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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
på Ljungby kommuns anslagstavla
Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

27 april 2015

Överklagningstid

5 maj 2015 – 26 maj 2015

Anslaget nedtaget

27 maj 2015

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Lena Karlsson
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Kf § 25
Fastställande av dagordning
Ärendet
Ordföranden meddelar att punkt nr 8 Svar på interpellation om Trojatältet utgår från
dagordningen och istället kommer att besvaras under kommunfullmäktiges nästa
sammanträde, i juni.
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Kf § 26
Frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar socialnämndens ordförande varför anställda inom
hemtjänsten måste använda sin privata bil i arbetet istället för att
socialförvaltningen ordnar bilar.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att Ljungby kommun som
arbetsgivare har valt att ha sådana avtal och att det finns många kommuner som har
sådana avtal. Det kan komma att ses över i framtiden. Det pågår en utredning nu.

Ledamöternas frågestund
1. Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Judit Svensson (C) svarar på
en fråga som ställdes under sammanträdet den 30 mars 2015. Maria Sitomaniemi
(SD) frågade då vad utskottet tänker göra för långtidssjukskrivna. De åtgärder som
hittills har gjorts har inte gett något vidare resultat.
Judit Svensson (C) svarar att anställda inom kommunen som har varit sjukskrivna i
fler än 60 dagar har bjudits in till träffar vid sex tillfällen under 2014. Totalt tio
personer deltog vid dessa tillfällen. Under träffarna har de fått information och
genomfört enklare fysiska aktiviteter. En ny omgång har startat. HVC har också
varit involverade i arbetet med långtidssjukskrivna.
2. Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar på en fråga som
ställdes under sammanträdet den 30 mars 2015. Maria Sitomaniemi (SD) frågade då
om tekniska förvaltningen har tänkt göra ytterligare åtgärder för att förbättra
ventilationen på Åsikten. Både personal och boende klagar på att luften är för torr
och att de blir mycket trötta.
Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att luftfuktigheten på Åsikten, enligt mätningar
som gjorts, inte skiljer sig från några andra boenden eller skolor i kommunen.
Luftklimatet är gott, men det kan skilja mellan sommaren och vintern.
3. Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar på en fråga som
ställdes under sammanträdet den 30 mars 2015. Roland Johansson (ALT) frågade
då hur det går med färdigställandet av cykelvägen mellan Ryssby och Ljungby.
Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att sträckan som inte är färdigställd, cirka en
kilometer mellan Ryssby och Tutaryd, ligger för tvångsinlösen hos Lantmäteriet. Vi
hoppas få svar från dem i början av sommaren. Om svaret blir positivt kan vi
fortsätta att bygga cykelvägen. Den är prioriterad.
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4. Anne Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vilka alliansens tre
viktigaste områden är denna mandatperiod, då hon inte har sett någon
programförklaring efter fyra månader vid makten.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att de viktigaste
områdena är ekonomin, järnvägen och landsbygdsutveckling.
5. Kerstin Wiréhn (V) frågar socialnämndens ordförande vilka tre viktiga
förändringar som han ska genomföra denna mandatperiod.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att socialnämnden har ett
antal utmaningar att ta tag i, inte minst ekonomin. Två av de områden där han vill
genomföra förändringar är dels äldreomsorgen, det är den största delen av
nämndens verksamhet och den har haft en kostnadstillväxt. Ederström (M) vill
också arbeta för att Ljungby kommun har den bästa omsorgen som går att erbjuda
våra brukare.
6. Kjell Jormfeldt (MP) frågar socialnämndens ordförande om bilavtalen inom
hemtjänsten rimmar med resepolicyn och miljöpolicyn. Det har tidigare varit
mindre önskvärt att anställda använder egen bil i tjänsten. Jormfeldt undrar om man
måste ha egen bil för att få jobb inom hemtjänsten och bör man inte då anpassa
resepolicyn till en mer miljövänlig inriktning?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att tanken till att man ska ha
tillgång till egen bil är naturligtvis en säkerhetsaspekt. Det är alltså inte i första
hand som bilen ska stå till kommunens disposition, men det kan ju förekomma
lägen när det inte finns någon kommunal bil tillgänglig. Men det pågår en utredning
om i vilken utsträckning det här ska behövas. När det gäller resepolicyn anser jag
inte att det är mitt bord.
7. Tryggve Svensson (V) frågar ordföranden i dåvarande tekniska utskottet vad som
händer i arbetet med småstugorna i hembygdsparken (i Ljungby) efter
kommunfullmäktiges beslut i november 2014. Fullmäktige beslutade då att ge
tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en underhållsplan för husen i
hembygdsparken. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att sätta upp en
informationsskylt vid husen, samt att verka för någon form av visning. När kommer
jobbet igång? undrar Svensson (V).
Carina Bengtsson (C), ordförande i dåvarande tekniska utskottet, svarar att kulturoch fritidsnämnden ska göra en helhetsöversyn av hembygdsparken men att hon
inte har hört något om arbetet med stugorna. Bengtsson (C) ska ta med frågan till
kultur- och fritidsnämnden och svara på fullmäktiges nästa sammanträde.
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Kf § 27

Information
Stadsarkitekt Lennart Dahlberg informerar om arbetet med utveckling av kvarteret
Aspebacken och de medborgardialoger som har hållits i samband med detta.
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Kf § 28

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Interpellationen besvaras under nästa fullmäktigesammanträde, i juni.
Redogörelse för ärendet
1. I en motion daterad den 14 april 2015 föreslår Tryggve Svensson (V) att
kommunen ser över samtliga delegationsordningar. Detta med anledning av
turerna krin Troja-tältet.
2. Matija Rafaj (S) yrkar i en motion den 13 april 2015 att kommunledningen
ges i uppdrag att utreda möjligheten med kommunägd vindkraft. Detta
innebär både en ekonomisk och en miljömässig investering för kommunen
menar Rafaj.
3. I en motion daterad den 9 april 2015 föreslår Emma Johansson (S) och
Conny Simonsson (S) att kommunen inför en ”köttfri måndag” i sina kök.
Detta för att göra en insats för miljön men minskat köttätande är även en
viktig insats för bättre folkhälsa. Därför föreslås att kommunfullmäktige
uppdrar åt tekniska nämnden att utreda förutsättningarna att införa en köttfri
dag i exempelvis, skolor förskolor och äldreomsorg och att fullmäktige
därefter inför en köttfri dag varje vecka i de kommunala köken,
4. Avgiften till hyresgästföreningen i de fall det är tillämpligt ska ingå i
försörjningsstödet och ingå i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Ljungby
kommun. Detta yrkar Emma Johansson (S) och Håkan Bengtsson (S) i en
motion den 21 april 2015. Det ligger i såväl kommunens som i den
enskildes intresse att den som får försörjningsstöd är skyddad och får sina
intressen tillvaratagna av denna organisation. Idag kan man få skälig
ersättning för boende, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och akassa och för dem som bor i hyresfastighet är avgiften till hyresgästförening
nog så viktig menar motionärerna.
5. I en interpellation om det så kallade Trojatältet ställer Mathias Wanderoy
(S) fyra frågor till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M):
1. Vem har sålt/gett bort tältet?
2. Vem har fattat beslut i frågan om Trojatältet?
3. Har dessa personer delegation i att fatta beslut om ett tält som är inköpt
för skattemedel?
4. Vilket skäl har du för att sälja/ge bort tältet?

Justerandes signatur
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Kf § 29

Inlämnande av medborgarförslag

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
medborgarförslag nr 1 överlämnas till tekniska nämnden för slutligt beslut, och
medborgarförslag nr 2 och 3 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.
Redogörelse för ärendet
1. Åtgärda de dåliga trottoarerna snarast, innan en olycka sker, skriver
medborgaren i sitt förslag. De äldre med rullatorer tvingas ut i körbanan
på grund av de dåliga trottoarerna. Det är inte landsbyggdsbefrämjande
om gator missköts, påpekar medborgaren.
2. Om hela kommunen ska leva, vilket sägs i den nya policyn, bör det
hända något på fiberfronten menar en medborgare och föreslår fiber i
Lidhult. Kostnaden för fiber i Lidhult bör ligga på samma nivå som i
Ljungby.
3. En medborgare föreslår att kommunens invånare ska kunna lämna in
frågor till kommunen via Smålänningen som sedan hämtar svaren från
våra politiker eller myndigheter. Det skulle, enligt medborgaren, minska
risken att obekväma frågor hamnar i papperskorgen.
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Svar på motion om fritt fiske i Laganån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Redogörelse för ärendet
En motion har inkommit från Ann-Charlotte Wiesel (M) och Karin Bondeson
(M) om fritt fritidsfiske i ån Lagan. Fritt fiske skulle göra Ljungby tätort mer
attraktiv för både invånare och turister, skriver motionärerna och dessutom göra
det möjligt för fler familjer att fiska utan att belasta sin ekonomi.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett motionen. De skriver i ett
tjänsteutlåtande att Lagan-Skålåns fiskevårdsområdesförening årligen lägger i
fisk i ån Lagan i motsvarande grad som de får ersättning för sålda fiskekort,
vilket var 90 000 kronor år 2014. Fiskevårdsföreningen framför att de måste få
ekonomisk kompensation om fritt fiske införs, motsvarande sålda fiskekort 2014
med indexreglering. Det gäller även angränsande fiskevårdsföreningar.
Förvaltningen skriver också att det redan idag är fritt fiske för barn upp till 16 år
i ån.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Yrkanden
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till motionen och att frågan om finansiering
hänskjuts till budgetberedningen. Roland Johansson (ALT), Anne Karlsson (S),
Tryggve Svensson (V) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall.
Carina Bengtsson (C), Karl-Gustaf Sundgren (C) och Jan Lorentzson (SD) yrkar
avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Conny
Simonssons (S) med flera yrkande eller om fullmäktige beslutar att avslå
motionen enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande. Ordföranden finner
att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Justerandes sign
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Ja-röst för avslag på motionen och
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 23 nej-röster. Två ledamöter avstår
från att rösta. Se omröstningslista på sidorna 3 och 4. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå motionen.
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Svar på motion om gratis körkortsutbildning inom den kommunala
gymnasieskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Redogörelse för ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tryggve Svensson (V) att Ljungby
kommun ska erbjuda gratis körkortsutbildning inom den kommunala
gymnasieskolan. Svensson (V) motiverar yrkandet med att det ofta krävs eller är
en fördel att ha körkort när ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden.
Körkortsutbildningen har numera blivit så dyr att många ungdomar inte har råd
att ta körkort. Det har blivit en klassfråga, menar Svensson.
I ett yttrande över motionen daterat 2015-01-09 skriver gymnasiechefen att
Ljungby kommun redan idag erbjuder samtliga gymnasieelever en
subventionerad körkortsutbildning. Samtliga elever får ersättning för
teorikostnaderna. Dessutom får eleverna på fordon- och transportprogrammet
och vård- och omsorgsprogrammet ersättning för tio körlektioner och
trafikövningsbanan. Merkostnaden för att erbjuda alla elever körlektioner blir
cirka 1,2-1,7 miljoner kronor, enligt barn- och utbildningsförvaltningens
kostnadsberäkning.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 25 mars 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.

Yrkanden
Tryggve Svensson (V), Conny Simonsson (S), Kjell Jormfeldt (MP), Pia
Johansson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C), Melena Jönsson (SD), Magnus Gunnarsson (M), Jan
Lorentzson (SD), Bo Ederström (M), Susanna Tingbratt (KD) och Thomas
Ragnarsson (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Tryggve
Svenssons (V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Carina
Bengtssons (C) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Justerandes sign
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Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 27 ja-röster och 20 nej-röster. Två ledamöter avstår
från att rösta. Se omröstningslista på sidorna 3 och 4. Kommunfullmäktige har
därmed beslutat att avslå motionen.
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Svar på motion om Pågatåg till Ljungby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Redogörelse för ärendet
I en motion daterad 2014-02-13 föreslår Tryggve Svensson (V) att Ljungby
kommun undersöker möjligheterna till en förlängning av Pågatågens trafik från
Markaryd upp till Ljungby. I motionen nämns bland annat att den banvall som
finns kvar kan användas till för att få ner kostnaderna för en förlängning av
järnvägen.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 7 april 2015 att Ljungby kommun
för närvarande arbetar intensivt för att få järnväg i form av en ny stambana
genom kommunen. Detta arbete är tidskrävande och kräver fullt fokus. Skulle
sträckningen av den nya stambanan hamna utanför Ljungby kommun är det
lämpligt att hitta andra sätt att få järnväg till kommunen och en förlängning av
Pågatågen till Ljungby kan då vara aktuellt att utreda på nytt.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Yrkanden
Tryggve Svensson (V) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till motionen.
Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Christer Henriksson (KD) och
Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Tryggve
Svenssons (V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Magnus
Gunnarssons (M) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 44 ja-röster och 5 nej-röster. Se separat omröstningslista
på sidorna 3 och 4. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
Justerandes sign
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Reservation
Kerstin Wiréhn (V), Tryggve Svensson (V), Björn Gullander (V), Kjell Jormfeldt
(MP) och Elisabeth Lindström Johannesson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 33

Sammanträdesprotokoll
2015-04-27

Ks2014/0111

17(24)

075

Revidering av reglementet för ungdomsrådet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till revidering
av reglemente för ungdomsrådet.
Redovisning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av
reglementet för ungdomsrådet. Syftet är att öka antalet aktiva ungdomar i rådet,
att öka kontakten mellan ungdomar och politiker samt att öka samarbetet med
elevråden i kommunen.
För att möjliggöra för ungdomar som bor på landsbygden att delta i
sammanträden med ungdomsrådet föreslås att styrelsen vid behov får kalla till
sammanträde under skoltid ett begränsat antal tillfällen per termin, efter samråd
med rektorerna.
För att öka kontakten mellan politiker och ungdomar föreslås att antalet
Inflytandedagar ökar till två per år. Dessutom är kontaktpolitikerna välkomna att
närvara under ungdomsrådets möten enligt ungdomarnas villkor. Tidigare har
politikerna bjudits in att närvara ungefär en gång om året.
För att öka samarbetet med elevråden föreslås att elevråden får utse två
representanter att delta i ungdomsrådets sammanträden och kommunicera frågor
mellan råden.
Kommunledningsförvaltningen har under framtagningen av detta förslag haft
informella samråd med medlemmarna i ungdomsrådet, eleverna på
Inflytandedagen, tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen, samt
ungdomsråets kontaktpolitiker.
Förslaget till revidering av reglementet har därefter skickats på remiss till
samtliga nämnder. Ingen av dem hade några synpunkter på förslaget.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
anta förslaget till revidering av reglemente för ungdomsrådet, med en
redaktionell ändring.
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041

Årsredovisning för Ljungby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Ljungby
kommun 2014.
Redogörelse för ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för
2014. Årsredovisningen, som även innehåller en sammanställd redovisning, ger
information om det ekonomiska utfallet för 2014 års verksamhet och redovisar
den ekonomiska ställningen per 2014-12-31. Årsredovisningen innehåller även
förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun 2014.
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Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom revisionens anmärkning mot
gemensamma nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att begära en redovisning från den gemensamma
nämnden över vilka åtgärder som nämnden har vidtagit för att förbättra
situationen. En skriftlig redovisning ska skickas ut med kungörelsen inför
fullmäktiges sammanträde i juni 2015. Dessutom ska en muntlig redovisning
föredras under sammanträdet.
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.
Ärendet
Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga
nämnders verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2014. De har också
granskat de kommunala bolagen och den gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor. Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Kommunrevisionen har i en separat revisionsberättelse för den gemensamma
nämnden för familjerättsliga frågor år 2014 riktat anmärkning mot gemensamma
nämnden, mot bakgrund av iakttagelserna från den fördjupade granskning som
genomförts 2015 och de påpekanden som revisionen lämnade i
revisionsberättelsen för 2013.
Beredning
Kommunfullmäktiges presidium har med anledning av revisionens anmärkning
mot gemensamma nämnden sammanträtt den 24 april 2015 och beslutar då att
föreslå att kommunfullmäktige ställer sig bakom revisionens anmärkning mot
gemensamma nämnden.
Presidiet föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att begära en
redovisning från den gemensamma nämnden över vilka åtgärder som nämnden
har vidtagit för att förbättra situationen. En skriftlig redovisning ska skickas ut
med kungörelsen inför fullmäktiges sammanträde i juni 2015. Dessutom ska en
muntlig redovisning föredras under sammanträdet.
Justerandes sign
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Jäv
Ledamot i respektive nämnd eller styrelse deltar inte i överläggning eller beslut
avseende frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket berörd ledamot har
tjänstgjort.
I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte
Ann-Charlotte Wiesel (M), Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S), Conny
Simonsson (S), Magnus Gunnarsson (M), Krister Lundin (M), Lars Solling (FP),
Kjell Jormfeldt (MP), Christer Henriksson (KD), Roland Johansson (ALT),
Kerstin Wiréhn (V), Emma Johansson (S), Pia Johansson (S) och Gun Lindell
(S).
I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden deltar inte Bo
Ederström (M), Margaretha Andersson (S) och Susanna Tingbratt (KD).
I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden deltar inte Ulla-Britt
Storck (S) och Irene Olofsson.
I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte Kent
Danielsson (C), Caroline Henrysson (S), Peter Berg (M), Elisabeth Lindström
Johannesson (MP) och Jerry Rogerstam (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden deltar inte Karin Bondeson (M),
Gun Lindell (S), Håkan Bengtsson (S), Annelie Ahlqvist (C) och Björn
Gullander (V).
I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden deltar inte
Karin Bondeson (M).
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107

Instruktion till ombud vid 2015-års ordinarie årsstämmor för
samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD
Industrihotell AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30
Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2015 årsstämmor i Ljungby Holding
AB med dotter- och dotterdotterbolag samt IHD Industrihotell AB.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av
godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen,
instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding ABkoncernen samt IHD Industrihotell AB, vid stämman fatta beslut om att:
- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning
fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid
varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby Kommun”
fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av
kommunfullmäktige godkänt avtal
Redogörelse för ärendet
Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen och IHD
Industrihotell AB behöver beslut fattas om instruktion till ombud.
Kommunledningsförvaltningen överlämnar förslag till instruktion daterat 201504-13.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 14 april 2015 att kommunfullmäktige beslutar
om instruktion till ombudet Krister Lundin enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
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101

Redovisning av motioner som inte har besvarats inom ett år - april
2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden
redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen rapporterar den 16 april 2015 att en motion inte
har besvarats inom ett år. Denna motion, som handlar om pågatåg, har besvarats
under dagens fullmäktigesammanträde.
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Redovisning av medborgarförslag april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Ärendet
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
beslutats inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar den 10 april 2015 att det finns ett
medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år. Förslaget återremitterades i
juni 2014 till tekniska utskottet och kommer att besvaras på kommunstyrelsens
sammanträde den 12 maj 2015.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av de
medborgarförslag som har besvarats under tiden november 2014 till mars 2015,
med en kort sammanfattning av respektive svar. Samtliga förslag med svar är
publicerade på kommunens webbplats.
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Kf § 39
Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Kultur- och fritidsnämnden har antagit en ny kulturplan för Ljungby
kommun att gälla år 2015-2017.
2. Socialnämnden meddelar att det finns gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från beslutsdatum, inom SoL ÄO
äldreomsorg och SoL IFO individ och familjeomsorg.
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