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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Tingssalen Storgatan 26, Ljungby, måndagen den 28 september 2015,
kl. 17.30-20.40

Beslutande

Anne Karlsson (S)
K-G Sundgren(C)
Magnus Gunnarsson (M)
Mats Karlsson (KB)
Conny Simonsson (S)
Bo Ederström (M)
Carina Bengtsson (C)
Matija Rafaj (S)
Jan Lorentzson (SD)
Margaretha Andersson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
Emma Johansson (S)
Maria Sitomaniemi (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Jennie Lundgren (M)
Stefan Willforss (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Magnus Carlsson (S)
Janewert Johansson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Björn Gullander (V)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla Hansson (M)
(inte § 93 pga jäv)
Ulla-Britt Storck (S)
Gun Lindell (S)
Christer Henriksson (KD)
Kent Danielsson (C)
Peter Berg (M)
Jonna Nielsen (ALT)
Lars-Ove Johansson (C)
Mathias Wanderoy (S)
Håkan Bengtsson (S)
Martina Ericsson (SD)
Roland Johansson (ALT)
Stefan Bramstedt (M)
Kjell Jormfeldt (MP)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Margareta Lundblad (V)
Maria Stansert (S)
Lars Solling (FP)
Ann Arousell Sålebo (FP)
Liselotte Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M)
Gunilla Åström (M)
Melena Jönsson (SD)
Jerry Rogerstam (S)
Pia Johansson (S)
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Roland Eiman, kommunchef

Övriga
deltagande
Åhörare

Justerare
Justeringens
tid och plats

2
Liselotte Åhlander
Melena Jönsson
Ersättare: Pia Johansson
Kommunkansliet,
torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 16.00
78-93

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Liselotte Åhlander

Justerandes sign

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

28 september 2015

Överklagningstid

9 oktober 2015 – 30 oktober 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

2 november 2015

Underskrift

Lena Karlsson
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 87 a
§ 87 b
Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

Emma Johansson (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

Christer Henriksson (KD)

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

X

X

Karin Bondeson (M)

Tryggve Svensson (V)

Peter Berg (M)

Margareta Lundblad (V)

Lars Solling (FP)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

X
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X
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Ledamöter

Ersättare

Pia Johansson (S)
Anneli Ahlqvist (C)

Närvaro
X

K-G Sundgren (C)

§ 87 a
§ 87 b
Ja Nej Ja Nej
X

X

X

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

X

Maria Sitomaniemi (SD)

X

X

X

Jennie Lundgren (M)

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

Ulla Hansson (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

Ann Arousell Sålebo (FP)

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kf § 78

Information om medborgardialog
Lena Langlet från Sveriges Kommuner och Landsting informerar om
medborgardialog.

Justerandes sign
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Kf § 79

Information om Framtidsdagarna för år 7
Ordföranden och sekreteraren informerar om demokratiberedningens
arrangemang av Framtidsdagar. Den 21-22 oktober bjuds alla sjuor i kommunen
in för att under en hel dag få lära sig vilka möjligheter de har att påverka
samhällsutvecklingen.

Justerandes sign
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Kf § 80

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
En åhörare frågar kommunstyrelsens ordförande hur många boende kommunen
har godkänt i den planerade flyktingförläggningen i Singeshult, och vad som
gäller för skola och omsorg? Var tas resurserna ifrån till detta, som kommunen
får lägga ut innan Migrationsverket betalar tillbaka?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att kommunen
fick besked i fredags att fastighetsägaren och Migrationsverket har fattat
tilldelningsbeslut om 110 platser i Singeshult. Med stor sannolikhet får vi söka
pengarna i efterhand. Bedömningen är att det inte borde ge kommunen någon
likviditetsbrist.
När det gäller skolan så är det ett stort tryck på Lidhultsskolan redan, men det vi
har att förhålla oss till är att om det finns elever i Singeshult som kan beröras av
skolgång så ska vi sätta dem i skola inom loppet av två veckor. Det är den
tidsfrist vi har på oss som kommun. När det gäller vård är det Region Kronoberg
som sköter den delen.
Ledamöternas frågestund
1. Conny Simonsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om
Europakorridoren: Ni har ju haft en träff med Sverigeförhandlingen idag och
jag undrar om du kan redogöra för hur diskussionen gick?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) bekräftar att
kommunen har haft ett möte med Sverigeförhandlingen idag och att detta var det
andra mötet med dem. Det tidigare mötet hölls i Stockholm i april i år. ”Idag har
vi träffat dem och fått veta precis hur de vill ha de redovisningar som ska lämnas
in till Sverigeförhandlingen den 1 oktober. Vi fick också veta att den 1 februari
så kommer den sidan (i Småland) som Sverigeförhandlingen bedömer som mest
trolig att få dragningen att få en inbjudan till ett möte i Stockholm där vi
kommer att få ett avtalsförslag. Det förslaget kommer vi att gå igenom
ordentligt innan förhandlingarna påbörjas. Därefter lämnas frågan till politiken
för avgörande. Vi har också träffat infrastrukturminister Anna Johansson idag.”
2. Liselotte Åhlander (S) frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets
ordförande om hur de har tänkt sig med chefs- och beordringsrätten när
det händer sådana här katastrofer. För när det hände var det ingen som
Justerandes sign
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kände till det förrän de läste om det i tidningen på måndagen. ”Jag
undrar hur långt ni har kommit? Om de ska ligga i jour eller hur ni har
tänkt?”
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Judit Svensson (C) svarar att
hon har lite information om detta men vill svara under nästa sammanträde när
hon har fått mer information. Svensson säger att hon vet hur det har gått till och
att de hade det under kontroll.
3. Maria Sitomaniemi (SD) frågar socialnämndens ordförande om
information som fallerar mellan hemsjukvården och personalen inom
äldreomsorgen. Sitomaniemi undrar om socialnämnden har tittat på de
här rutinerna och gjort vissa förbättringar för att det ska funka?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att när det gäller
kommunikation mellan hemsjukvården och personalen inom äldreomsorgen så
finns det rutiner för detta. ”Jag känner inte till att detta fallerar. Där måste jag be
om att få ett fall så att vi ska kunna gå in i detta på ett mer detaljerat sätt. Jag
uppfattar att det finns klara riktlinjer för hur information ska delges personalen.”
4. Maria Sitomaniemi (SD) frågar tekniska nämndens ordförande om när
väderskydden vid busskurerna blir klara och till vilket pris?
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att de är på
gång. ”Vi behöver ha dem innan det riktiga höstrusket kommer. Priser ligger
någonstans mellan 1,2-1,3 miljoner kronor.”
5. Matija Rafaj (S) frågar kommunstyrelsens ordförande om hur väl
förankrat beslutet att flytta Fritidsgården till Kungshögsskolan var i
alliansen?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det är hans
uppfattning att de hade med förslaget i budgetberedningen. ”Kommunen sitter
fast i ett avtal när det gäller nuvarande lokaler för fritidsgården som sträcker sig
över hela 2016 och en bit in i 2017. Så under den tiden kommer fritidsgården att
vara kvar i nuvarande lokaler. Att hitta en alternativ lokal hade vi med i
budgetberedningen Carina och jag och den gick vi igenom med alliansen. Vi
behöver titta över hur vi kan samutnyttja våra fastigheter dagar och kvällar.”

Justerandes sign
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Kf § 81

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna
förslag nr 1 till kultur- och fritidsnämnden för beslut,
förslag nr 2 till tekniska nämnden för beslut,
förslag nr 3 till kommunstyrelsen för beslut och
förslag nr 4 till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Gjut en skatepark vid området utanför Ljungby Arena. Alla barn ska
kunna hålla sin kropp i rörelse vid det nya området. En skatepark ger
kondition, koordination och friskluft för alla oavsett intresse i övrigt,
bakgrund med mera.
2. Smalna av Märta Ljungbergsvägen utmed lasarettet och Hotell Linnéa
och skapa en avlastningsficka för gäster och gods. Det skulle ge sänkta
hastigheter och säkrare för gång-och cykeltrafikanter. Det blir svårare för
tung trafik att ta genvägen.
3. Fira Ljungbys 80-årsjubileum nästa år genom att anordna återträffar för
gamla Ljungbybor. Visa hur samhället såg ut då. Ett gäng 36-or ställer
gärna upp som referensgrupp och har mycket att delge hur det var på den
tiden.
4. Utred skyndsamt frågan om strategi för att öka andelen byggnationer
med trästomme inom kommunens påverkansområde. Det skulle ge större
miljöhänsyn, lägre koldioxidbelastning och ett ansvarstagande gentemot
landsbygdens gröna företag.

Justerandes sign
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Kf § 82

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
1. I en motion den 2 september 2015 yrkar Socialdemokraterna genom
Anne Karlsson (S), Matija Rafaj (S) och Håkan Bengtsson (S) att
kommunledningen får i uppdrag att snarast inrätta en samhällsvägledare i
vår kommun. En sådan tjänst skulle bland annat innebära att kommunen
ger service till alla medborgare på ett objektivt och rådgivande sätt i
olika spörsmål. Samhällsvägledaren kan med fördel finnas på
biblioteken.
2. Demokratisera presidieberedningen i styrelser och nämnder föreslår
Tryggve Svensson (V) i en motion den 7 september 2015. Skriv in i
samtliga reglementen för styrelser och nämnder att beredningar ska göras
med representanter för både majoritet och opposition.

Justerandes sign
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Kf § 83

Ks2015/0258

020

Svar på interpellation om personalpolitik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation till personal- och arbetsmarknadsutskottet ordförande ställde
Anne Karlsson (S) tre frågor om personalpolitik.
1. När avser alliansen arbeta med frågan om att slopa delade turer?
2. När i tid kan kommunmedborgare förvänta sig resultat, det vill säga
införande av ny arbetsordning för omvårdnadspersonal?
3. Kan befintlig personal i Ljungby kommun, som inte har
undersköterskeexamen förvänta sig en utbildning till undersköterska?
Judit Svensson (C) har lämnat ett skriftligt svar och besvarar interpellationen
muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 84

Ks2015/0259

600

Svar på interpellation om lärarrekrytering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden undrar Emma
Johansson (S) hur Ljungby kommun hanterar problemen med lärarbristen och
rekrytering av behöriga lärare. Finns det en strategi? Finns det tankar om hur
man lockar fler lärare just till Ljungby eller få fler att utbilda sig?
Stefan Willforss (C) har lämnat ett skriftligt svar och besvarar interpellationen
muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 85

Ks2015/0260

700

Svar på interpellation om barnfattigdom
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation om barnfattigdom ställer Anne Karlsson (S) frågor till
kommunstyrelsens ordförande. En motion från (S) 2013 om att upprätta en plan
för att utrota barnfattigdom bifölls men något sammanhållet resultat har ännu
inte setts.
1. Hur ser arbetet med att utrota barnfattigsomen ut i Ljungby kommun?
2. Finns en struktur för arbetet?
3. Vilka insatser har vidtagits i samtliga våra förvaltningar?
4. Hur arbetas framgent med frågan?
Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 86

Ks2014/0331

312

Svar på motion om cykelväg mellan Ljungby och Ryssby
Beslut
Kommunfullmäktige svarar motionären att kommunen avser att bygga ut
återstående del av cykelvägen. Förutsättningen för att kommunen ska kunna
bygga ut den återstående delen är dels att fullmäktige beslutar att tilldela
investeringsmedel för det och dels att Lantmäteriet bifaller kommunens yrkande
om fastighetsreglering.
Kommunfullmäktige beslutar att motionen därmed är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Roland Johansson skriver i en motion för Alternativet att under Ljungbydagarna
(år 2014) framfördes önskemål från flera personer om en cykelväg mellan
Ljungby och Ryssby. Motionären vill att cykelvägen ska komma till stånd
snarast.
Initiativet till att anlägga den så kallade banvallsleden ledde till förslaget att
anlägga en cykelväg mellan Ljungby och Ryssby. Till en början hänvisades
cyklisterna till att cykla på den norra sidan av 25:an genom Sickinge och
Gnustorp för att sedan cykla över vägen och från Tutaryd helt följa banvallen till
Ryssby.
När körfälten separerades på väg 25 tog kommunen i samråd med Trafikverket
initiativ till att bygga ny cykelväg på den södra sidan av riksvägen eftersom det
inte längre ansågs lämpligt att korsa väg 25. Dessutom blir sträckan avsevärt
kortare. Tekniska förvaltningen har förhandlat med markägare längs den södra
sträckningen för att kunna anlägga cykelleden. Ännu återstår en sträcka på cirka
600 meter där någon överenskommelse med markägarna inte har kommit till
stånd. Tekniska förvaltningen har därför lämnat in en begäran om
fastighetsreglering till lantmäteriet, som nu får pröva förutsättningarna för att
föra över den avsedda marken för cykelvägen till kommunfastigheten. Om
lantmäteriet medger fastighetsregleringen kan byggnationen av cykelvägen
fullföljas under förutsättning av att pengar anslås i budget.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige svarar motionären att
kommunen avser att bygga ut återstående del av cykelvägen under förutsättning av
dels att erforderliga investeringsmedel kan anslås i kommunens investeringsbudget
dels att lantmäteriet i sin prövning av frågan om fastighetsreglering bifaller
kommunens yrkande om fastighetsreglering.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 15 september att kommunfullmäktige svarar
motionären att kommunen avser att bygga ut återstående del av cykelvägen.
Förutsättningen för att kommunen ska kunna bygga ut den återstående delen är
dels att fullmäktige beslutar att tilldela investeringsmedel för det och dels att
Lantmäteriet bifaller kommunens yrkande om fastighetsreglering.
Därmed beslutar fullmäktige att motionen är besvarad.

Justerandes sign
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Kf § 87

Ks2015/0088

020

Svar på motion om ett projekt med 6-timmars arbetsdag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) och Marie Åberg Johansson (S) lämnade den 16 mars 2015
in en motion om ett projekt med sex timmars arbetsdag. Motionärerna skriver att
sjukskrivningarna ökar att och att de som arbetar inom omvårdnad i Ljungby
kommun upplever att arbetet är slitsamt både för kropp och själ.
Karlsson (S) och Åberg Johansson (S) har uppmärksammat ett projekt i
Göteborg där de anställda på ett äldreboende arbetar 6 timmar per dag, genom
ett projekt. Motionärerna yrkar att kommunen skyndsamt utreder och snarast
verkställer ett liknande projekt på en arbetsplats inom omvårdnad i Ljungby
kommun.
Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att socialförvaltningen får i uppdrag
att bevaka Göteborgsprojektet och socialnämnden föreslår den 17 juni 2015 att
fullmäktige ska anse motionen besvarad.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 18 augusti 2015 att de ställer sig
bakom det yttrande som socialförvaltningen skrivit gällande motionen.
Kostnaderna för ett sådant projekt är stora och eventuell kostnadsminskning för
minskade sjukskrivningar är svåra att räkna på. Kommunledningsförvaltningen
skriver också att det redan idag är svårt att rekrytera personal med rätt utbildning
och att personal inom vård- och omsorgsverksamheten i Ljungby kommun redan
idag har en kortare arbetstid per vecka än vad de centrala avtalen anger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2015 att kommunfullmäktige anser
motionen besvarad.
Yrkanden
Anne Karlsson (S), Conny Simonsson (S), Kerstin Wiréhn (V), Elisabeth
Lindström Johannesson (MP) och Margaretha Lundblad (V) yrkar bifall till
motionen.
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Roland Johansson (ALT), Carina Bengtsson (C), Magnus Gunnarsson (M),
Karl-Gustaf Sundgren (C), Bo Ederström (M), Jan Lorentzson (SD) och Thomas
Ragnarsson (M) yrkar avslag på motionen.
Christer Henriksson (KD) yrkar att motionen besvaras.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
Anne Karlssons (S) med flera yrkande, att avslå motionen enligt Roland
Johanssons (ALT) med flera yrkande eller att anse motionen besvarad enligt
Christer Henrikssons (KD) yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Omröstning
Votering begärs.
A. För att få ett motförslag till huvudförslaget att avslå motionen genomförs
omröstningen med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att bifalla motionen och
Nej-röst för att besvara motionen.
Omröstningen resulterar i 20 ja-röster och 29 nej-röster.
B. Därefter genomförs omröstningen med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att besvara motionen.
Omröstningen resulterar i 27 ja-röster och 22 nej-röster.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
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Kf § 88

Ks2015/0192

020

Svar på motion om ersättning för karensdag vid
hallonsmittan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V), Tryggve Svensson (V), Björn Gullander (V) och Kjell
Jormfeldt (MP) 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.
Den var den 2-3 maj 2015 som ett omfattande utbrott av magsjuka inträffade på
ett av kommunens särskilda boenden. Utbrottet kunde härledas till att calicivirus
fanns i de hallon som serverades på boendet. Cirka 55 anställda i kommunen
insjuknade på grund av viruset.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet har våren 2015 diskuterat den
lagstiftning som gäller och vilka avgränsningar som ska göras avseende
bibehållen lön för insjuknandedagen. Den 13 januari 2011 beslutade det
dåvarande personalutskottet att några särskilda ersättningar vid vinterkräksjuka
utöver lag och avtal inte skulle utges. Således betalar arbetsgivaren ersättning
enligt sjuklönelagen vid besvär och arbetsoförmåga, skriver
kommunledningsförvaltningen den 18 augusti 2015
Vid förbud att arbeta jämlikt AB § 1 O mom 4 för att förhindra att smitta sprids
behåller arbetstagaren samtliga löneförmåner enligt samma avtalsparagraf.
Beslut om förbud att arbeta begränsas normalt till två dagar. I det nu aktuella
ärendet är skillnaden den att smittan kunnat härledas till av arbetsgivaren
serverad dessert. Detta trots att personalen i tillagningsköket följt gällande
rutiner.
Kommunledningsförvaltningen har kontaktat Sveriges kommuner och landsting
som anser att frånsteg från lag och avtal kring karensdag inte rekommenderas.
Vid en extraordinär situation som den nu aktuella finns dock möjlighet att ta ett
arbetsgivarpolitiskt beslut och ekonomiskt kompensera de berörda
medarbetarna.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar den 15 september 2015 att fatta ett
arbetsgivarpolitiskt beslut att ekonomiskt kompensera de medarbetare som
insjuknade i samband med den så kallade hallonsmittan i maj 2015. Beslutet
avgränsas till denna extraordinära händelse.
Medarbetarna som insjuknade får full lönekompensation för karensdagen.
Samtliga medarbetare som smittades av caliciviruset vid den aktuella händelsen
ersätts, oavsett om de smittats direkt eller indirekt.
Finansiering på cirka 90 000 kronor sker via kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter.
Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till detta beslut.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Kerstin
Wiréhns (V) yrkande eller att anse motionen besvarad enligt kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
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Kf § 89

Ks2015/0273

046

Avveckling och avregistrering av stiftelser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avveckla nedanstående stiftelser och ansöka
om tillstånd hos tillsynsmyndighet, i detta fall Länsstyrelsen i Skåne län, om att
få verkställa beslutet:
Billengrenska donationen, organisationsnummer 829000-7783.
Donation till Kånna kommun, organisationsnummer 829000-7734
Dahlins premiefond, organisationsnummer 829000-7692
Karlbergs minnesfond, organisationsnummer 829000-7858
Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist
Premiefonden grundskolans högstadium
Fröken Louise Fischerströms minne
Hulda Sohlbergs minnesfond
Inga och Alfred Karlbergs minnesfond
Ingestadsdonationen
Kom ordf August Petersons i Haga minnesfond
Karlbergs minnesfond
Sammanfattning av ärendet
Att inneha stiftelser, som inte innehåller några större tillgångar, skapar endast
administrativt arbete och det finns svårigheter att uppfylla de ändamål som
angivits. För en del stiftelser saknas organisationsnummer och detta måste
skapas vilket innebär ytterligare administration.
Totalt återstår 89 469 kronor i de 12 stiftelser kommunledningsförvaltningen
förslår ska avvecklas. De pengarna bör delas ut enligt viljan i respektive
testamente, med möjlighet att utöka ändamålet en aning, enligt
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att avveckla stiftelser och att ansöka om tillstånd hos tillsynsmyndighet,
i detta fall Länsstyrelsen i Skåne Län, om att få verkställa beslutet.
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Kf § 90

Ks2015/0291

041

Godkännande av delårsbokslut och budgetuppföljning
juni 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning
juni 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per 2015-06-30
för kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2015. Till
delårsbokslutet bifogas även uppföljning av kommunens mål.
Delårsbokslutet visar på ett resultat på -3,8 mkr för kommunen och +9,3
mkr för koncernen. Prognosen visar på ett resultat på +4,1 mkr för
kommunen och +24,3 mkr för koncernen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2015.
Kommunrevisorerna har tagit del av delårsbokslutet och skriver den 15
september 2015 att de bedömer att inget av de finansiella målen har uppnåtts för
årets första sex månader. Den årsprognos som lämnas i delårsrapporten indikerar
att ett av de tre målen kommer att uppnås för helåret.
Balanskravet på intäkter och kostnader anser revisorerna inte har klarats i
delårsbokslutet. Sammantaget anser de inte att resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat om.
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Kf § 91

Ks2013/0389

103

Antagande av policy för medborgardialog
Beslut
Kommunfullmäktige antar policyn för medborgardialog.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har under många år arbetat med medborgardialog på olika
nivåer. Bland annat har kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden
öppnats för allmänheten, protokoll och kallelser har publicerats på webbplatsen
sedan 2008, medborgarförslag infördes 2008 och frågestund för allmänheten
infördes i fullmäktige 2012.
Sedan 2011 deltar Ljungby kommun i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) nätverk för att utveckla medborgardialogen. Våren 2012 föreläste en
tjänsteman på SKL om medborgardialog på ett fullmäktigesammanträde. Den
efterföljande gruppdiskussionen visade att det fanns intresse bland fullmäktiges
ledamöter att införa strukturerad medborgardialog i Ljungby kommun.
Genom medborgardialog skapas tillfällen för de förtroendevalda att lyssna på
medborgarnas synpunkter, vilket ger dem ett bredare underlag när de ska fatta
beslut i olika frågor. Medborgarna får möjlighet att göra sin röst hörd, samtidigt
som de får insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med medborgardialog
är att öka medborgarnas delaktighet samtidigt som de får kunskap om de
demokratiska processerna, kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
Den 11 september 2012 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp
som består av en representant för varje parti i fullmäktige och ge den i uppdrag
att ta fram förslag till principer för medborgardialog för beslut av fullmäktige.
Arbetsgruppen för medborgardialog överlämnade hösten 2013 ett förslag till
policy för medborgardialog. Policyn ger förtroendevalda och tjänstemän en
struktur att utgå från i arbetet med att genomföra dialoger.
Arbetsgruppen för medborgardialog föreslog den 17 oktober 2013 att
kommunfullmäktige antar policyn för medborgardialog, detsamma gjorde
kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 oktober 2013.
Kommunstyrelsen beslutade dock att återremittera ärendet den 12 november
2013.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2015 att kommunfullmäktige antar
policyn för medborgardialog.
Yrkanden
Stefan Willforss (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta policyn.
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Kf § 92

Ks2014/0128

101

Revidering av regler för partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till regler för partistöd.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen i kraft, gällande
kommunalt partistöd. Lagändringen gör det möjligt för kommunerna att själva
besluta om regler kring utbetalning av partistöd. Till exempel får kommuner
ställa krav på att mandat i fullmäktige måste vara representerat för att
mandatersättning ska betalas ut.
En annan ändring är att fullmäktige kan kräva att partierna lämnar in en
redovisning över hur partistödet har använts under ett verksamhetsår, innan
fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistödet. Enligt kommunallagen är
syftet med att betala ut kommunalt partistöd att stärka den lokala demokratin.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till regler för partistöd,
som till stor del är baserat på de beslut som fullmäktige har fattat tidigare
angående utbetalning av partistöd. Men det innehåller även förslag till nya
rutiner för utbetalning av partistöd, baserat på de nya reglerna i kommunallagen.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2014 att återremittera ärendet för
att låta partierna lämna synpunkter. Kommunledningsförvaltningen fick i
uppdrag att ta fram en blankett som varje parti ska fylla i för att redovisa sin
verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har därefter omarbetat förslaget, bland annat
föreslår de att varje parti ska ansöka om utbetalning av partistöd och att partiet i
ansökan redovisar hur de har använt partistödet föregående år.
Demokratiberedningen föreslås därefter gå igenom ansökningarna, inför beslut
om utbetalning av fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 15 september 2015 att kommunfullmäktige antar
förslaget till regler för partistöd.
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Kf § 93

Ks2015/0308

046

Godkännande av årsredovisning 2014 JA Nilssons
donationsfond
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2014 och beviljar
ledamöterna i styrelsen för JA Nilssons donationsfond ansvarsfrihet.
Jäv
Krister Salomonsson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat stiftelsen JA Nilssons donationsfonds årsredovisning,
bokföring och styrelsens förvaltning av stiftelsen för år 2014. Revisorerna
skriver att de finner att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelseledamöterna har
inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
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