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Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande
Åhörare

Tingssalen Storgatan 26, Ljungby, måndagen den 23 november 2015,
kl. 17.30-20.30
Anne Karlsson (S)
Anneli Ahlqvist (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)
Karl-Gustaf Sundgren (C)
Ulla-Britt Storck (S)
Maria Sitomaniemi (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Jennie Lundgren (M)
Stefan Willforss (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Magnus Carlsson (S)
Janewert Johansson (S) §§ 107-113
Thomas Ragnarsson (M)
Margareta Lundblad (V)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Marie Åberg-Johansson (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)
Tryggve Svensson (V)
Maria Stansert (S)
Lars Solling (L)
Tomas Johansson (L)
Liselott Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M) §§ 107Gunilla Åström (M)
113
Melena Jönsson (SD)
Jerry Rogerstam (S)
Pia Johansson (S)
Caroline Holmqvist Henrysson (S) §§ 114-135
Marcus Walldén §§ 129-135
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare

Justeringens
tid och plats

1
Anneli Ahlqvist
Bo Ederström
Ersättare: Matija Rafaj
Kommunkansliet,
måndagen den 30 november 2015 kl. 16.00

Paragrafer

107-135

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Anneli Ahlqvist

Justerare

Justerandes sign

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

23 november 2015

Överklagningstid

1 december 2015 – 22 december 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

23 december 2015

Underskrift

Lena Karlsson
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 122
§ 131
Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

Conny Simonsson (S)

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

X

X

Emma Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

X
X
X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Stefan Willforss (C)

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

X

Christer Henriksson (KD)

X

Karin Bondeson (M)

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

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

Lars Solling (L)

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

Krister Lundin (M) §§ 107-113

Peter Berg (M)

X

Marcus Walldén (M) §§129-135

X

Pia Johansson (S)

X

-

X

X
X

X

Melena Jönsson (SD)
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 122
§ 131
Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

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

X

X

Judit Svensson (C)

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Maria Sitomaniemi (SD)

X

Jennie Lundgren (M)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Janewert Johansson (S) §§107-113

Caroline Holmqvist Henrysson
(S) §§ 114-135

X

Björn Gullander (V)

Margaretha Lundblad (V)

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Gun Lindell (S)

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

Tomas Johansson (L)

X
X
X

X

X
X

X

39 ja 9 nej 28 ja 20 nej
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Kf § 107

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs av allmänheten.
Ledamöternas frågestund
1. Anne Karlsson (S) ber kommunstyrelsens ordförande berätta om helgens
krisledningsarbete.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) berättar att
Räddningstjänsten tog emot en begäran om hjälp med akutboende för
flyktingar från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)
kl. 13.20 lördagen den 21 november. Gunnarsson kallade samman
kommunalråden och under eftermiddagen hade de ett telefonmöte med
övriga kommuner i länet. Ljungby beslutade att anmäla 50 platser. De
visste inte då om det skulle komma flyktingar hit, men resurser
skickades till Älmhult för att hämta madrasser och Bergagården
förberedde mat. Kl. 19 samlades gruppen igen, då hade de fått veta att
bussen var på väg till Ljungby. Senare på kvällen anlände flyktingarna
till Hammarhallen som kommer att fungera som akutboende i två plus
två nätter. Det är vad kommunalrådet vet idag. Ksau hade möte i går,
söndagen den 22 november och kommunstyrelsen kommer att hantera
frågan i morgon tisdag den 24 november.

2. Krister Salomonsson (SD) frågar miljö- och byggnämndens ordförande
angående flyktingboendet i Singeshult, hur ett utdömt avlopp kan bli
godkänt utan åtgärder och om det har gjorts några mätningar ännu på
möglet i byggnaderna eller är det planerat några mätningar?
Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) svarar att de
skulle ha en verksamhet för 40-50 personer och att avloppet som de har
är avsett för 60-110 personer. Det behövs så många för att få igång det
systemet, det är ett eget avloppsreningsverk. Nu är reningsverket igång
och det tar ett tag innan det fungerar till hundra procent.
När det gäller möglet så har tjänstemännen varit ute på tillsyn och det
ska åtgärdas om där är något mögel. Det sköts genom ordinarie tillsyn.
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3. Roland Johansson (ALT) frågar tekniska nämndens ordförande om de
sönderkörda delarna av cykelvägen mellan Lagan och Ljungby kommer
att åtgärdas och i så fall när.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att det
var en nyhet för honom, men att han ska ta upp frågan i morgon tisdag
och om det är allvarligt ska de naturligtvis åtgärda det omgående.
4. Christer Henriksson (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande när
bostadsförsörjningsprogrammet kommer.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att fram
till den 1 oktober arbetade tjänstemännen intensivt med nyttoberäkningar
för höghastighetsjärnvägen, men på senaste
kommunstyrelsesammanträdet fick vi information om att fram till
sommaren 2016 ska programmet vara klart.
5. Christer Henriksson (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande om
upphandling har gjorts när kommunen nu ska erbjuda sina anställda
personalbilar.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det
känner han inte till, men han ska ta reda på det.
6. Anne Karlsson (S) frågar barn-och utbildningsnämndens ordförande hur
nämnden har tänkt hantera besparingen på Sunnerbogymnasiet.
Barn-och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) säger att
han tyvärr inte kan svara på den frågan eftersom haninte sitter i
gymnasieutskottet och att frågan inte har överlämnats till nämnden ännu.
7. Pia Johansson (S) frågar barn-och utbildningsnämndens förste vice
ordförande om de tar tillvara på barnens åsikter om trafiksäkerheten på
vägen till skolan, när de gör trafikkalendern.
Barn-och utbildningsnämndens förste vice ordförande Jennie Lundgren
(M) svarar att enligt vad hon har förstått så samlar man inte in
synpunkter om farliga skolvägar, annat än genom medborgarförslag.
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Kf § 108

Information av barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Presidiet i barn- och utbildningsnämnden presenterar nämndens verksamhet och
aktuella frågor.
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Kf § 109

Uppföljning av Framtidsdagarna
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Presidiet i demokratiberedningen redovisar resultatet av medborgardialoger samt
utvärdering av Framtidsdagarna 2015 för elever i år 7.
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Kf § 110

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga interpellationer får ställas.
Sammanfattning av ärendet
1. Inled ett projekt med sextimmarsdag med full lön på Brunnsgården, när
den bemannas på nytt efter renoveringen. Det föreslår Tryggve Svensson
(V) i en motion den 2 november 2015. Liknande projekt i Göteborg har
lett till att alla tjänster kunnat besättas och sjukskrivningarna minskat.
2. Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar genom Matija Rafaj
(S), Margaretha Andersson (S) och Lotte Åhlander (S) i en motion om
”mer rörelse i skolan” att Ljungby kommun inför mer fysisk aktivitet
under den samlade skoldagen. Motionen lämnades den 10 november
2015.
3. I en motion den 10 november 2015 yrkar Pia Johansson (S) och Håkan
Bengtsson (S) att Astradskolans fotbollsplan iordningställs så att den blir
spelbar antingen som grusplan eller genom att man flyttar dit konstgräs
som blir utbytt på Lagavallen. Barnen på skolan behöver någonstans att
vara ute och röra sig på skriver motionärerna.
4. Då och då kommer larmrapporter om att våra gamla inte får den näring
de behöver. Även om äldrevården säkerligen uppmärksammar om
enskilda vårdtagare visar tecken på undernäring har det så vitt vi vet inte
gjorts någon övergripande utredning, menar Kerstin Wiréhn (V) och
Björn Gullander (V). De föreslår därför i en motion den 10 november
2015 att kommunen i samarbete med lämpligt universitet genomför en
undersökning av hur det förhåller sig med näringsstatus hos de gamla
som bor på kommunens äldreboende eller har hemtjänst.
5. Under de senaste åren har mycket positivt gjorts i Ljungby centrum,
vägar har dragits om och rondell har byggts där Skånegatan möter
Fabriksgatan. Detta har gjort att genomfarten på Kungsgatan förbi
”Jansson ängar” har blivit onödig. I en motion den 11 november 2015
yrkar Pia Johansson (S), Jerry Rogerstam (S) och Lotte Åhlander (S) att
Justerandes sign
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kommunen utreder möjligheternas område, Jansson Ängar, är ett centralt
vackert område utmed ån. Detta område skulle kunna utvecklas och bli
ett trevligt inslag i staden.
6. Öppna för nya möjligheter att rekrytera sjuksköterskor och
undersköterskor till vår kommun. I en motion den 12 november föreslår
Tryggve Svensson (V) att kommunen till exempel erbjuder anställning
med heltidslön för 85 procent tjänstgöring eller prövar att erbjuda bättre
arbetstider för att få vårdpersonal att välja Ljungby kommun.
Interpellationer
I en interpellation den 26 oktober 2015 ställer Matija Rafaj (S) följande frågor
till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M):
1.
2.
3.
4.

Har ni haft dialog med ungdomsrådet i frågan?
Har berörda tjänstemän gjort utredning i frågan?
Har en konsekvensanalys gjorts?
Har verksamhetsansvarig för fritidsgårdarna informerats/fått yttra sig i
frågan?
5. Hur mycket bli besparingen i budgeten för 2016?
6. Hur ställer sig dina allianskollegor i kultur- och fritidsnämnden sig i
frågan?
7. Hur ställer sig skolan till att fritidsgården ska flytta in i deras lokaler?
Tryggve Svensson (V) ställer tre frågor till kommunstyrelsens vice ordförande
Carina Bengtsson (C) om vården av de historiska byggnaderna i
Hembygdsparken i Ljungby. Ett år har gått sedan vänsterns motion om
upprustning av byggnaderna gick igenom men inget har gjorts. Svensson frågar
därför:
1. Tycker du att det är oviktigt med att vårda vårt kulturarv?
2. Varför gör du inget för att beslutet i fullmäktige ska fullföljas?
3. Kan vi hoppas att du vaknar och ser till att beslutet verkställs?
Interpellationen lämnades den 2 november 2015.
Margareta Lundblad (V) vill få svar på följande frågor om kommunens bilpark
av tekniska nämndens och/eller socialnämndens ordförande:
1.
2.
3.
4.

Justerandes sign

Hur många tjänstebilar finns det i Ljungby kommun?
Vilka biltyper har kommunen?
Vilka yrkesgrupper är skyldiga att hålla med egen bil?
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5. Hur stämmer bilparken överens med kommunens energiplaner och
miljöpolicy?
Interpellationen lämnades den 12 november 2015
I en interpellation den 18 november 2015, om brottsförebyggande arbete i
Ljungby kommun ställer Anna Karlsson (S) följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M):
1. Du har uttryckt på Brottsförebyggande rådets möte att politiken ska rösta
om vi eller hur vi ska arbeta med brottsförebyggande frågor. I vilket
forum ska det göras och vad kommer det att innebära för arbetet med
frågorna?
2. Polisen har precis gjort den största omorganisationen sedan 1965.
Numera ska de arbeta med mer förebyggande arbeta, bl.a med
”medborgarlöften”. Hur tänker ni i styret kring det beslutet att ni drar ner
på brottförebyggande arbete?
3. Förra mandatperioden arbetade din kollega med brottsförebyggande
arbetet och det bestämdes att kommunen skulle arbeta mer
förebyggande. Vad hände på vägen?
4. Hur viktigt anser du att det brottsförebyggande arbetet är?
5. Finns det någon jämställdhetsaspekt i denna neddragning i budget?

Justerandes sign
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Kf § 111

Ks2015/0348

816

Svar på interpellation om flytt av fritidsgården
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation ställer Matija Rafaj (S) följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Magnus Gunnarsson (M).
1.
2.
3.
4.

Har ni haft dialog med ungdomsrådet i frågan?
Har berörda tjänstemän gjort utredning i frågan?
Har en konsekvensanalys gjorts?
Har verksamhetsansvarig för fritidsgårdarna informerats/fått yttra sig i
frågan?
5. Hur mycket bli besparingen i budgeten för 2016?
6. Hur ställer sig dina allianskollegor i kultur- och fritidsnämnden sig i
frågan?
7. Hur ställer sig skolan till att fritidsgården ska flytta in i deras lokaler?
Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.
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Kf § 112

Ks2015/0368

873

Svar på interpellation om vården av byggnaderna i
hembygdsparken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation frågar Tryggve Svensson (V) kommunstyrelsens vice
ordförande Carina Bengtsson (C) om vården av de historiska byggnaderna i
Hembygdsparken i Ljungby. Ett år har gått sedan vänsterns motion om
upprustning av byggnaderna gick igenom men inget har gjorts.
1. Tycker du att det är oviktigt med att vårda vårt kulturarv?
2. Varför gör du inget för att beslutet i fullmäktige ska fullföljas?
3. Kan vi hoppas att du vaknar och ser till att beslutet verkställs?
Carina Bengtsson (C) har lämnat ett skriftligt svar och besvarar interpellationen
muntligt under sammanträdet.
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Kf § 113

Ks2015/0394

074

Svar på interpellation om brottsförebyggande arbete i
Ljungby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) har den 18 november 2015 ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) om brottsförebyggande
arbete i kommunen.
1. Du har uttryckt på Brottsförebyggande rådets möte att politiken ska rösta
om vi eller hur vi ska arbeta med brottsförebyggande frågor. I vilket
forum ska det göras och vad kommer det att innebära för arbetet med
frågorna?
2. Polisen har precis gjort den största omorganisationen sedan 1965.
Numera ska de arbeta med mer förebyggande arbeta, bl.a med
”medborgarlöften”. Hur tänker ni i styret kring det beslutet att ni drar ner
på brottförebyggande arbete?
3. Förra mandatperioden arbetade din kollega med brottsförebyggande
arbetet och det bestämdes att kommunen skulle arbeta mer
förebyggande. Vad hände på vägen?
4. Hur viktigt anser du att det brottsförebyggande arbetet är?
5. Finns det någon jämställdhetsaspekt i denna neddragning i budget?

Magnus Gunnarsson (M) har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.
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Kf § 114

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att båda medborgarförslagen överlämnas till
tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare vill flytta 80 -skylten på Liatorpsvägen 500 meter längre
upp på väg 124 efter rondellen i Ljungby mot Älmhult, med
motiveringen att det är ett uppbyggt område med mycket trafik och
många barn. Det skulle underlätta och minska olycksrisken om det var
50 km/h från rondellen och till 100 meter bortom Kvänjarpsvägen.
2. En medborgare vill att kommunen ska se till att hastigheten hålls på väg
25 mellan Myreborondellen och Sickingekorsningen förslagsvis genom
fartkameror. Motiveringen är att många trafikanter inte håller den tillåtna
hastigheten och det är en stor trafikfara framförallt för de som cyklar till
Sickinge och de som ska ta sig över passagen till cykelvägen till Lagan.
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Kf § 115

Ks201570370

101

Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av 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 att det den 30 oktober 2015 finns två
motioner som inte besvarats inom ett år. Motion ”Om trygghetsboende vid
Åbrinken” och motion ”Låt Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende”.
Dessa motioner återremitterades av kommunstyrelsen den 2 juni 2015. De
skickades till miljö- och byggförvaltningen och socialförvaltningen för vidare
utredning av framtida behov och kommer att besvaras under kvällens
fullmäktigemöte.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-02.
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Kf § 116

Ks2015/0369

101

Redovisning av medborgarförslag oktober 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av 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 att den 30 oktober 2015 inte fanns
något medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. Däremot finns det ett eförslag som har lämnats in av en medborgare som handlar om Söderleden i
Lagan. Det ärendet har inte besvarats inom ett år, men kommer att tas upp för
beslut av kommunstyrelsen den 1 december.
Kommunledningsförvaltningen redovisar också de beslut om medborgarförslag
som har fattats av nämnderna och kommunstyrelsen under april till oktober
2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-02.
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Beslut om flytt av fritidsgården
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva fullmäktiges beslut om att flytta
fritidsgården till Kungshögsskolan (del av 2015-08-31 § 69).
Fullmäktige beslutar istället att fritidsgården ska flyttas till en kommunägd lokal
när hyreskontrakt på befintlig lokal löper ut.
Kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag
att utreda var fritidsgården ska ligga.
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges budget för 2016 beslutades följande: "Genom att flytta
fritidsgården i Ljungby till Kungshögsskolan minskas kommunens hyreskostnad
med 184 000 kr. Besparingen genomförs när hyreskontrakt på befintlig lokal
löper ut." Kontraktet löper ut halvårsskiftet 2017.
Det kan bli svårt att flytta verksamheten till Kungshögsskolan eftersom skolan
inte är planerad för detta. Därför bör beslutet ändras till att fritidsgården flyttas
till en lokal som ägs av kommunen och att frågan får utredas vidare var
placeringen ska vara.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att upphäva fullmäktiges beslut om att flytta fritidsgården till
Kungshögsskolan (del av 2015-08-31 § 69) och att man istället beslutar att flytta
fritidsgården till en kommunägd lokal när hyreskontrakt på befintlig lokal löper
ut och att kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen får
i uppdrag att utreda var fritidsgården ska ligga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 177.
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Förändrad dokumentstruktur avseende tjänstledighet
utanför lagar och avtal
(upphörande av policy för införande av verksamhetsplan)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Policy för tjänstledigheter utanför lagar och
avtal upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen föreslår i en skrivelse den 25 augusti 2015 att
Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal ändras till att bli verksamhetsplan,
i enlighet med den ändrade dokumentstrukturen i kommunen. Policyn beskriver
Ljungby kommuns inriktning till tjänstledighet för att prova annan anställning.
Enligt kommunledningsförvaltningen är innehållet i policyn av sådan art att den inte
kan anses vara en policy. Istället bör kommunstyrelsen genom sitt ansvar för
frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare vara den instans som fattar beslut i frågan genom en
verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen antar den 10 november 2015 Verksamhetsplan för
tjänstledigheter utanför lagar och avtal under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att Policy för tjänstledigheter utanför lagar och
avtal upphör.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Policy för
tjänstledigheter utanför lagar och avtal upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 153.
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Förändrad dokumentstruktur avseende bisysslor
(upphörande av policy för införande av verksamhetsplan)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Policy för bisysslor upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen föreslår i en skrivelse den 25 augusti 2015 att
Policy för bisysslor ändras till att bli verksamhetsplan, i enlighet med den ändrade
dokumentstrukturen i kommunen. Policyn för bisysslor ger information om vad en
bisyssla är, samt hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att få en icke önskvärd
bisyssla att upphöra.
Enligt kommunledningsförvaltningen är innehållet i policyn av sådan art att den inte
kan anses vara en policy. Istället bör kommunstyrelsen genom sitt ansvar för
frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare vara den instans som fattar beslut i frågan genom en
verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen antar den 10 november 2015 Verksamhetsplan för bisysslor
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Policy för bisysslor
upphör.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Policy för
bisysslor upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 154.
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Höjning av VA-taxa 2016
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens förslag till VA-taxa.
Taxan ska gälla från 1 januari 2016.
Sammanfattning av ärendet
För att undvika stora prisjusteringar i framtiden och för att följa
kostnadsutvecklingen för VA verksamheten höjs taxan med prisindex för
kommunal verksamhet för ökade driftkostnader samt ytterligare 3 procent
för att täcka framtida investeringar till år 2016. Den sammalagda ökningen
blir 3+3 procent = 6 procent
VA- taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter.
För brukningsavgiften föreslås den fasta avgiften höjas med 162 kr inkl. moms
och den rörliga kostnaden med 1.74 kr/kbm inkl. moms. Detta innebär för en
villa med 150 kvadratmeters våningsyta, 800 kvm tomt, och en
vattenförbrukning på 150 kbm vatten/år att kostnaden stiger från 7546 kr/år inkl.
moms till 7999 kr/år inkl. moms. En höjning med 453 kr/år inkl. moms.
Anläggningsavgiften för en villa enligt ovanstående blir 105 587 kr inkl.
moms. En höjning med 5 244 kr inkl. moms.
Tekniska förvaltningen har gjort jämförelser med andra kommuner i länet
enligt SKLs statistik och Ljungby kommuns taxor ligger bland de lägre i
länet.
Tekniska nämnden föreslår den 20 oktober 2015 kommunfullmäktige att
godkänna förslag till höjning av VA-taxan.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 kommunfullmäktige att
fastställa tekniska nämndens förslag till VA-taxa. Taxan ska gälla från 1
januari 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 156.
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Höjning av taxor hos räddningstjänsten 2016
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens förslag till taxor inom
räddningstjänsten. Taxorna ska gälla från 1 januari 2016.
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har gjort en genomgång av samtliga taxor under 2015 och
föreslår höjning för 2016. En jämförelse är gjord med andra räddningstjänster i
länet. Senaste höjningen av taxorna gjordes 2013.
Taxor
• Taxan för återställningen av ett automatiskt brandlarm, som i efterhand
visar sig vara orsakat av annan anledning än en brand, föreslås höjas från
5 000 kr till 5 300 kr.
•

Taxan för återställning av ett fellarm från en brandlarmanläggning
föreslås höjas från 2 000 kr till 2 300 kr.

•

I taxan för nyanslutning av en automatisk brandlarmanläggning ingår
administration samt bl.a. platsbesök, nyckelhantering, intern information.
Taxan föreslås höjas från 1 500 kr till 1 800 kr. Taxan gäller alla
anläggningar.

•

Den årliga serviceavgiften för en automatisk brandlarmanläggning är
idag 1 000 kr. Taxan föreslås höjas till 1 200 kr.

•

Räddningstjänsten utövar brandtillsyn. Grundbeloppet föreslås höjas från
1 600 kr till 1 850 kr. Timdebiteringen per påbörjad halvtimme föreslås
höjas från 400 kr till 450 kr.

Tekniska nämnden föreslår den 20 oktober 2015 att kommunfullmäktige
godkänner tekniska förvaltningens förslag till höjning av taxor inom
räddningstjänsten.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 kommunfullmäktige att
fastställa tekniska nämndens förslag till taxor inom räddningstjänsten.
Taxorna ska gälla från 1 januari 2016.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut 2015-10-20 § 87.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 157.
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Höjning av taxa för förskola och fritidshem i Ljungby
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer barn- och utbildningsnämndens förslag till taxa
för förskola och fritidshem. Taxan ska gälla från 1 januari 2016.
Reservation
Kerstin Wiréhn (V), Tryggve Svensson (V), Margaretha Lundblad (V) och
Melena Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
När kommunfullmäktige fastställde budgeten för år 2016 beslutades att taxan för
förskola och fritidshem skulle höjas.
Förändringarna i förslaget till ny taxa är följande:
• Deltidstaxan för placering upp till 25 timmar per vecka tas bort. Alla
betalar samma taxa oavsett placeringstid.
• Reduceringen av taxan för allmän förskola blir under september-maj och
reduceringen blir en cirka 200 kronor lägre avgift. Full taxa betalas
under juni-augusti.
• Den allmänna förskolan blir avgiftsfri endast för de barn vars föräldrar
inte har ett tillsynsbehov (som inte är arbetslösa eller föräldralediga).
• Föräldralediga och arbetslösa har rätt till placering i förskola 15 timmar
per vecka under hela året förutom juli månad och betalar en reducerad
taxa på 2,4 % av hushållets inkomst för barn 1 upp till 1050 kronor.
• Alla som har inkomst ska betala avgift.
• För elever i fritidshem höjs taxan för de som går i årskurs 4-6 från max
255 kronor i månaden till max 875 kronor i månaden.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 21 oktober 2015 att
kommunfullmäktige antar den nya taxan för förskola och fritidshem i Ljungby
kommun. Taxan ska gälla från 1 januari 2016.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 kommunfullmäktige att
fastställa barn- och utbildningsnämndens förslag till taxa för förskola och
fritidshem. Taxan ska gälla från 1 januari 2016.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-11-23

25(43)

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens föreslag till beslut 2015-10-21 § 140.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 158.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras för att:
- Utreda lagligheten av att avgiftsbelägga den allmänna förskolan och
- Få en konsekvensanalys av föreslagen taxa för till exempel olika
familjer, för barnen och för verksamheten i förskolan.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande eller om det ska avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande.
Omröstningen resulterar i 39 ja-röster och 9 nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Se omröstningsbilagan på sidorna 3-4.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att de gör så. Därmed har fullmäktige
beslutat att fastställa barn- och utbildningsnämndens förslag till taxa för förskola
och fritidshem.
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Höjning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag till taxa
för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen. Taxan ska
gälla från 1 januari 2016.
Sammanfattning av ärendet
För miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet finns
en taxa antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014, § 84.
Nu föreslås en revidering i 6 § vilket innebär en höjning av timavgiftens storlek.
Anledningen till höjningen är ökade personalkostnader och en ökad kostnad för
nämndens verksamhet jämfört med år 2013 då timavgiften senast beräknades.
Miljö- och byggförvaltningen anser att timavgiften 6 § i ”Taxa för Ljungby
kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen” ändras
till följande:
Förslag till ändring
Nuvarande taxa
Planerad kontroll
990 kronor
900 kronor
Godkännande
990 kronor
900 kronor
Extra offentlig kontroll
824 kronor
750 kronor
Registrering
824 kronor
750 kronor
Miljö- och byggnämnden föreslår den 21 oktober 2015 att kommunfullmäktige
att följande timtaxa antas:
Planerad kontroll
990 kronor
Godkännande
990 kronor
Extra offentlig kontroll
824 kronor
Registrering
824 kronor
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 kommunfullmäktige att
fastställa miljö- och byggnämndens förslag till taxa för offentlig kontroll
inom livsmedels- och foderlagstiftningen. Taxan ska gälla från 1 januari
2016.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2015-10-21 § 152.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 159.
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Höjning av taxa för tillsyn enligt lag om
sprängämnesprekursorer
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag till taxa
för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer. Taxan ska gälla från 1
januari 2016.
Sammanfattning av ärendet
Idag finns ingen taxa för miljö- och byggnämndens tillsyn enligt lag om
sprängämnesprekursorer. Tillsynen är överlåten till miljö- och byggnämnden
från och med år 2015.
Förvaltningens bedömning är att timavgift för nedlagd handläggningstid i
ärendet ska betalas i samband med att tillsyn utförs. På så sätt fås
kostnadstäckning för nedlagd tid. SKL:s modell för att beräkna
handläggningskostanden per timme har använts.
Miljö- och byggnämnden föreslår den 21 oktober 2015 att kommunfullmäktige
att anta taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lag om
sprängämnesprekursorer, daterad den 21 oktober 2015.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 att kommunfullmäktige
fastställer miljö- och byggnämndens förslag till taxa för tillsyn enligt lag
om sprängämnesprekursorer och att taxan ska gälla från 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2015-10-21 § 151.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 160.
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Höjning av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag till taxa
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan ska gälla från 1 januari
2016.
Sammanfattning av ärendet
Det har skett ändringar i miljötillsynsförordningen vilket innebär att dessa
ändringar behöver föras in i taxebilaga 2 i Ljungby kommuns taxa enligt
miljöbalken. Ändringarna baseras på underlag från Sveriges kommuner och
landsting.
Utöver det finns ett behov av att lägga till en avgift för prövning av
strandskyddsbestämmelser för transformatorstation eller för
komplementbyggnad inom hävdad tomt.
Miljö- och byggnämnden föreslår den 21 oktober 2015 att kommunfullmäktige
att anta ändringar i ”Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt
miljöbalken” daterad den 29 september 2015.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 kommunfullmäktige att
fastställa miljö- och byggnämndens förslag till taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken och att taxan ska gälla från 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2015-10-21 § 150.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 161.
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Ändring av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag att anta
1,0 som N-faktor i plan- och bygglovstaxan. Taxan ska gälla från 1 januari
2016.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag av budgetberedningen att
jämföra plan- och bygglovstaxan med länets kommuner, samt med Laholm,
Ronneby, Mariestad, Avesta och Oskarshamn. Justeringsfaktorn N är det mått
som jämförs för respektive kommun.
För att få en bättre kostnadstäckning i ärenden enligt plan- och bygglagen
förslås en höjning av justeringsfaktorn.
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en
tusendel av gällande prisbasbelopp samt ärendeberoende faktorer som grundar
sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive
ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte
att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Sveriges kommuner
och landsting föreslår följande N-faktor,
0,8 om kommunen har färre invånare än 20 000,
1,2 om kommunen har fler invånare än 50 000 och
1 för kommuner med invånarantal däremellan.
Ljungby kommun har idag 0,8 som N-faktor i bygglovsärenden och 0,2 i
planärenden.
Miljö- och byggnämnden föreslår den 21 oktober 2015 att kommunfullmäktige
antar 1,0 som N-faktor i plan- och bygglovstaxan från och med 2016.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 kommunfullmäktige att
fastställa miljö- och byggnämndens förslag att anta 1,0 som N-faktor i planoch bygglovstaxan. Taxan ska gälla från 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2015-10-21 § 153.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 162.
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Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Arne Johansson (C) föreslår i en motion daterad den 18 augusti 2014 att
kommunen bygger ett trygghetsboende i anslutning till Åbrinken med 15-20
lägenheter. Bakgrunden är att efterfrågan på lägenheter till Åsikten är stor och
enligt uppgift står mer än 130 personer i kö.
Socialnämnden beslutar den 22 april 2015 att ställa sig positiv till
trygghetsboende, men säger att byggnation av trygghetsbostäder inte ligger
inom socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden föreslår att fullmäktige
anser att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2015 att remittera motionen till
miljö- och byggnämnden för yttrande innan kommunfullmäktige fattar beslut i
ärendet.
Miljö- och byggnämnden beslutar den 2 september 2015 att nämnden är positiv
till framtida trygghetsboende. En eventuell placering vid Åbrinken bör föregås
av en utredning angående naturvärden, stabilitet och översvämningsrisker.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Socialnämnden yttrande 2015-04-22 § 31.
Miljö- och byggnämndens yttrande 2015-09-02 § 110.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 163.
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Svar på motion om att låta Ljungbys seniorer bestämma
över sitt boende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den första att-satsen i motionen, att kommunen
omgående ska börja planera för att bygga fler trygghetsbostäder och ett nytt särskilt
boende för äldre, är besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar att andra att-satsen, att kommunen beslutar att alla
över 75 år som vill ha särskilt boende får det utan prövning, avslås.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) och Björn Gullander (V) yrkar i en motion den 25 augusti
2015 att Ljungby kommun omgående ska börja planera för att bygga fler
trygghetsbostäder och ett nytt särskilt boende för äldre. Vänsterpartiet vill
dessutom att kommunen ska besluta att alla över 75 år som vill ha särskilt
boende ska få det utan prövning. Detta med anledning av att befolkningen blir
äldre och att andelen äldre blir allt fler. Bristen på lämpliga lägenheter kan
därför bli akut, menar motionärerna.
Socialnämnden beslutar den 22 april 2015 att ställa sig positiv till
trygghetsbostäder, men att trygghetsbostäder inte ligger inom socialnämndens
ansvarsområde. Socialnämnden avslår yrkandet om särskilt boende för alla över
75 år utan prövning och föreslår att fullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 19 maj 2015 att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar den 2 juni 2015 att ärendet återremitteras till
socialnämnden och miljö- och byggnämnden för att utreda framtida behov av
trygghetsboenden och särskilda boenden.
Miljö- och byggnämnden lämnar de 2 september 2015 följande yttrande:
Nämnden är positiv till att utreda behovet av framtida trygghetsboenden och
särskilda boenden i bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan.
Om planering av ett trygghetsboende ska ske omgående bör en särskild
utredning påbörjas av planavdelningen i samarbete med socialförvaltningen och
tekniska förvaltningen.
Justerandes sign
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Socialnämnden antar den 21 oktober 2015 socialförvaltningens yttrande som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att de har ett minskat antal
personer i särskilt boende vilket har medfört att de har stängt ner ett antal
platser. När det gäller behovet av platser på särskilt boende pågår en översyn av
detta och förvaltningen anser inte att det behövs ytterligare en utredning i
frågan. Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2015-08-12 att ge
socialförvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov av boendeformer för
äldre i kommunen. Utredningen ska vara färdigställd senast 31
december 2015.
Trygghetsbostäder faller inte under socialnämndens ansvarsområde, men
socialförvaltningen kan yttra sig i hur de ser på behovet. Trygghetsbostäder
innebär en trygghet för den enskilde vilket minskar behovet av särskilt boende.
När fler äldre bor på trygghetsboende innebär detta mindre restid för
hemtjänstpersonalen. Socialnämnden ser ett stort behov av trygghetsbostäder
och ställer sig därför mycket positiv till nybyggnation av trygghetsbostäder i
Ljungby kommun.
När det gäller behovet av fler trygghetsboenden, har förvaltningen varit i
kontakt med tekniska förvaltningen som sköter Åsiktens trygghetsboende. De
meddelar att det finns idag 193 personer i kön. Det är endast ett fåtal som har
flyttat ifrån Åsiktens trygghetsboende vilket innebär att kötiden blir väldigt lång.
Socialnämndens arbetsutskott beslutade att yttrandet ska kompletteras med
följande tillägg: "Socialnämnden ser ett stort behov av trygghetsbostäder och
ställer sig därför mycket positiv till nybyggnation av trygghetsbostäder i
Ljungby kommun."
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att den första att-satsen i motionen, att kommunen omgående ska börja
planera för att bygga fler trygghetsbostäder och ett nytt särskilt boende för äldre, är
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att andra att-satsen,
att kommunen beslutar att alla över 75 år som vill ha särskilt boende får det utan
prövning, avslås.

Beslutsunderlag
Socialnämndens yttranden 2015-04-22 § 30 och 2015-10-21 § 72.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-03.
Miljö- och byggnämndens yttrande 2015-09-02 § 109.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 164.
Justerandes sign
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Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till båda att-satserna i motionen.
Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till andra att-satsen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla första att-satsen enligt
Kerstin Wiréhns (V) yrkande eller att anse den besvarad enligt
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
att anse första att-satsen besvarad.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar att bifalla andra
att-satsen enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande eller att avslå
densamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå den
andra att-satsen.

Justerandes sign
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Kf § 129

Ks2015/0286

020

Svar på motion om samhällsvägledare
Beslut
Kommunfullmäktige hänskjuter förslagen i motionen till utredningen "Direktiv
för översyn av integrationsarbetet i Ljungby kommun", att beaktas inom dess
ram, och att motionen därmed anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad 2015-09-02 föreslår Anne Karlsson (S), Matija Rafaj (S)
och Håkan Bengtsson (S) att inrätta en samhällsvägledare i Ljungby kommun.
Syftet är att ge kommunmedborgarna fullgod service gällande
samhällsinformation om kommunal verksamhet, såsom kultur, idrott,
barn- och äldreomsorg med mera. Dessutom kan en samhällsvägledare också ge
information om hur man kommer i kontakt med andra myndigheter och
organisationer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-09-29 att anta direktiv för
översyn av integrationsarbetet i kommunen, i vilket funktionen av en
samhällsvägledare skulle kunna inkluderas. Detta eftersom en viktig del i
utredningen av hur integrationsarbetet kan förbättras gäller just hur man kan
organisera samhällsinformation och kommunal service så att de blir begripliga
och tillgängliga för nyanlända i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen
menar att detta även kan komma till nytta för övriga i kommunen, varför förslag
till beslut är att hänskjuta förslagen i motionen till utredningen om "Direktiv för
översyn av integrationsarbetet i Ljungby kommun".
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 att kommunfullmäktige
hänskjuter förslagen i motionen till utredningen "Direktiv för översyn av
integrationsarbetet i Ljungby kommun", att beaktas inom dess ram, och att
motionen därmed anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 165.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt Anne
Karlssons (S) yrkande eller besvarar den enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.

Justerandes sign
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Kf § 130

Ks2015/0025

600

Svar på motion om läxor i örat
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att utredningen redan
är genomförd.
Sammanfattning av ärendet
Jennie Lundgren (M) yrkar i en motion den 20 januari 2015 att barn- och
utbildningsförvaltningens tjänstemän får i uppdrag att utreda möjligheten att
använda tjänsten Inläsningstjänst för samtliga elever i Ljungby kommun. Hon
menar att det hade underlättat för många barn och ungdomar att få sina
skolböcker och läxor upplästa via en app eller bandspelare.
Inläsningstjänst erbjuder inlästa läromedel och pedagogiska verktyg såsom
hjälpmedel vid dyslexi och läs- och skrivsvårigheter samt rättstavning. Det finns
även studiemedel för nyanlända på deras modersmål.
Barn- och utbildningsnämnden antar den 23 september 2015 ett yttrande från
barn- och utbildningsförvaltningen som svar till kommunfullmäktige. Yttrandet
innehöll bland annat följande punkter:
• Ett kommunabonnemang gällande Inläsningstjänst kan ses som positivt
för elevernas inlärning. Det skulle kunna ge möjlighet till en ytterligare
större flexibilitet vid inlärning och öppna nya vägar för att stärka
studiehandledning på modersmålet.
• Totalkostnaden för Ljungbys del hamnar när det är fullt utbyggt på 350
000 kronor per år.
• Kostnaden ryms inte inom barn- och utbildningsförvaltningens budget
för 2015 eller 2016.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 21 oktober 2015
kommunfullmäktige att avslå motionen, med hänvisning till att barn- och
utbildningsnämnden saknar medel i sin budget.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 att kommunfullmäktige
bifaller motionen med hänvisning till att utredningen redan är genomförd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 166.
Yrkanden
Jennie Lundgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes sign
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Kf § 131

Ks2014/0466

020

Svar på motion om verktyget Vita jobb
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet och i Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad 10 november 2014 föreslår Tryggve Svensson (V) att
Ljungby kommun inför ”Vita jobb” i vår kommun. ”Vita jobb” är ett verktyg
mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling.
Ljungby kommun använder sig redan av ett antal verktyg och metoder för att
bekämpa svartarbete och skattefusk:
• Ljungby kommun granskar samtliga anbuds givare före avtalstecknande.
Granskningen sker genom en förfrågan till Skatteverket som redovisar
om leverantören är registrerad som arbetsgivare, för F-/F A-/ A-skatt,
inbetalda arbetsgivaravgifter samt restförda skatteskulder hos
kronofogdemyndigheten. Till skillnad från facket i vita jobb-modellen
sitter redan Skatteverket på alla viktiga uppgifter. Genom det samarbete
som kommunen har med Skatteverket kan kontroller göras inte bara vid
upphandlingstillfället utan även löpande under hela avtalstiden.
•

De krav som ställs på antagna leverantörer gäller även för eventuella
underleverantörer och det är antagen leverantör som ansvarar för att
underleverantören uppfyller ställda krav vilket skrivs in i avtalet.

•

All personal hos utförare av hemtjänst ska bära ID-kort. På ID-kortet ska
företagsnamn, logotyp och foto finnas. ID-kortet ska vara av sådan
kvalitet att det försvårar kopiering.

Då Ljungby kommun redan tillämpar ovanstående metoder för att bekämpa
svartarbete och skattefusk föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige bör avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 167.
Yrkanden
Tryggve Svensson (V), Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar
bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt Tryggve
Svenssons (V) med flera yrkande eller om de avslår motionen enligt
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att fullmäktige avslår motionen.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 28 ja-röster och 20 nej-röster. En ledamot avstår från
att rösta. Se omröstningsbilagan på sidorna 3-4.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
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Kf § 132

Ks2015/0318

291

Finansiering av åtgärder gällande Hjortsbergsskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Att barn- och utbildningsnämndens driftbudget utökas från och med 2016 med
den faktiska kostnadsökningen per helår för ökad hyreskostnad, så länge behov
av extra moduler finns. Finansiering sker via eget kapital.
Att kompensera tekniska nämndens driftbudget 2016 för rivningskostnad och
driftbudget 2015 för avskrivningar för den gamla byggnaden. Finansiering sker
från eget kapital.
Att kompensera tekniska nämndens investeringsbudget 2016 för ombyggnad av
trafiksituationen på skolan, med 1 800 tkr. Finansiering sker via kommunens
rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Sedan augusti är B-byggnaden på Hjortsbergsskolan stängd på grund av den
dåliga inomhusmiljön och verksamheten har flyttat till andra byggnader på
skolan och till Sunnerbogymnasiet.
Vid Hjortsbergsskolan finns en sammansatt problematik relaterad till åldrande
byggnader och anläggning, ändrade myndighetskrav för tillgänglighet, ökade
elev- och personalgrupper och ändrade behov i samband med undervisning.
Skolan har även problem med dålig lokalkapacitet och logistik för skolbussar
och parkeringar.
I avvaktan på permanent lösning kan Ljungby kommun hyra in skolmoduler
som anpassas till Hjortsbergsskolans verksamhet. Barn- och
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har i sina skrivelser skrivit
till kommunstyrelsen med begäran om att hyra in tillfälliga skolmoduler,
kompensation för ökade drift- och hyreskostnader, rivning av
Hjortsbergsskolans B-byggnad samt ekonomisk kompensation.
Kommunfullmäktige föreslås också bevilja medel för att åtgärda
trafiksituationen vid Hjortsbergsskolan.
Barn- och utbildningsnämnden begär kompensation för ökade drift- och
hyreskostnader med 2 321 000 kronor per år och att kommunfullmäktige
beviljar 1 800 000 kronor för att åtgärda trafiksituationen vid Hjortsbergsskolan.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 27 oktober 2015 att
kommunstyrelsen beslutar att finansiera åtgärder vid Hjortsbergsskolan och att
beslutsunderlaget ska kompletteras med ekonomichefens förslag till finansiering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 4 november 2015 att barn- och
utbildningsnämndens driftbudget utökas från och med 2016 med 2 321 tkr
årligen för ökad hyreskostnad, så länge behov av extra moduler finns. Tekniska
nämndens driftbudget utökas med 1 800 tkr under 2016 för rivningskostnad och
montering och markarbeten. Finansiering sker från eget kapital.
Tekniska nämndens investeringsbudget för verksamhetsförändringar lokaler
utökas för 2016 med 1 800 tkr. Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 att kommunfullmäktige
beslutar:
Att barn- och utbildningsnämndens driftbudget utökas från och med 2016 med
den faktiska kostnadsökningen per helår för ökad hyreskostnad, så länge behov
av extra moduler finns. Finansiering sker via eget kapital.
Att kompensera tekniska nämndens driftbudget 2016 för rivningskostnad och
driftbudget 2015 för avskrivningar för den gamla byggnaden. Finansiering sker
från eget kapital.
Att kompensera tekniska nämndens investeringsbudget 2016 för ombyggnad av
trafiksituationen på skolan, med 1 800 tkr. Finansiering sker via kommunens
rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 168.
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Kf § 133

Ks2015/0375

101

Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska äga rum i
tingssalen på Storgatan i Ljungby under hela 2016, eller fram tills dess att
ett annat alternativ har presenterats och godkänts av fullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige har under 2015 sammanträtt i tingssalen på Storgatan
i Ljungby, en sal som redan hyrs redan av Ljungby kommun. Salen är fullt
utrustad för bland annat sändning av webb-TV och radio. Salen upplevs
dock som något för liten. Förslag har framlagts om att hitta en ny lokal i
kommunal ägo som bättre motsvarar de logistiska behoven kring
fullmäktiges sammanträden, till exempel grupprum i anslutning till
sammanträdeslokalen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden ska äga rum i tingssalen på Storgatan i Ljungby under hela
2016, eller fram tills dess att ett annat alternativ har presenterats och
godkänts av fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 172.
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Kf § 134

Ks2015/0374

101

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges
sammanträden ska införas i tidningarna Smålänningen och Ljungby
Lokaltidning.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges
sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är
kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som
annonsen ska införas i.
Under år 2015 har kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden
varit införda i tidningarna Smålänningen och Ljungby Lokaltidning.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 november 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas
i tidningarna Smålänningen och Ljungby Lokaltidning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-11-10 § 173.
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Kf § 135

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen i Skånes protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.
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