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Tid och plats

Tingssalen Storgatan 26, Ljungby, måndagen 2015, kl. 17.30-18.45

Beslutande

Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Carina Bengtsson (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Emma Johansson (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Karl-Gustaf Sundgren (C)
Magnus Carlsson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Marie Åberg-Johansson (S)
Nils-Erik Wetter (KD)
Karin Bondeson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Christer Ivarsson (MP)
Tryggve Svensson (V)
Lars Solling (FP)
Liselott Åhlander (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)
Roland Eiman, kommunchef

Övriga
deltagande
Åhörare
Justerare

Pia Johansson
Ersättare: Anneli Ahlqvist

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jennie Lundgren (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Peter Berg (M)
Gun Lindell (S)
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT)
Mathias Wanderoy (S)
Martina Ericsson (SD)
Stefan Bramstedt (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Carl-Gustav Arvidsson (FP)
Tommy Andersson (C)
Gunilla Åström (M)
Jerry Rogerstam (S)

Krister Lundin

Justeringens
tid och plats
Paragrafer

Kommunkansliet,
måndagen den 2 november 2015 kl. 16.00

Sekreterare

Roland Eiman

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Pia Johansson

Justerandes sign

94 - 106

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

26 oktober 2015

Överklagningstid

3 november – 24 november 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

25 november 2015

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign
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Ledamöter

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)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Stefan Willforss (C)

Karl-Gustaf Sundgren (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)

Nils-Erik Wetter (KD)

X

Karin Bondeson (M)

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

Christer Ivarsson (MP)

X

Tryggve Svensson (V)

X

Lars Solling (FP)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anneli Ahlqvist (C)

X

Mats Karlsson (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)

Peter Berg (M) från kl. 17.40

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Martina Ericsson (SD)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

Maria Stansert (S)

X

Ann Arousell Sålebo (FP)

Carl-Gustav Arvidsson (FP)

X

Irene Olofsson (C)

Tommy Andersson (C)

X

Gunilla Åström (M)

X

Jerry Rogerstam (S)

X

Justerandes sign

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 94

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Inga frågor från allmänheten anmäldes.
1. Tryggve Svensson (V) frågar socialnämndens ordförande Bo Ederström
(M), om personer som ansöker om insatser inom äldreomsorgen inte har
rätt att få ett svar på sin ansökan.
Bo Ederstöm (M) svarar att enskilda fall inte kan diskuteras och att han
tar med sig frågan. Att få ett svar är en självklarhet.
2. Björn Gullander (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus
Gunnarsson (M) om ryktet stämmer att taket i arenan inte är brandklassat
för konserter och andra evenemang som kräver hög scen och mycket
belysning.
Magnus Gunnarsson (M) svarar att det stämmer men att detta kommer
att åtgärdas för en rimlig kostnad.
3. Jan Lorentzson (SD) frågar socialnämndens ordförande Bo Ederström
(M) om huruvida informationen som getts till boende på Ljungberga som
inte vill flytta ut från avdelning 4, kan anses vara ett bra sätt att behandla
äldre på.
Bo Ederström (M) svarar att han förutsätter att personalen behandlar de
boende respektfullt men att konsekvenserna måste förklaras.
4. Pia Johansson (S) frågar 1:e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden Jennie Lundgren (M), om hur man inom skolan tar
tillvara på elevernas synpunkter om trafiksäkerheten längs skolvägen.
Jennie Lundgren (M) återkommer med svar till nästa sammanträde.
5. Liselotte Åhlander (S) frågar ordförande i personal- och
arbetsmarknadsutskottet Judit Svensson (C) om hur ordföranden tror att
personalen ska kunna orka arbeta heltid när de inte ens orkar arbeta
deltid samt vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med den
höga sjukfrånvaron inom kommunen.
Judit Svensson (C) återkommer med svar till nästa sammanträde.
Justerandes sign
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6. Kerstin Wirén (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus
Gunnarsson (M) om hur planeringen för ett nytt akutboende för
asylsökande ser ut och hur säkerheten vid ett sådan ska kunna lösas, samt
om ordförande visste om Sverigedemokraterna hade med Kånna skola på
sin tipslista för hugade mordbrännare?
Magnus Gunnarsson (M) svarar att kommunledningsförvaltningen fått i
uppdrag att hitta ersättningslokal. När det gäller säkerhet kommer
erfarenheterna från Kånna att tas med. Listan kommenteras inte och det
understryks att samtliga tio partier har gått ut med gemensamt uttalande
och fördömt en ev. anlagd brand.
7. Carina Bengtsson (C) har en ordningsfråga där hon påpekar att frågor
som ska ställas under punkten ledamöternas frågestund ska vara enkla
frågor som man kan förvänta sig att den tillfrågade kan svara direkt på. I
annat fall är det lämpligare att skriva en interpellation så att den svarande
kan undersöka fakta och lämna ett utförligt svar.

Justerandes sign
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Kf § 95

Information av kommunrevisionen angående granskning
av centrumförnyelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen och lägga denna till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionens ordförande Anette Bjers Gustavsson (S) informerade om
granskningen av arbetet med centrumförnyelsen.

Justerandes sign
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Kf § 96

Information av kommunrevisionen angående revisionens
uppföljning av tidigare granskning av gator och ledningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen och lägga denna till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionens ordförande Anette Bjers Gustavsson (S) informerade om
kommunrevisionens uppföljning av tidigare granskningen av gator och
ledningar.

Justerandes sign
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Kf § 97

Information av socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen och lägga denna till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande Bo Ederström(M) och verksamhetschef Magnus
Wallinder informerade om Socialnämndes verksamhet

Justerandes sign
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Kf § 98

Inlämnande av motionen och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad den 22 oktober 2015 föreslår Sverigedemokraterna genom
Melena Jönsson (SD) att kommunen bygger en skatepark i syfte att främja ungas
hälsa och utevistelse. Förslag på plats för parken kan vara i Brunnsparken eller i
anslutning till Ljungby Arena.

Justerandes sign
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Kf § 99

Inlämnande av medborgarförslag
Sammanfattning av ärendet
Inga medborgarförslag har lämnats in under den senaste månaden.

Justerandes sign
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Kf § 100

Ks2015/0304

040

Skattesats 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2016 ska vara 21:07 per
skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen senast under oktober lämna
förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige skall sedan under
november månad fastställa skattesatsen.
Skattesatsen är innevarande år 21: 07 per skattekrona. I budgetbeslutet har inte
beslutats om någon förändring av skattesatsen.
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta att skattesatsen för 2016
ska vara 21:07 per skattekrona.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 13 oktober 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att skattesatsen för 2016 ska vara 21:07 per skattekrona.

Justerandes sign
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Kf § 101

Revidering av Ljungby policy för kommuns lönepolitik
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av policyn för Ljungby
kommuns lönepolitik.
Policyn ska revideras senast 2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till revidering av kommunens
policy för lönepolitik.
Ljungby kommun eftersträvar en jämställd, individuell och differentierad
lönesättning. Förutom detta har kommunen även tre övergripande lönekriterier
som bygger på kommunens värdegrund. Dessa tre lönekriterier har tillkommit
efter att policyn för lönepolitik antogs 2013. Lönekriterierna lyder:
Vi är öppna – Vi anstränger oss, lyssnar och ger service
Vi är framåt – Vi tar tag i saker och prövar nya lösningar
Vi vill – Vi tar ansvar och ser helheten.
Förutom dessa lönekriterier ska varje förvaltning, eventuellt också arbetsplats
och/eller yrkesgrupp, ta fram egna lönekriterier som utgår från de egna
verksamhetsmålen.
Revideringen av policyn innefattar tillkomsten av de tre kommunövergripande
lönekriterierna, samt att personalutskottet har bytts ut mot personal- och
arbetsmarknadsutskottet.
Revideringen av policyn har behandlats av den Centrala samverkansgruppen
(Cesam) som inte har några anmärkningar.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige
fastställer förslaget till revidering av policyn och att den ska revideras senast
2019-12-31, eftersom detta ligger under nästa mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 13 oktober 2015 att kommunfullmäktige
fastställer förslaget till revidering av policyn för Ljungby kommuns lönepolitik.
Policyn ska revideras senast 2019-12-31.

Justerandes sign
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Kf § 102

Policy för Ljungby kommuns arbetsgivarpolitik
Beslut
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till policy för Ljungby
kommuns arbetsgivarpolitik.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2008 har Ljungby kommun ett arbetsgivarpolitiskt program, vilket är i
behov av en revidering. Enligt den nuvarande dokumentstrukturen för
styrdokument blir programmet nu en policy.
Policyn talar om vad politikerna i Ljungby kommun förväntar sig av sina
medarbetare och chefer och vad de har att erbjuda sina anställda. Policyn
behandlar faktorer som är viktiga för att kommunen ska ha en professionell
verksamhet och ett samhälle för framtiden.
Revideringen innebär en genomgång av det arbetsgivarpolitiska programmet för
att istället skriva det som en policy enligt den nuvarande dokumentstrukturen.
Förslag till revidering av policyn behandlades av den Centrala
samverkansgruppen (Cesam) den 28 september 2015. Synpunkter från denna
överläggning delges i en kompletterande tjänsteskrivelse med medföljande
kommentarer från kommunledningsförvaltningen.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar
policyn för arbetsgivarpolitik och att den ska revideras senast 2019-12-31,
eftersom detta ligger under nästa mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 13 oktober 2015 att kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag till policy för Ljungby kommuns arbetsgivarpolitik.

Justerandes sign
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Kf § 103

Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för år
2016:
25 januari, 29 februari, 21 mars, 25 april, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24
oktober, 28 november och 19 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa sammanträdesdagar för
nästkommande år. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till
sammanträdesdatum för år 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår den 13 oktober 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för år 2016:
25 januari, 29 februari, 21 mars, 25 april, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24
oktober, 28 november och 19 december

Justerandes sign
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Kf § 104

Val av Nämndemän 2016-2019
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer till nämndemän till Växjö
Tingsrätt under perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2019:
Liselotte Åhlander (S)
Matija Rafaj (S)
Bo Dalesjö (S)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Jan Sahlin (M)
Lars Nordqvist (M)
Arne Johansson (C)
Marie Karlsson (C)
Inge Nyberg (FP)
Christer Ivarsson (MP)
Christina Sandström (V)
Robin Ralph (KD)
Jan Lorentzon (SD)
Ulf Bergner (KB)
Sammanfattning av ärendet
Växjö tingsrätt ska ha 90 nämndemän, varav 14 från Ljungby kommun. En
allsidig sammansättning av nämndemannakåren önskas med hänsyn till ålder,
kön, etnisk bakgrund och yrke.
Nämndemännen väljs av kommunfullmäktige för perioden 1 januari 2016 till
och med 31 december 2019.
Tingsrätten önskar få besked om vilka som har valts till nämndemän senast den
1 november 2015.
Valberedningen har sammanträtt och lämnar förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2015-10-13 Vb § 1

Justerandes sign
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Kf § 105

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen i Skånes granskning av begravningsombudens
årsberättelse för verksamhetsåret 2014
2. Socialnämnden meddelar den 14 oktober 2015 att det finns
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, inom SoL ÄO äldreomsorg och SoL IFO individ och
familjeomsorg.

Justerandes sign

