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Martina Ericsson (SD)
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Tryggve Svensson (V)
Lars Solling (FP)
Liselott Åhlander (S) §§ 43-60, inte
§ 59
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Jerry Rogerstam (S)
Pia Johansson (S)
Ulf Holmgren (S) §§ 40-42
Roland Eiman, kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Jenny Smedberg, Områdeschef IFO, Älmhults kommun
Ewa-Marie Nilsson, familjerättens samordnare, Älmhults kommun.
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Ersättare: Tryggve Svensson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
på Ljungby kommuns anslagstavla
Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

15 juni 2015

Överklagningstid

23 juni 2015 – 14 juli 2015

Anslaget nedtaget

15 juli 2015

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Lena Karlsson
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Ersättare

Närvaro

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Emma Johansson (S)
Kerstin Wiréhn (V)

X

Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)

X
X

Ann-Kristin Peterson (M)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)

Caroline Henrysson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

Tryggve Svensson (V)

X

Lars Solling (FP)

X

Liselott Åhlander (S) kl.
18.10-19.00

Ulf Holmgren kl. 17.3018.10

X

Krister Lundin (M)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X
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Ersättare

Närvaro

Anneli Ahlqvist (C)

X

Mats Karlsson (KB)

X

Bo Ederström (M)

X

Matija Rafaj (S)

X

Margaretha Andersson (S)

X

Judit Svensson (C)

X

Maria Sitomaniemi (SD)

X

Jennie Lundgren (M)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Janewert Johansson (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Ulla Hansson (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Jonna Nielsen (ALT)

Maida Dzanic (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Martina Ericsson (SD)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Elisabeth LindströmJohannesson (MP)

X

Maria Stansert (S)

X

Ann Arousell Sålebo (FP)

X

Irene Olofsson (C)

X

Gunilla Åström (M)

X

Jerry Rogerstam (S)

X
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Ks2015/0100

041

Redovisning från gemensamma nämnden
Under fullmäktiges sammanträde den 27 april 2015 behandlades ärendet
Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet, efter godkännandet
av årsredovisning för Ljungby kommun 2014.
Kommunfullmäktige beslutade då att ställa sig bakom revisionens anmärkning mot
gemensamma nämnden och att begära en redovisning från den gemensamma
nämnden över vilka åtgärder som nämnden har vidtagit för att förbättra situationen.
En skriftlig redovisning skickades ut med kungörelsen till fullmäktiges
sammanträde i idag. Dessutom lämnas en muntlig redovisning under sammanträdet.

Justerandes signatur
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Kf § 41

Frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs från allmänheten.
Ledamöternas frågestund
1. Kjell Jormfeldt (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande vad begreppet
”organiserat tiggeri” innebär.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att för mig så
innebär det här med organiserat tiggeri eller utnyttjande av de svagaste i samhället
att de inte kan ta sig ur sitt tiggeri av egen kraft och man inte får behålla de pengar
man får där.
2. Christer Henriksson (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande hur
upphandlingen av inredning till Ljungby Arena har gått till.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han inte kan
svara på den frågan idag, men att han ska ta reda på det.
3. Kerstin Wiréhn (V) frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande
vilka som är de tre viktigaste frågorna eller förändringarna som utskottet vill
åstadkomma.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Judit Svensson (C) svarar att de
jobbar väldigt mycket med jämställdhet. Det är också väldigt viktigt hur personalen
mår och givetvis också hälsan för personalen i kommunen.
4. Kerstin Wiréhn (V) frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande
hur det finansiella samarbetet går mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan
och kommunen, då Ljungby kommun är en av få kommuner där detta inte är
genomfört ännu.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Judit Svensson (C) svarar att
det är en mycket viktig fråga som vi jobbar med. Vi har inlett samarbetet och håller
på att bygga upp det, så jag återkommer gärna och berättar mer.
4. Krister Salomonsson (SD) frågar åter barn- och utbildningsnämndens ordförande
om vilka extra personella resurser som är på väg till Lidhultsskolan med tanke på
de många barn som går där som inte har svenska som modersmål.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) svarar att vi
tilldelar resurser efter verksamheten och där är ju fler barn nu så vi kommer att
öppna en dagisavdelning till, bland annat. Om vi får en ökad invandring så får vi ju
fördela pengarna efter det.

Justerandes signatur

6

LJUNGBY KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5. Krister Salomonsson (SD) frågar åter barn- och utbildningsnämndens ordförande
hur nämnden har tänkt lösa skolgången för de som ska flytta till Singeshult efter
sommaren.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) svarar att när det
gäller Singeshulr så har vi ingen färdig lösning för det ännu. Vi vet att det kommer
att komma ett antal asylsökande dit. Vi vet fortfarande inte hur många, någonstans
mellan 100 och 140 har vi hört ryktas om. Men hur många av dem som är barn vet
vi inte heller. Men vad vi vet är att om det kommer skolbarn dit så finns det ingen
plats för dem på Lidhultsskolan, utan det måste vi lösa på annat sätt.

Justerandes signatur
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Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Redogörelse för ärendet
1. Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkar i en motion den 3 juni 2015 att
kommunen beslutar att stryka karensdagen eller på annat sätt kompensera de
kommunanställda som drabbades av hallonsmittan. Det är orimligt att
kommunens medarbetare ska straffas för en situation de inte kunnat
påverka, menar motionärerna.

2. Det senaste utbrottet av calicivirus i Ljungby har än en gång aktualiserat
behovet av att se till att kommunens personal som får en smittsam sjukdom i
tjänsten slipper drabbas ekonomiskt. Det gäller vårdpersonal men även
anställda på förskolor och övriga som på olika sätt i sina yrkesroller
kommer i kontakt med smitta. Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkar därför i
en motion den 3 juni 2015 att kommunen snarast utreder hur man ska gå till
väga för att ta bort eller kompensera karensdagen för personal som drabbas
av smittsam sjukdom i arbetet.

Justerandes signatur
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Kf § 43

Inlämnande av medborgarförslag

Beslut
Medborgarförslag nr 1, 3, 4, 5 och 6 överlämnas till tekniska nämnden för
beslut.
Medborgarförslag nr 2 och 7 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Redogörelse för ärendet
1. Belägg cykel- och gångvägen från Lagan till Vittaryd och Värnamo så
att motionärerna slipper cykla på stora vägar och på så sätt kan undvika
olycksrisker.
2. Uppmuntra matserveringar att bjuda på vanligt vatten till maten.
Ljungby har gott dricksvatten och det kan ge Ljungby gott rykte som
miljövänlig kommun.
3. Köp eller expropriera Gashults gamla skola och sälj sedan tomten. Det är
en skamfläck sedan länge, menar medborgaren.
4. Bygg en cykelväg mellan Storgatan och Stallet i Lagan. Hastigheterna på
Värnamovägen är höga och många skolbarn färdas den vägen.
5. Servera barnen i skolan äkta smör vid måltiderna. Allt fler studier visar
att det kemiskt processade margarinet är skadligt för kroppen. Smör är
äkta vara liksom våra barn, skriver medborgaren.
6. Flytta torghandeln till Stora Torg. Det skulle ge ett område där stadens
invånare kan träffas och flanera under trevliga former.
7. Ta fram paraplyer med Ljungbymotiv, så som Ljungbergsmuseet,
Berättarfestivalen, industrier, Bolmenbygden och Ljungby Arena.

Justerandes sign
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820

Svar på interpellation om Trojatältet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Ärendet
Mathias Wanderoy (S) ställde den 2 april 2015 en interpellation om det så
kallade Trojatältet till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M).
Frågorna som ställs i interpellationen är:
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?

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt
svar och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Svar på motion om information vid tillsättning av god man och
kontaktfamiljer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till
socialnämndens och överförmyndarnämndens yttranden.
Ärendet
Jonna Nielsen och Roland Johansson lämnade för Alternativet in en motion den
18 januari 2015 i vilken de skriver att de vill att man vid tillsättning av god man
uppdrag och vid rekrytering av kontaktfamiljer ges en klar och ärlig information
till uppdragstagaren så att de förstår innebörden i uppdraget.
Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsättning av gode män och beslutar den
12 maj 2015 att överlämna ett yttrande till kommunstyrelsen. I yttrandet framgår
att samtliga nya ställföreträdanden (gode män och förvaltare) bjuds in till samtal
innan tillsättningen. Under dessa möten redogör kanslihandläggaren muntligen
för uppdragen, ger möjlighet att ställa frågor och överlämnar skriftlig
information. Informationen är, enligt kansliet, alltid ärlig eftersom det är en
förutsättning för att uppdragen ska fungera på bästa sätt.
Socialnämnden ansvarar för tillsättande av kontakt och beslutar den 22 april
2015 att lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Socialnämnden berättar att vid
tillsättande av kontaktfamilj och kontaktperson har görs alltid en utredning av
intresserade uppdragstagare och att den intresserade då får generell
information om vilka typer av uppdrag som kan bli aktuella.
När socialförvaltningen har hittat en lämplig kontaktperson får de berörda
parterna träffas och själva bedöma om matchningen känns bra. När uppdraget
sedan påbörjas får uppdragstagaren ta del av genomförandeplanen som har
upprättats för klienten. Planen beskriver syftet med insatsen och omfattningen
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 2 juni 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
motionen är besvarad.

Justerandes sign
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Svar på motion om skollokaler i Ljungby tätort
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Ärendet
Magnus Carlsson (S) har för Socialdemokraterna lämnat en motion daterad
2015-01-14. I motionen föreslår han att förutsättningarna för att köpa
Smålänningens tidigare lokaler på Storgatan i Ljungby ska undersökas. Om det
är möjligt att köpa fastigheten föreslår han att en planändring begärs så att
fastigheten kan användas för skolverksamhet.
I ett yttrade daterat 2015-04-07 skriver barn- och utbildningsförvaltningen att en
utredning om skolkapaciteten i Ljungby tätort pågår, att de flesta skolor har få
lediga elevplatser och att flera skolor har behov av ombyggnad eller underhåll.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver också att fördelen med en skola i
Smålänningens tidigare lokaler är att det skapas fler elevplatser. Nackdelen kan
vara skolans placering då bristen på elevplatser i årskurs 1-6 framför allt finns i
närheten av Kungshögsskolan och Stensbergskolan, men även på
Hjortsbergskolan och Ekebackenskolan.
En mindre skola i Smålänningens lokaler kräver också tillgång till speciallokaler
som till exempel idrottssal, trä- och metallslöjdsal med mera. Det kan bli en
förhållandevis stor kostnad per elev. Därför borde en etablering av nya
skollokaler i anslutning till befintliga skolor vara att föredra ekonomiskt, anser
barn- och utbildningsförvaltningen.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 22 april 2015 att anta barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår den 2 juni 2015 att kommunfullmäktige anser
motionen besvarad.

Justerandes sign
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Svar på motion om nattis

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Ärendet
Jenny Lundgren (M) yrkar i en motion den 22 januari 2015 att barn- och
utbildningsförvaltningens tjänstemän får i uppdrag att utreda
möjligheten att upphandla barnomsorgspersonal för nattis i hemmet. För att
underlätta för ensamstående föräldrar och föräldrar som jobbar kväll/natt/helg är
nattis ett måste. Barnen får spendera natten i sin egen hemmamiljö och
föräldrarna kan arbeta oregelbundna tider.
I en tjänsteskrivelse daterad 2015-04-23 skriver barn- och
utbildningsförvaltningen att enligt skollagen (2010:800) ska barn som är bosatta
i Sverige erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på
grund av familjens situation i övrigt. Förskola behöver dock inte erbjudas under
kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och
utbildningsförvaltningen undersöker behovet av utökade öppettider (nattis) på
förskola och fritidshem i Ljungby kommun under hösten 2015. I samma
undersökning utreds även möjlighet gällande nattis i hemmet.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 20 maj 2015 att anta barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande över motionen som sitt eget och överlämna
det till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår den 2 juni 2015 att kommunfullmäktige anser att
motionen är besvarad.
Yrkanden
Jennie Lundgren (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Stefan Willforss (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att besvara
motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt
Jennie Lundgrens (M) yrkande eller enligt Stefan Willforss (C) yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Justerandes sign
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Försäljning av fastigheten Lamellen 15 ”Truckhallen”
Beslut om borgen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Friskis & Svettis i Ljungbys bank tar ut
pantbrev som säkerhet i fastigheten Lamellen 15, upp till 1,7 miljoner kronor
och att Ljungby kommun tar ut pantbrev på resterande del upp till 8,5 miljoner
kronor samt beviljar kommunal borgen till Friskis & Svettis i Ljungby på 6,8
miljoner kronor.
Ärendet
Tekniska förvaltningen skriver 12 maj 2015 att kommunfullmäktige beslutade
att bevilja kommunal borgen till Friskis & Svettis för ett lån i bank på totalt 8,5
miljoner kronor under förutsättning att amorteringstiden ska löpa på max 33 år
och att bottenpantbrev i fastigheten Lamellen 15 för kommunen ska skrivas med
i borgensåtagandet. Tillträdesdag var 2015-04-01.
Friskis & Svettis begärde den 11 maj 2015 att tillträdesdagen skulle skjutas
fram, på grund av att banklån och därmed finansiering av köpet inte var klart.
Föreningen har framfört att kravet från banken är att det finns annan säkerhet än
kommunal borgen till lånet. För att uppfylla bankens regler krävs det att banken
tar pantbrev som säkerhet upp till 1,7 miljoner kronor och att kommunen har
pantbrev som säkerhet för resterande del upp till 8,5 miljoner kronor i
fastigheten Lamellen 15.
Enligt tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2015-05-12 blir
borgensåtagandet för kommunen mellan 1,7 och 8,5 miljoner kronor då det finns
annan form av säkerhet för banken i form av bottenpantbrev.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 2 juni 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
Friskis & Svettis i Ljungbys bank tar ut pantbrev som säkerhet i fastigheten
Lamellen 15, upp till 1,7 miljoner kronor och att Ljungby kommun tar ut
pantbrev på resterande del upp till 8,5 miljoner kronor samt beviljar kommunal
borgen till Friskis & Svettis i Ljungby på 6,8 miljoner kronor.
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Begäran om tillägg av investeringsmedel i 2015 års budget för
projekt om- och tillbyggnad av Ljungby Arena
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ytterligare investeringsmedel med 8,5 miljoner
kronor till projekt om- och tillbyggnad av Sunnerbohov.
Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2015 att ta över avtalet som
tidigare gällt mellan Arenabolaget i Ljungby AB och Lagans Byggnads AB att
istället gälla mellan Ljungby kommun och Lagans Byggnads AB.
Investeringsbudgeten för projektet beslutades till 89 miljoner kronor i enlighet
med låneansökan och den budget som Arenabolaget hade tagit fram. Tekniska
förvaltningen har i projektledningsuppdraget gått igenom omfattningen av
kontraktarbetena i totalentreprenaden och de ändrings- och tilläggsarbeten som
Arenabolaget hade beställt innan kommunen övertog projektet. Förvaltningen
har också tagit fram byggherrekostnader som tillkommit i samband med
övertagandet av projektet. Totalt räknar tekniska förvaltningen med att projektet
kommer att kosta 98,5 miljoner kronor
Tekniska förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse den 11 maj 2015 att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om ytterligare
investeringsmedel med 8,5 miljoner kronor till projekt om- och tillbyggnad av
Sunnerbohov.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 2 juni 2015 att kommunfullmäktige beslutar om
ytterligare investeringsmedel med 8,5 miljoner kronor till projekt om- och
tillbyggnad av Sunnerbohov.
Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.
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Ändrade förutsättningar för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till
statsbidragsberättigade enskilda vägar för budgetåret 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt ändra dagens bidragsregler så att
kommunen lämnar driftbidrag för 2015 med en sådan procentsats att stats- och
kommunbidragen tillsammans blir 80 procent av den statsbidragsgrundande
underhållskostnaden. Beslutet innebär att kommunen betalar 20 procent då
Trafikverket betalar 60 procent. Det särskilda bidraget behålls oförändrat.
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden finansierar detta inom sin
budget och att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk för
enskilda vägar som ska fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2015.
Ärendet
Enligt nuvarande regler för bidrag lämnar kommunen ett årligt driftbidrag med
en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 procent
av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden. De senaste åren har detta
inneburit 65 procent i bidrag från trafikverket och 20 procent från kommunen.
Tekniska förvaltningen skriver den 23 mars 2015 att Trafikverket har beslutat att
förändra de statsbidragsgrundande underhållskostnaderna under 3 år med början
2014 (utbetalning 2015). Därefter följer höjningar under 2015 och 2016. Hur
stor höjningen blir för Ljungby kommun under följande år är i dagsläget inte
klart. För att klara sin budget har Trafikverket också beslutat att sänka sin
utbetalning till 60 procent av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden.
För Ljungby kommuns del innebär det att den statsbidragsgrundande
underhållskostnaden har ökat samt att kommunen med de regler som gäller idag
ska betala 25 procent av den nya statsbidragsgrundande underhållskostnaden.
Utöver det årliga driftsbidraget lämnar kommunen också bidrag till särskilda
åtgärder där trafikverket godkänner sådana. Detta bidrag lämnas med sådan
procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir 85 procent av den
av trafikverket godkända kostnaden. I dessa fall har det inneburit 70 procent i
bidrag från trafikverket och 15 kronor från kommunen. Dessa bidrag varierar
från år till år. Kostnaden under 2014 för dessa bidrag var 650 000 kronor.
Tekniska förvaltningen lägger fram tre förslag till kommunfullmäktige att ta
ställning till, på hur kommunen kan hantera de förändrade förutsättningar av
bidrag till enskilda vägar.
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Alternativ:
1) Kommunen betalar ut 25 procent av statsbidragsgrundande
underhållskostnaden enligt det beslut som finns idag och det särskilda bidraget
behålls oförändrat. Vilket innebär en budgetökning med 900 000 sek till
statsbidragsberättigade enskilda vägar.
2) Kommunen betalar ut 25 procent av statsbidragsgrundande
underhållskostnaden enligt det beslut som finns idag men beslutar att inte betala
ut några särskilda bidraget under 2015. Vilket innebär en budgetökning med 350
000 sek till statsbidragsberättigade enskilda vägar.
3) Kommunfullmäktige ändrar tillfälligt dagens bidragsregler till att kommunen
lämnar driftbidrag för 2015 med en sådan procentsats att stats- och
kommunbidragen tillsammans blir 80 procent av den statsbidragsgrundande
underhållskostnaden, vilket skulle innebära att kommunen betalar 20 % då
trafikverket betalar 60 procent Det särskilda bidraget behålls oförändrat.
Beredning
Tekniska nämnden lämnar den 24 mars 2015 ärendet vidare till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 maj 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
tillfälligt ändra dagens bidragsregler så att kommunen lämnar driftbidrag för
2015 med en sådan procentsats att stats- och kommunbidragen tillsammans blir
80 procent av den statsbidragsgrundande underhållskostnaden. Beslutet innebär
att kommunen betalar 20 procent då Trafikverket betalar 60 procent. Det
särskilda bidraget behålls oförändrat.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att tekniska
nämnden finansierar detta inom sin budget och att tekniska nämnden får i
uppdrag att ta fram ett nytt regelverk för enskilda vägar som ska fastställas av
kommunfullmäktige i oktober 2015.
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Revidering av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal
parkeringsövervakning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade författningssamlingen
för kommunal parkeringsövervakning, enligt tekniska nämndens förslag.
Komunfullmäktige beslutar att delegera till tekniska nämnden rätten att fatta
beslut om detaljerad tillämpning av författningssamlingen för kommunal
parkeringsövervakning, inklusive att besluta om vilken av de tre nivåerna i
felparkeringsavgiften som ska utgå för överträdelse av de olika punkterna i
författningssamlingen.
Ärendet
Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning
bör revideras med anledning av att det numera finns laddplatser för elbilar på
Stora Torget. Tekniska förvaltningen föreslår att felparkeringsavgiften ska vara
800 kr på laddplatser och att avgiften höjs från 200 kr till 400 kr för parkering
utanför uppställningsplats.
Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt bifall till föreslagna föreskrifter.
Beredning
Tekniska nämnden föreslår den 18 maj 2015 att felparkeringsavgiften ska vara
800 kr på laddplatser och att avgiften höjs från 200 kr till 400 kr för parkering
utanför uppställningsplats.
Kommunstyrelsen föreslår den 2 juni 2015 att kommunfullmäktige fastställer
den reviderade författningssamlingen för kommunal parkeringsövervakning,
enligt tekniska nämndens förslag.
Komunfullmäktige föreslås även besluta att delegera till tekniska nämnden
rätten att fatta beslut om detaljerad tillämpning av författningssamlingen för
kommunal parkeringsövervakning, inklusive att besluta om vilken av de tre
nivåerna i felparkeringsavgiften som ska utgå för överträdelse av de olika
punkterna i författningssamlingen.
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Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxan för förskola och fritidshem i
Ljungby kommun enligt barn- och utbildningsnämndens förslag daterat 201504-21.
Den nya taxan ska gälla från den 1 juli 2015.
Ärendet
För en plats i förskola eller fritidshem betalar föräldrar en avgift i förhållande till
hushållets totala inkomst. I Ljungby kommun används maxtaxa, vilket innebär
att det finns ett maxbelopp för avgiften.
Kommuner som har maxtaxa inom förskola och fritidshem får statsbidrag.
Skolverket har fastställt nya avgiftsnivåer för maxtaxa som ska gälla från den 1
juli 2015. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter
kommer att öka och därför minskas statsbidraget i motsvarande omfattning.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 22 april 2015 att fullmäktige
beslutar att höja taxan för förskola och fritidshem i Ljungby kommun.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 maj 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa taxan för förskola och fritidshem i Ljungby kommun enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag daterat 2015-04-21.
Den nya taxan ska gälla från den 1 juli 2015.
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Svar på morion om Hunsberget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Ärendet
Krister Salomonsson (SD) lämnade den 7 januari 2015 in en motion om
Hunsberget - Ljungby kommuns högsta punkt 230 meter över havet. Motionären
säger att med rätt anpassning och satsning kan Hunsberget bli en stor
turistattraktion. Salomonsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
anpassa området med trappor, spänger, räcken och även ett utsiktstorn uppe på
toppen, vilket skulle göra berget mer attraktivt.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att kommunen inte äger marken och kan
därför inte fatta några beslut i frågan. Kommunen kan endast påtala vikten av
områdets attraktion.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit kontakt med både Länsstyrelsen och
Skogssällskapet och startat processen att få Hunsberget mer attraktivt för
turister. Området är ett naturreservat och det måste tas stor hänsyn i området.
Länsstyrelsen kommer att se till att toppen på Hunsberget blir gallrat så att
utsikten blir så bra som möjligt och Skogssällskapet kommer att förbättra vägen
och stigen upp till berget. Målsättningen är att detta kan vara färdigt till
sommaren. Frågan om räcken och utsiktstorn finns inget svar på i nuläget.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 april 2015 att kommunfullmäktige
bör anse motionen som besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 maj 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
anse motionen besvarad.
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Svar på motion om att ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur Ljungby kommun kan bidra till att
Smålandsoperan kan få lokaler för sin verksamhet och därmed få sin hemvist i
Ljungby kommun.
Ärendet
Björn Gullander (V) lämnade i november 2014 in en motion till
kommunfullmäktige i vilken han yrkar att fullmäktige ger kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med miljö- och byggnämnden utreda
hur Ljungby kommun kan bidra till att Smålandsoperan kan få lokaler för sin
verksamhet, och därmed få sin hemvist i Ljungby kommun.
Enligt kultur- och fritidsnämnden så har de båda förvaltningarna tillsammans
träffat Smålandsoperan för att få mer information om operans lokalbehov.
Smålandsoperan AB är ett nystartat operasällskap med uppgift att sprida
operakonst med kvalitet i Småland men även i omgivande regioner.
Smålandsoperans vision är att opera ska bli lättillgängligt och något som
människor i alla åldrar, i alla samhällsgrupper kan njuta av. Smålandsoperan vill
skapa arbetstillfällen för professionella musiker och sångare i Småland och har
även visioner för att utveckla verksamheten till att omfatta verksamheter för
barn och ungdomar.
Idag finns inget operahus i Småland, utan smålänningarna är hänvisade till
turnerande operasällskap eller att resa till storstadsregionerna för att uppleva
opera. Smålandsoperan ser gärna Ljungby kommun som sin fasta bas.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det vore mycket positivt för Ljungby
kommun att möjliggöra för Smålandsoperan att hitta sin fasta punkt i här. Det
skulle innebära att Smålandsoperan skulle kunna bli en naturlig del i
kulturutbudet. Många studier visar att ett rikt kulturliv med många kulturaktörer
gör en kommun mer attraktiv för människor att bo, leva i, besöka och flytta till
samt kan väga tungt då företag väljer orter att etablera sig i.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 april att kommunfullmäktige bifaller
motionen och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur Ljungby
kommun kan bidra till att Smålandsoperan kan få lokaler för sin verksamhet,
och därmed få sin hemvist i Ljungby kommun.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 maj 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla motionen och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur
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Ljungby kommun kan bidra till att Smålandsoperan kan få lokaler för sin
verksamhet och därmed få sin hemvist i Ljungby kommun.
Yrkanden
Björn Gullander (V) yrkar bifall till motionen.
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Årsredovisning Regionförbundet Södra Småland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Regionförbundet
södra Småland 2014 och att godkänna fördelning av regionförbundets egna
kapital i enlighet med Reglering av regionförbundets eget kapital 2014-12-31.
Ärendet
Samtliga kommuner och Landstinget Kronoberg beslöt år 2014 att uppdra åt
Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av
kommunalförbundet per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar,
skulder och åtaganden per den 31 december 2014 ska överföras till Region
Kronoberg.
Regionstyrelsen beslutade den 15 april 2015 att för sin del godkänna
årsredovisningen för Regionförbundet södra Småland 2014 och överlämna den
till regionfullmäktige, till samtliga kommunfullmäktigen i Kronoberg och till
revisorerna med rekommendationen att kommunfullmäktigen beslutar att
godkänna årsredoviningen 2014 och att godkänna fördelningen av
regionförbundets egna kapital i enlighet med Reglering av regionförbundets eget
kapital 2014-12-31.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 12 maj 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 och att
godkänna fördelning av regionförbundets egna kapital i enlighet med Reglering
av regionförbundets eget kapital 2014-12-31.
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Revidering av tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer följande ordning för inkallande av ersättare:
I kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kallas ersättare
från Vänsterpartiet in i första hand, för att tjänstgöra för ledamöter från
Socialdemokraterna.
I miljö- och byggnämnden kallas ersättare från Miljöpartiet in i första hand, för
att tjänstgöra för ledamöter från Socialdemokraterna.
Därefter kallas Socialdemokratiska ersättare in att tjänstgöra.
I övrigt gäller det beslut som komunfullmäktige fastställde den 26 januari 2015:
Följande inkallelseordning fastställs för inkallande av ersättare till styrelser,
nämnder och utskott då inga egna ersättare kan tjänstgöra:
Alternativet: SD, M, C, KD
Centerpartiet: M, FP, KB
Folkpartiet: KB, M, C
Kommunens Bästa: FP, M, C
Kristdemokraterna: ALT, M
Miljöpartiet: V, S
Moderaterna: C, FP, KB
Socialdemokraterna: V, MP
Sverigedemokraterna: ALT, KD, M, C
Vänsterpartiet: MP, S
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställer i början av varje mandatperiod en turordning
enligt vilken ersättare kallas in att tjänstgöra i styrelser, nämnder och utskott, i
enlighet med kommunallagen 6 kap 10 §. I kommunfullmäktige får inga
ersättare kallas in utanför partiet.
Med anledning av valteknisk samverkan önskar Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet ändra inkallelseordningen i vissa nämnder att
gälla enligt följande:
I kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kallas ersättare
från Vänsterpartiet in i första hand, för att tjänstgöra för ledamöter från
Socialdemokraterna.
I miljö- och byggnämnden kallas ersättare från Miljöpartiet in i första hand, för
att tjänstgöra för ledamöter från Socialdemokraterna.
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Därefter kallas Socialdemokratiska ersättare in att tjänstgöra.
I övrigt gäller det beslut som komunfullmäktige fastställde den 26 januari 2015.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 12 maj 2015 att kommunfullmäktige fastställer
följande ordning för inkallande av ersättare:
I kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kallas ersättare
från Vänsterpartiet in i första hand, för att tjänstgöra för ledamöter från
Socialdemokraterna.
I miljö- och byggnämnden kallas ersättare från Miljöpartiet in i första hand, för
att tjänstgöra för ledamöter från Socialdemokraterna.
Därefter kallas Socialdemokratiska ersättare in att tjänstgöra.
I övrigt gäller det beslut som komunfullmäktige fastställde den 26 januari 2015:
Följande inkallelseordning fastställs för inkallande av ersättare till styrelser,
nämnder och utskott då inga egna ersättare kan tjänstgöra:
Alternativet: SD, M, C, KD
Centerpartiet: M, FP, KB
Folkpartiet: KB, M, C
Kommunens Bästa: FP, M, C
Kristdemokraterna: ALT, M
Miljöpartiet: V, S
Moderaterna: C, FP, KB
Socialdemokraterna: V, MP
Sverigedemokraterna: ALT, KD, M, C
Vänsterpartiet: MP, S
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Val av funftionärer till Stiftelsen Davidsonska Donationen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Petersson som funktionär för
Bolmsö socken och Karl-Olof Bolmefors som funktionär för Tannåker socken.
Ärendet
Ljungby kommun ska utse två funktionärer till stiftelsen Davidsonska
donationen som representanter för Bolmsö socken respektive Tannåker socken.
Beredning
Valberedningen har tagit fram förslag till funktionärer: Anders Petersson som
funktionär för Bolmsö socken och Karl-Olof Bolmefors som funktionär för
Tannåker socken.
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Årsredovisning VoB Kronoberg 2014
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2014 och
beviljar VoB´s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Ärendet
VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2014
till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Lekmannarevisorer har
granskat bolagets verksamhet under 2014 och bedömer att bolagets verksamhet
har skötts på ett ändamålsenligt sätt.
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns fullmäktige.

Jäv
Ersättare Björn Gullander (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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Årsredvisning Märta Ljungbergs Donationsfond 2014
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2014 och beviljar
ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för
verksamhetsåret 2014.
Ärendet
Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 till
kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Jäv
I detta ärende deltar inte Ann-Charlotte Wiesel (M) och Liselott Åhlander (S) på
grund av jäv.
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden
Ärendet
1. Vård- och underhållsplan för ryggåsstugorna i hembygdsparken.
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