsförvaltningen utreder frågan därefter och skriver följande svar
på yrkandena i en tjänsteskrivelse den 12 februari 2019, efter dialog med
Ljungby Energi AB:
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.
Ändringarna i miljöbalken som betyder att samtliga vattenkraftverk ska ha
moderna miljövillkor innebär att frågan om behov av att anlägga fiskväg förbi
Justerandes sign
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vattenkraftverket kommer att utredas i samband med omprövningen av
tillståndet.
2

Vi undersöker möjligheterna för en laxtrappa förbi vattenkraftverket i
Ljungby.
En undersökning av möjligheten för en fiskväg förbi vattenkraftverket i Ljungby
och eventuellt behov av anpassningar bör belysas i samband med planeringen av
kvarteret Aspebacken. Frågan kommer sannolikt mer specifikt att utredas senast
i samband med en omprövning av nuvarande tillstånd för vattenkraft.
3

Vi politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt skulle komma
att kosta.
Kommunledningsförvaltningen skriver att det inte är möjligt idag att ge ett
underlag för vad ett sådant projekt skulle komma att kosta. Ljungby Energi AB
som verksamhetsutövare ansvarar för åtgärder som kan krävas efter en
omprövning av gällande tillstånd. Det är Mark- och miljödomstolen som
beslutar om vilka åtgärder som är tillräckliga och villkor som ska gälla.
Eftersom Ljungby Energi AB har anmälts till den nationella planen finns
möjlighet att söka stöd från Vattenkraftens miljöfond.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
4. Att yrkande 1, att ta hjälp av utomstående experter och olika instanser
för att se om det är nödvändigt för djurlivet idag och i framtiden med en
laxtrappa, avslås,
5. Att yrkande 2, att undersöka möjligheterna för en laxtrappa förbi
vattenkraftverket i Ljungby, anses besvarat samt
6. Att yrkande 3, att politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt
skulle komma att kosta, avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-12.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-12
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss § 70/2018
Motionen

Justerandes sign
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Kf § 51

KS 2018/0185

623

Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Jäv
Christian Johansson (V) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad den 21 maj 2018 yrkar Vänsterpartiet genom Kerstin
Wiréhn att Ljungby kommun behåller nivån på det ekonomiska stödet till
Lingbygdens friskola. Vänsterpartiet skriver i motionen att det finns skolor i
kommunen som är fyllda till bristningsgränsen samtidigt som Lingbygdens
Friskola har ekonomiska problem då det kommunala stödet minskar i och med
att stödet till skolskjuts dras in.
Kommunstyrelsen föreslog den 13 november 2018, efter förslag från barn- och
utbildningsnämnden, att fullmäktige ska avslå motionen, med hänvisning till den
utredning som har gjorts. Utredningen visar att förslaget saknar lagstöd och
därför inte bör genomföras.
Kommunfullmäktige beslutar den 26 november 2018 att återremittera ärendet
för att noggrant utreda om det finns möjlighet att stödja Lingbygdens friskola
avseende skolskjuts och hur det kan göras.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i tjänsteskrivelse den 4 mars 2019 att
inget nytt har tillkommit i sakfrågan. Utredningen visar tydligt på att
•

•

Justerandes sign

Fristående skolor har rätt till elevpeng enligt skollagen 9 kap.
Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, läroverktyg,
elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.
Det kan konstateras att det i skolförfattningarna saknas såväl
skyldigheter som rättigheter i form av lagstöd för att ge ett bidrag för
skolskjuts.
I kommunallagen 2 kap 8§ andra stycket föreskrivs att individuellt riktat
stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga
skäl. Det finns redan bestämmelser i skollagen som reglerar när elever
har rätt till skolskjuts till friskola, 10 kap 32§ andra stycket och 40§ för
friskola. Det innebär att lagstiftaren har tagit ställning till när elever i
fristående skolor ska ha rätt till skolskjuts. Det innebär också att ett
bidrag till en fristående skola för skolskjuts inte kan stödjas på
synnerliga skäl.
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•

Även i den EU-rättsliga regleringen (EUF-fördraget artiklar 107 och
108) framgår att stöd till enskilda företag är oförenligt med gällande
lagstiftning.

Enligt likställighetsprincipen i kommunallagen SFS 2017:725 2 kap 3 § ska
kommuner behandla sina medborgare lika om det inte finns sakliga skäl för
något annat. Skulle kommunen bevilja skolskjuts utöver skollagens krav till
eleverna på Lingbygdens friskola är den också skyldig att bevilja skolskjuts till
alla övriga elever som har valt annan skola än sin placeringsskola, kommunal
skola eller friskola. Det skulle leda till mycket stora ekonomiska konsekvenser i
form av ökad kostnad för skolskjutsar, ökad administration för
skolskjutshandläggning, ökad kostnad för personal i samband med väntetid och
tillsyn på skolorna. Det är inte möjligt att beräkna kostnaden på grund av höga
osäkerhetsfaktorer såsom
•
•
•
•

Vilka elever kommer att välja en annan skola än placeringsskolan
Vilken skola kommer de att välja
Var bor dessa elever nu och vart kommer de eventuellt att flytta
Hur många av dessa elever kommer att åka växelvis

Därutöver, skriver barn- och utbildningsförvaltningen, skulle det innebära längre
skolskjutsturer för alla skolskjutselever och en negativ miljöpåverkan. I längden
kan det innebära risk för nedläggning av mindre skolor.
Inför läsåret 2018/2019 hade 27 elever från Lingbygdens friskola ansökt om
skolskjuts och fått avslag från Ljungby kommun på grund av ekonomisk
och/eller organisatorisk svårighet. Skolskjutsbesluten överklagades till
Förvaltningsrätten i Växjö som avslog alla ärenden med laglighetsprövning
enligt kommunallagen 13 kap 8§.
Barn- och utbildningsnämnden behandlar motionen återigen den 27 mars 2019
och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Detsamma gör
kommunstyrelsen den 16 april 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2019-03-27
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Dom från förvaltningsrätten, 2019-02-12
Utredning av Kommunakuten 2018-09-17
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2018-11-26
Motionen
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign
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Marcus Walldén (M), Magnus Carlsson (S) och Lars-Ove Johansson (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Wiréhns
(V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Walldéns (M) med flera
yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Votering begärs.
Omröstningsordning
Omröstningen genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 36 ja-röster och 5 nej-röster. 7 ledamöter avstår från
att rösta och 1 ledamot deltar inte på grund av jäv.

Justerandes sign

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

15

Magnus Carlsson (S)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

20

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

21

Håkan Bengtsson (S)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja

25

Bo Ederström (M)

Ja

26

Liselotte Åhlander (S)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

30

Thomas Ragnarsson (M)

Ja
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33

Matija Rafaj (S)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

38

Malekera Vital (S)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja

40

Alma Svensson (M)

Ja

42

Pia Johansson (S)

Ja

44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

45

Carina Bengtsson (C)

Ja

47

Bengt Carlsson (KD)

Ja

48

Thomas Jeppsson (M)

Ja

49

Ingela Rosén (S)

Ja

208

Jan-Erik Andersson (C)

Ja

215

Tomas Nielsen (S)

Ja

216

Margareta Andersson (S)

Ja

225

Mats Josefsson (SD)

Ja

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

12

Roland Johansson (ALT)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

27

Saga Sunniva Bergh (V)

Nej

31

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

3

Krister Salomonsson (SD)

Avstår

16

Melena Jönsson (SD)

Avstår

28

Henrik Pettersson (SD)

Avstår

36

Dick Andersson (SD)

Avstår

41

Pär Augustsson (SD)

Avstår

46

Doris Nickel (SD)

Avstår

226

Ellinor Jönsson (SD)

Avstår
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Kommunfullmäktige

Kf § 52

KS 2018/0093

050

Svar på motion om upphandlingslots
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet, har lämnat en motion där hon yrkar att Ljungby
kommun ska erbjuda tjänsten upphandlingslots. Motiveringen är att mindre,
lokala företag behöver stöd för att kunna förstå kommunens upphandlingar och
att lotsen ska kunna guida företag kring upphandlingar och stödja och informera
företag som inte har så stora egna resurser. Malmö kommun uppges som
exempel på en kommun som har inrättat en funktion som upphandlingslots.
Kommunledningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att Ljungby
kommun har en handlingsplan för inköp och upphandling. I den framgår bland
annat att: ”För att få ett bra resultat av en upphandling är det viktigt att en bra
behovsanalys görs och att man tar reda på vad marknaden har att erbjuda.
Ljungby kommun ska använda de möjligheter som finns till samråd och dialog
med marknadens aktörer inför en upphandling. Inom upphandlingsreglernas
ramverk är det kommunens ambition att få hög närvaro av lokala företag som
leverantörer och utförare.” Det är således en ambition att få många anbud på
upphandlingarna, gärna från lokala företag.
Kommunledningsförvaltningen skriver att det är ett landsomfattande problem att
många företag inte lämnar anbud till kommuner och andra organisationer som
omfattas av LOU eftersom man tycker att det är för krångligt. Sedan finns det
många mindre företag som indirekt är med på kommunens avtal, men då som
underleverantörer till upphandlade leverantörer. Detta gäller exempelvis vid
upphandling av större byggnationer.
Kommunledningsförvaltningen har påbörjat att tillsammans med
näringslivsavdelningen vara med på olika möten med det lokala näringslivet för
att informera om upphandlingsfrågor. Tanken med dessa möten är en dialog där
upphandlarna även får ta del av synpunkter från de lokala företagarna.
Ett sätt att underlätta för lokala företag är den samordnade varudistributionen i
nästan hela Kronobergs län. Detta innebär att man som lokalt företag kan
leverera alla produkter till ett leveransställe för alla kommuner i länet, istället för
att skapa en egen distribution till alla leveransställen i varje kommun.
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En möjlighet som finns för att underlätta för mindre företag är att dela upp
upphandlingar i mindre delar, vilket gör att fler företag har möjlighet att lämna
anbud på mindre områden.
Kommunstyrelsen föreslår den 16 april 2019 att fullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-06
Motionen
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Wiréhns
(V) yrkande eller att avslå motionen enligt Gunnarssons (M) yrkande.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Svar på motion om jämställdhetspolicy i föreningslivet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att besvara motionens första yrkande, om att ta fram en
jämställdhetspolicy,
2. att bifalla det andra yrkandet om utformning av frågeformulär, samt
3. att avslå det tredje yrkandet om att policyn ska gälla från 2019.
Sammanfattning av ärendet
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 att delat, få inflytande
och utvecklas i föreningens verksamhet.
Motionärerna yrkar:
•
•
•

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,
att policyn ska börja gälla 2019.

Kultur- och fritidsnämnden gav den 14 februari 2018 förvaltningen i uppdrag att
göra en översyn och en eventuell revidering av policys och riktlinjer gällande
föreningsbidrag. Den 19 december 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden
om en verksamhetsplan för stöd till föreningar och arrangemang. Det nya
regelverket gäller från den 1 januari 2019.
För att förening ska vara berättigad till kommunalt stöd ska föreningen
presentera handlingsplaner. Handlingsplan mot droger, alkohol och doping ska
vara klart senast den 30 november 2019. Handlingsplan för hur föreningen
arbetar mot mobbing och för inkludering, värdegrundsfrågor, ska vara klart den
30 november 2020. Handlingsplan för lika villkor, hur föreningen arbetar för en
jämställd föreningsverksamhet, ska vara klar den 30 november 2021.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 juni 2016 om en värdegrund för
godkännande av utbetalning av föreningsbidrag. ”Kultur- och fritidsnämndens
värdegrund för godkännande av föreningsbidrag vilar på svensk lagstiftning,
FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s förklaring av de mänskliga
rättigheterna. För att Ljungby kommun ska bevilja föreningsbidrag ska även
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föreningarnas värderingar stå på dessa grunder.” Detta innebär att föreningens
verksamhet ska bygga på demokratiska principer och barnkonventionen, följer
svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde.
Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande
kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att motionen bör anses besvarad eftersom
jämställdhetsfrågan för att få ekonomiskt stöd har utarbetats och beslutats av
kultur- och fritidsnämnden. Motionärerna ger ett bra förslag om att utarbeta ett
frågeformulär kring jämställdhetsarbetet som underlag inför beslut om
föreningsbidrag. Lämpligt är att frågeformuläret inrymmer fler perspektiv
förutom jämställdhet och därmed anser förvaltningen att motionen bör bifallas.
Tidplanen för handlingsplan för lika villkor ska vara genomförd 2021 i enlighet
med kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 december 2018. Motionärernas
förslag om att policyn ska gälla från 2019 bör avslås.
Kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motionens första attsats om att ta fram en
jämställdhetspolicy är besvarad, att bifalla andra attsatsen om utformning av
frågeformulär och avslå tredje attsatsen om att policyn ska gälla från 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2019-03-27
Motionen
Yrkanden
Matija Rafaj (S) och Marcus Walldén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Svar på motion om utredning av ny bowlinghall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna Matija Rafaj och Janewert Johansson beskriver i sin
motion, inkommen till kommunstyrelsen den 12 juli 2018, att den befintliga
bowlinghallen är i behov av upprustning och vilken betydelse bowlinghallen har
som mötesplats. Dagens bowlinghall har sex bowlingbanor vilket bland annat
inte svarar upp till behovet vid seriespel i bowling vilket i de flesta fall
genomförs på åtta banor.
Socialdemokraterna yrkar:
•
•

att man utreder kostnaderna för en ny bowlinghall,
att man utreder placering av en bowlinghall.

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att förstudien kring utvecklingen av
kvarteret Fritiden har presenterats med en bowlinghall som är kvar på sin
nuvarande plats men utbyggd med fler banor. En utbyggnad blir en anpassning
till de behov som verksamheten har då dagens sex banor inte tillgodoser behovet
för seriespel och tillgänglighet för allmänheten. Då både placering av och
kostnader för en bowlinghall kommer att beaktas i det fortsatta arbetet kring
kvarteret Fritiden behöver inte ett extra arbete i frågan inledas, anser
förvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16
Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-27
Motionen
Yrkanden
Dick Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Svar på motion om allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktiges presidium
(Demokratiberedningen § 10/2019) vilket har fastställts av presidiet 2019-04-17.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna yrkar genom Krister Salomonsson (SD) i en motion den
27 december 2018 att fullmäktiges arbetsordning ändras så att punkten
allmänhetens frågestund far ta max 45 minuter, istället för nuvarande 20
minuter. Anledningen är att flera medborgare inte har fått utrymme att ställa sina
frågor då tiden inte har räckt till under flera sammanträden.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktiges
presidium:
Medborgarna informeras om att frågestunden varar i max 20 minuter och att
antalet frågor som får ställas under sammanträdet därmed begränsas. Frågorna
ställs i turordning, men ordföranden bestämmer i vilken ordning frågorna får
ställas om flera frågor faller inom samma ämnesområde.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktiges
presidium (Demokratiberedningen § 10/2019).
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 17 april 2019 att fastställa
demokratiberedningens förslag till ordning för allmänhetens frågestund.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2019
Demokratiberedningen § 10/2019
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-02-13
Kommunfullmäktige § 3/2019
Motionen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
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Årsredovisning för Ljungby kommun 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Ljungby
kommun år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för
2018. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger
information om det ekonomiska utfallet för 2018 års verksamhet och redovisar
den ekonomiska ställningen per den 31 december 2018. Årsredovisningen
innehåller även förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av
mål.
Kommunen redovisade ett underskott på 2 mkr för 2018. Senast kommunen
redovisade underskott var 1997. Balanskravsresultatet blev -3 mnkr vilket
innebär att kommunen måste ta fram en handlingsplan och redovisa ett överskott
på motsvarande belopp inom tre år.
Resultatet har påverkats negativt av stora budgetavvikelser för nämnderna.
Totalt sett visade nämnderna underskott på 19 mkr. Budgetunderskott finns
framför allt hos socialnämnden och tekniska nämnden. Socialnämndens
underskott på 17 mkr härrör sig till stor del till minskade statliga bidrag inom
personlig assistans och till underskott inom hemsjukvården. Tekniska nämndens
underskott ligger inom fastighetsavdelningen och renhållningen. Tidigare år har
kommunen visat överskott tack vare reavinster inom kapitalförvaltningen eller
genom återbetalning av AFA-pengar. För 2018 gav finansnettot ett överskott på
18 mnkr men trots detta gick kommunen med ett underskott totalt sett.
Av de fyra finansiella målen uppnåddes endast målet om soliditet. För att nå
målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag
hade resultatet behövt vara 33 mkr bättre. De ekonomiska förutsättningarna för
framtiden är kärva med risk för vikande skatteunderlagsökning, ökat antal barn
och äldre, stora investeringsbehov som även påverkar driftkostnaderna negativt
och problem för nämnderna att hålla sina befintliga budgetar. Det finns därför
stora behov av effektiviseringar och besparingar för att få en ekonomi i balans
för framtiden.
Investeringarna låg totalt på 207 mkr vilket är en dubbelt så hög nivå mot vad
kommunen har råd med, med hänsyn taget till målet om att investeringarna ska
självfinansieras. Trots den höga investeringsnivån gjordes ingen upplåning
under året vilket beror på att kommunen hade en hög likviditet redan i
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utgångsläget för 2018 och det har gjorts uttag från kapitalförvaltningen som har
förstärkt likviditeten.
Kommunstyrelsen föreslår den 16 april 2019 att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för Ljungby kommun år 2018.
Kommunrevisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för
verksamhetsåret 2018 godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
den kommunala redovisningslagen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-13
Årsredovisning för Ljungby kommun 2018
Revisionsberättelse 2019-04-17
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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 gemensam familjerättsnämnd.
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 2018 deltar inte
Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S), AnnCharlotte Wiesel (M), Lars Solling (L), Roland Johansson (ALT), Kerstin
Wiréhn (V), Magnus Carlsson (S) eller Håkan Bengtsson (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden 2018 deltar inte Bo Ederström
(M), Thomas Ragnarsson (M), Emma Johansson Gauffin (S), Håkan Bengtsson
(S), eller Annelie Ahlqvist (C).
I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2018 deltar inte
Ulla Hansson (M), Tilda Ragnarsson (M), Magnus Carlsson (S), Liselotte
Åhlander (S), Melena Jönsson (SD) eller Susanna Tingbratt (KD).
I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 2018 deltar inte Kent
Danielsson (C), Lars Nordqvist (M), Bengt Carlsson (KD), Henrik Petersson
(SD), eller Tomas Nielsen (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden 2018 deltar inte
Marcus Walldén (M), Matija Rafaj (S), Pia Johansson (S) eller Dick Andersson
(SD).
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I beslutet om ansvarsfrihet för tekniska nämnden 2018 deltar inte Krister
Salomonsson (SD), Gunilla Åström (M), Jenny Anderberg (C) eller Tommy
Göransson (MP).
I beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2018 deltar inte Ulla
Hansson (M).
I beslutet om ansvarsfrihet för gemensam familjerättsnämnd 2018 deltar inte Bo
Ederström (M).
Sammanfattning av ärendet
Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga
nämnders verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2018. Genom de
utsedda lekmannarevisorema har granskning även skett av Ljungby Holding
AB, Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB,
Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB. Granskningen har utförts
enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Kommunens revisorer vill särskilt uppmärksamma att det av kommunens
årsredovisning för 2018 framgår att endast ett av fyra finansiella mål uppnås.
Kommunen gör ett minusresultat på totalen vilket innebär att balanskravet inte
heller har uppfyllts för 2018.
Kommunfullmäktige har under året antagit tre strategiska områden med
kopplade övergripande mål och förvaltningsmål. Mätning och uppföljning av
övergripande mål och förvaltningsmål bör bli tydligare, enligt
kommunrevisorerna.
Revisorerna bedömer utifrån ett helhetsperspektiv att resultatet inte
kan anses förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
fullmäktige uppställt för 2018. De ser med oro på kommunens
ekonomi och vill uppmana kommunledningen att ge tydliga direktiv
mot nämnderna att hålla tilldelade budgetar.
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 2018.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2019-04-17
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Instruktion till ombud för 2019 års stämmor för de
kommunala bolagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove
Johansson, Torlarp Stångaberg 1, 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid
2019 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag.
Kommunfullmäktige beslutar att instruera stämmoombudet att i samtliga bolag
inom Ljungby Holding AB-koncernen vid stämman fatta beslut om att:
1. fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
2. besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
3. bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2018 års förvaltning
4. fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet
med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby
kommun”
5. fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt
godkänt avtal.
Sammanfattning av ärendet
Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver
kommunfullmäktige utse ombud samt instruktioner till ombudet.
Kommunstyrelsen föreslår den 16 april 2019 att kommunfullmäktige beslutar
följande:
Att utfärda fullmakt till stämmoombudet Lars-Ove Johansson, Torlarp
Stångaberg 1 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2019 års
årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag.
Under förutsättning att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela
kommunkoncernen föreslås kommunfullmäktige också besluta att instruera
stämmoombudet att i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen vid
stämman fatta beslut om att:
1. fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
2. besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
3. bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2018 års förvaltning
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4. fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet
med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby
kommun”
5. fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt
godkänt avtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11
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Tilläggsäskande för teaterbiografen Grand
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden utökade
investeringsmedel för renovering av Grand med
4 752 000 kronor. Finansiering sker genom minskat rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
I pågående projektering inför renovering av teaterbiografen Grand har
projektgruppen upptäckt att den avsatta budgeten för ombyggnationen inte
omfattar inredning, scenteknik, tillbyggd kafeteria, entréparti, utemiljö,
ommålning av fasad, konstruktion och budget för oförutsedda kostnader på 10
procent.
Projektledningen har lyft ärendet på två styrgruppsmöten där presidierna i
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och
förvaltningscheferna gett direktiv för hur projektet ska drivas vidare.
Två alternativ presenterades för kultur- och fritidsnämnden att ta ställning till:
Alternativ 1 beräknat till 4 752 000 kronor: Alternativet inkluderar alla delar
som projektledningen har lyft fram, bland annat kostnader för att bygga till
kafeteria, scenteknik, utemiljö, inredning, konstruktion, ommålning fasad samt
10 % oförutsedda kostnader.
Alternativ 2 beräknat till 3 500 000 kronor: Utvalda delar som prioriteras av
verksamheten vilket inkluderar tillbyggd kafeteria, scenteknik och inredning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 februari att tilläggsäska 4 752 000
kronor till renoveringen av Grand.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att investeringsbudgeten för
hela kommunen ligger på 200 mnkr för 2019. Därtill kommer överförda
investeringsanslag som är föreslagna till 230 mnkr. Under 2019 har
tilläggsanslag beviljats för Klövervägens förskola och Byagårdens förskola med
sammantaget 11 mnkr. Sammantaget blir detta en investeringsbudget på 441
mnkr. För att klara kommunfullmäktiges mål om självfinansiering av
investeringar bör investeringsnivån ligga på ca 100 mnkr. Ytterligare
investeringsanslag kommer att finansieras helt och hållet genom upplåning.
Ett tilläggsanslag med 3 500 tkr skulle innebära en årlig tillkommande kostnad
för kapitalkostnad (avskrivningar och ränta) med 200 tkr, räknat på 20 års
genomsnittlig avskrivningstid. Ett tilläggsanslag med 4 752 tkr skulle innebära
en årlig tillkommande kostnad för kapitalkostnad med 271 tkr.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar kulturoch fritidsnämnden utökade investeringsmedel för renovering av Grand med 4
752 000 kr och att finansiering sker genom minskat rörelsekapital.
Kommunstyrelsen föreslår den 16 april 2019 att kommunfullmäktige beviljar
kultur- och fritidsnämnden utökade investeringsmedel för renovering av Grand
med 4 752 000 kr och att finansiering sker genom minskat rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11
Kultur- och fritidsnämndens äskande § 24/2019
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-02-05
Yrkanden
Matija Rafaj (S), Marcus Walldén (M) och Krister Salomonsson (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Kf § 60

KS 2019/0135

214

Bekräftelse av överklagande om planeringsbesked för
detaljplan Replösa 4:40 i Ljungby stad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att styrka att kommunen vill ha överklagandet,
daterat den 4 april 2018, prövat angående upphävande av negativt
planeringsbesked för detaljplanen Replösa 4:40, Ljungby kommun.
Fullmäktige beslutar att justera beslutsparagrafen tisdagen den 30 april 2019.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggavdelningen fick 2017 i uppdrag att ta fram en detaljplan för
Sallebro, del av Replösa 4:40. Området som är obebyggt, ligger mellan Lagaån
och Sickingevägen. En arkeologisk undersökning, som kostade cirka en miljon
kronor för kommunen har genomförts och vissa arkeologiska fynd har gjorts.
Eftersom området ligger vid Lagaån gäller strandskydd inom 100 meter från
strandlinjen. Om strandskyddet ska upphävas så att marken kan bebyggas måste
ett särskilt skäl anges. Kommunen anser att följande skäl kan anges: detta är ett
område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Om kommunen begär det, ska länsstyrelsen ge ett planeringsbesked där man
bedömer om länsstyrelsen kommer att överpröva bland annat om strandskyddet
upphävs i strid med gällande bestämmelser.
Ljungby kommun lämnade den 23 januari 2018 in en begäran om
planeringsbesked och med en efterföljande komplettering till planeringsbeskedet
den 19 februari 2018. Länsstyrelsen beslutade den 28 mars 2018 att lämna ett
negativt planeringsbesked med följande motivering: ”Länsstyrelsen ska
överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att strandskydd
upphävs i strid med gällande bestämmelser”.
Ljungby kommuns miljö- och byggnämnd informerades den 4 april 2018 att
beslutet kommer att överklagas till Näringsdepartementet. Överklagandet skrevs
under av ordförande i miljö- och byggnämnden, ordförande i kommunstyrelsen,
förvaltningschef i miljö- och byggförvaltningen samt kommundirektör i
Ljungby kommun.
I brev daterat 1 mars 2019 begär Näringsdepartementet att Ljungby kommun
styrker att kommunen vill ha överklagandet prövat.
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Enligt skrivelsen från Näringsdepartementet ska en komplettering med begärda
beslut senast skickas in den 22 mars. En förlängd svarstid till den 2 maj 2019
har godkänts av departementet.
Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 20 mars 2019 och beslutade
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att styrka att kommunen
vill ha överklagandet, daterat den 4 april 2018, prövat angående upphävande av
negativt planeringsbesked för detaljplanen Replösa 4:40, Ljungby kommun.
Kommunstyrelsen föreslår den 16 april 2019 att kommunfullmäktige beslutar att
styrka att kommunen vill ha överklagandet, daterat den 4 april 2018, prövat
angående upphävande av negativt planeringsbesked för detaljplanen Replösa
4:40, Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16
Miljö- och byggnämndens yttrande 2019-03-20
Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-13
Överklagande till regeringen 2018-04-17
Meddelande från näringsdepartementet 2019-03-01
Länsstyrelsens negativa beslut om planeringsbesked 2018-03-28
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Tomas Ragnarsson (M), Kent Danielsson (C) och Henrik Petersson (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag
enligt Wiréhns (V) yrkande eller att bifalla kommunstyrelsens förslag enligt
Ragnarssons (M) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Skickas till
Näringsdepartementet

Justerandes sign
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Kf § 61

KS 2017/0170

340

Inrättande av nytt verksamhetsområde för dricksvatten
och spillvatten i Bäck
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta nya verksamhetsområden för
dricksvatten och spillvatten i Bäck i enlighet med tekniska nämndens förslag.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Alternativet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet samt
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner har enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) skyldighet
att inrätta verksamhetsområden om det finns behov för människors hälsa och
miljön och om det kan lösas i ett större sammanhang.
Därför föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige inrättar nya
verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten i samhället Bäck. Ärendet
har varit uppe för beslut i kommunfullmäktige den 29 januari 2018 och
överklagades därefter till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutade att
bifalla överklagandet och att upphäva fullmäktiges beslut på grund av avsaknad
av tydlig begränsning av området. Enligt 7 § LAV ska det av fullmäktiges beslut
framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar, vilket kan ske
genom ett register över berörda fastigheter.
Tekniska nämnden överlämnar återigen ärendet till fullmäktige, kompletterat
med ett fastighetsregister över det berörda området. VA-planen identifierar Bäck
som ett område som har behov av en samordnad VA-lösning. Området som
markeras i VA-planen omfattar 26 fastigheter. Området uppfyller kriterierna
enligt §6 i vattentjänstlagen.
Statusen på de enskilda anläggningarna i Bäck varierar. Avloppsanläggningarna
är i huvudsak äldre och en del har direktutsläpp till Lagan. Det förekommer
även problem i vattenförsörjningen med brunnar som påverkas av avloppsvatten
eller som sinar vid torka.
Tekniska nämnden föreslår den 19 mars 2019 att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att nya verksamhetsområden för dricksvatten
och spillvatten i Bäck inrättas.
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Kommunstyrelsen föreslår den 16 april 2019 att kommunfullmäktige beslutar att
inrätta nya verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten i Bäck i
enlighet med tekniska nämndens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16.
Tekniska nämndens förslag till beslut § 34/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-01
Fastighetslista, 2019-02-22
Karta, 2019-02-22
Dom 815-18, 2018-12-06
Yrkanden
Tommy Göransson (MP), Kerstin Wiréhn (V), Krister Salomonsson (SD),
Roland Johansson (ALT), Henrik Petersson och Melena Jönsson (SD) yrkar
avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag
till beslut enligt Göranssons (MP) med flera yrkande eller att bifalla detsamma.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Votering begärs.
Omröstningsresultat
Omröstning genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag.
Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 14 nej-röster.

Justerandes sign

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Ja
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11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

15

Magnus Carlsson (S)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

20

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

21

Håkan Bengtsson (S)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja

25

Bo Ederström (M)

Ja

26

Liselotte Åhlander (S)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

30

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

33

Matija Rafaj (S)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

38

Malekera Vital (S)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja

40

Alma Svensson (M)

Ja

42

Pia Johansson (S)

Ja

44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

45

Carina Bengtsson (C)

Ja

48

Thomas Jeppsson (M)

Ja

49

Ingela Rosén (S)

Ja

208

Jan-Erik Andersson (C)

Ja

215

Tomas Nielsen (S)

Ja

216

Margareta Andersson (S)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Nej

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

16

Melena Jönsson (SD)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

27

Saga Sunniva Bergh (V)

Nej

28

Henrik Pettersson (SD)

Nej

31

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

36

Dick Andersson (SD)

Nej
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41

Pär Augustsson (S)

Nej

43

Christian Johansson (V)

Nej

46

Doris Nickel (SD)

Nej

225

Mats Josefsson (SD)

Nej

226

Ellinor Jönsson (SD)

Nej

12

Roland Johansson (ALT)

Nej

47

Bengt Carlsson (KD)

Ja

Skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Kf § 62

KS 2019/0058

003

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till revidering av
arbetsordningen för kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsordningen för kommunfullmäktige bör ses över i samband med den nya
mandatperioden. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom Sveriges
Kommuners och Landstings senaste underlag till arbetsordning och noterat
ändringar som bör göras.
I arbetsordningen finns inte bara regler för administrationen av fullmäktiges
sammanträden och hur sammanträdena ska genomföras, men även de
möjligheter som allmänheten har att väcka frågor inom kommunen.
Demokratiberedningen lämnar den 6 mars 2019 förslag till revidering av
arbetsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår den 16 april 2019 att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa demokratiberedningens förslag till revidering av arbetsordningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16.
Demokratiberedningen §§ 12 och 13, 2019-03-06
Förslag till arbetsordning, 2019-03-06
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Kf § 63

KS 2019/0137

017

Revidering av policy för information och kommunikation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till policy för information
och kommunikation. Därmed upphör den tidigare versionen att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande policyn för information och kommunikation fastställdes 201503-20 och behöver revideras.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av policyn
och föreslår bland annat:
•
•
•
•

Att kommunikationen ska gå i linje med Ljungby kommuns vision och
mål
Att kommunikationen ska vara proaktiv för att forma bilden av oss
Att massmedia och andra intressenter ska bemötas på ett sätt som skapar
förutsättningar att ge en så positiv, rättvis och korrekt bild som möjligt
av kommunen och dess verksamheter
Att organisationen och dess företrädare kommunicerar den egna
organisationens budskap

Kommunstyrelsen föreslår den 16 april 2019 att kommunfullmäktige fastställer
förslaget till policy för information och kommunikation. Därmed upphör den
tidigare versionen att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-04-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-05
Förslag till policy för information och kommunikation

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-04-29

39(46)

Kommunfullmäktige
Kf § 64

Ks2019/0183

101

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen ska i enlighet med kommunfullmäktiges
arbetsordning varje år vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och oktober redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen rapporterar den 18 april 2019 att det finns en
motion som inte har besvarats inom ett år.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-18

Justerandes sign
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Kf § 65

Ks2019/0184

101

Redovisning av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna
medborgarförslag till kommunfullmäktige. 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 redovisar den 18 april 2019 hur 21
medborgarförslag har besvarats under perioden oktober 2018 till mars 2019 och
att det finns ett förslag som inte har besvarats inom ett år.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-18

Justerandes sign
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Kf § 66

Ks2019/0179

102

Val av ersättare för lekmannarevisorer till de kommunala
bolagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till ersättare för
lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen för tiden från 2019 års ordinarie
bolagsstämma till och med ordinarie bolagsstämma år 2023:
Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB: Lena Bergman (V)
Ljungby Holding AB: Christer Yngvesson (M)
Ljungby Utveckling AB: Christer Yngvesson (M)
Ljungbybostäder AB: Kaj Kanstrup (SD)
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige utse ersättare till
lekmannarevisorerna i bolagen.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse följande
personer till ersättare för lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen för tiden
från 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med ordinarie bolagsstämma år
2023:
Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB: Lena Bergman (V)
Ljungby Holding AB: Christer Yngvesson (M)
Ljungby Utveckling AB: Christer Yngvesson (M)
Ljungbybostäder AB: Kaj Kanstrup (SD)
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2019-04-16
Skickas till
De kommunala bolagen samt Bolagsverket
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Ks2019/0131
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Valärende ledamot i styrelsen för Ljungby Energi (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Dick Anderssons (SD) avsägelse och
utser Henrik Petersson (SD) till ny ledamot i styrelsen för Ljungby Energi
AB/Ljungby Energinät AB för tiden från 2019 års ordinarie bolagsstämma till
och med ordinarie bolagsstämma år 2023.
Sammanfattning av ärendet
Dick Andersson (SD) avsäger sig i skrivelse daterad 2019-03-19 uppdraget som
ledamot i styrelsen för Ljungby Energi AB.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Dick
Anderssons (SD) avsägelse och utser Henrik Petersson (SD) till ny ledamot i
styrelsen för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB för tiden från 2019 års
ordinarie bolagsstämma till och med ordinarie bolagsstämma år 2023.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2019-03-19
Valberedningens förslag till beslut 2019-04-16
Skickas till
Ljungby Energi AB samt Bolagsverket
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Kf § 68

Ks2019/0177
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Valärende ledamot i styrelsen för Ljungbybostäder (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Henrik Petersons (SD) avsägelse och
utser Dick Andersson (SD) till ny ledamot i styrelsen för Ljungbybostäder AB
för tiden från 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Petersson (SD) avsäger sig i skrivelse daterad 2019-04-10 uppdraget
som ledamot i styrelsen för Ljungbybostäder AB.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Henrik
Petersons (SD) avsägelse och utser Dick Andersson (SD) till ny ledamot i
styrelsen för Ljungbybostäder AB för tiden från 2019 års ordinarie
bolagsstämma till och med ordinarie bolagsstämma 2023.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2019-04-10
Valberedningens förslag till beslut 2019-04-16
Skickas till
Ljungbybostäder AB samt Bolagsverket
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Ks2019/0166
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Valärende ersättare i socialnämnden (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Oscar Holmqvists (C) avsägelse och
utser Matilda Petersson (C) till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Oscar Holmqvist (C) avsäger sig i skrivelse daterad 2019-04-05 uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Oscar
Holmqvists (C) avsägelse och utser Matilda Petersson (C) till ny ersättare i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2019-04-05
Valberedningens förslag till beslut 2019-04-16
Skickas till
Socialnämnden
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Ks2019/0158
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Godkännande av avsägelse - ersättare i
kommunfullmäktige (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Susanne Rouberts (S) avsägelse och
ber länsstyrelsen utse ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Susanne Roubert (S) avsäger sig i skrivelse daterad 2019-03-28 uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Susanne
Rouberts (S) avsägelse och ber länsstyrelsen utse ny ersättare för
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2019-03-28
Valberedningens förslag till beslut 2019-04-16
Skickas till
Länsstyrelsen Kronoberg
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Kf § 71

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen har utsett Margareta Lundblad (V) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Morgan Karlsson (V).
2. Skrivelse till kommunfullmäktige om Lokal 16 från ett antal
organisationer.
Beslutsunderlag
Skrivelse om Lokal 16 daterad 2019-04-17

Justerandes sign
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