Sammanträdesprotokoll
2016-01-25

1(40)

Kommunfullmäktige

Tid och plats

Tingssalen Storgatan 26, Ljungby, måndagen den 25 januari 2016,
kl. 17.30-20.40

Beslutande

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)
Judit Svensson (C)
Emma Johansson (S)
Henrik Pettersson (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Peter Berg (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)
Ulla-Britt Storck (S)
Gun Lindell (S)
Christer Henriksson (KD)
Kent Danielsson (C)
Karin Bondeson (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)
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Liselott 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

2
Judit Svensson
Janewert Johansson
Ersättare: Björn Gullander

Justeringens
tid och plats
Paragrafer

Kommunkansliet,
måndagen den 1 februari 2016 kl. 16.00

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

25 januari 2016

Överklagningstid

2 februari 2016 – 23 februari 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

24 februari 2016

Underskrift

Lena Karlsson
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Närvaro

§ 10
Ja

Anne Karlsson (S)

X

X
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Magnus Gunnarsson (M)

X

X
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Conny Simonsson (S)

X

X
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Carina Bengtsson (C)

X

X
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Jan Lorentzson (SD)
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Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X
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Emma Johansson (S)

X
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Kerstin Wiréhn (V)

X

X
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Stefan Willforss (C)

X

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Ledamöter

Marie Åberg Johansson (S)
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Ja

X

Nej
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Ja Nej
X
X
X
X
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X
X
X
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Christer Henriksson (KD)
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Karin Bondeson (M)
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Lars-Ove Johansson (C)

X

X
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Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)
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Kjell Jormfeldt (MP)

X

Tryggve Svensson (V)
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Lars Solling (L)
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Liselott Åhlander (S)
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Krister Lundin (M)
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Melena Jönsson (SD)
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Pia Johansson (S)

X
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Närvaro
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Ja

Anneli Ahlqvist (C)
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Mats Karlsson (KB)
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Maria Sitomaniemi (SD)

Henrik Pettersson (SD)
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Jennie Lundgren (M)
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X

X

X

X

Björn Gullander (V)
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Ulla Hansson (M)
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Kent Danielsson (C)

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)
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Irene Olofsson (C)
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X
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Jerry Rogerstam (S)

X

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

Carl-Gustav Arvidsson (L)

X

X
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Kf § 1

Information om socialnämndens utredning om
tidsrapporteringssystemet TES

Socialnämnden fick i fullmäktiges beslut om budget i augusti 2015, i uppdrag att
utreda tidsrapporteringssystemet TES. Återrapportering beslutades ske till
fullmäktige.
Mikael Johansson, kvalitetsstrateg på socialförvaltningen, delger fullmäktige
socialnämndens utredningsresultat.
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Kf § 2

Information om tekniska nämndens verksamhet
Ordföranden i tekniska nämnden informerar om nämndens aktuella projekt.
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Kf § 3

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs av allmänheten.

Ledamöternas frågestund
1. Jonna Nielsen (ALT) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande
vad man tänkt göra för att lösa transportfrågan för barnen på
flyktingförläggningarna i Annerstad och Singeshult. Barnen behöver
komma ifrån förläggningen, där det inte finns mycket för dem att göra.
Dem är i stort behov av att komma till förskoleverksamheten i lokalerna
som Allianskyrkan i Lidhult har ställt i ordning.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) svarar
att ansvarsfrågan för transporter ska utredas av Migrationsverket
eftersom det framkommit att i upphandlingen ligger ansvaret på
flyktingförläggningen. Framkommer det att det är kommunens
skyldighet så kommer skjuts att ordnas.
Anne Karlsson (S) frågar Stefan Willforss (C) i samma ärende var
barnperspektivet och FNs barnkonvention kommer in i denna fråga.
Karlsson vill inte att Ljungby ska vara en kommun som är dålig på
barnperspektivet. Hur lång tid ska det ta att utreda frågan?
Stefan Willforss (C) menar att eftersom kommunen hela tiden trott att
det är flyktingförläggningens ansvar med transporter så är det där frågan
har fastnat. En annan aspekt är rättviseperspektivet mot alla barn, för om
kommunen skulle ordna skjuts utan att det är på deras ansvar skulle detta
också göras för övriga förskolebarn. Kommunen är skyldig att erbjuda
barn förskoleplats men föräldrarna är inte skyldiga att skicka sina barn.
2. Kjell Jormfeldt (MP) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande
om kommunen aktivt söker efter utbildade lärare bland de nyinflyttade
på förläggningar och boenden, för att på så sätt hjälpa till med hemspråk
och kontakter. En angelägen fråga i integrationssyfte inte bara i skolan
utan i även sjukvården och andra näringar där man letar efter utbildad
personal.
Justerandes sign
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Stefan Willforss (C) svarar att tidigare har man inte fått lov att anställa
dem som bor på flyktingförläggningar. Nu lär det vara en ändring
genomförd så att det blir möjligt så jag tar för givet att vi tar tag i det nu
för vi söker med ljus och lykta efter hemspråkslärare.
3. Anne Karlsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande vad som händer
med Sverigeförhandlingen?
Magnus Gunnarsson (M) svarar att på måndag den 1 februari kl. 13.45
kommer svaret. Då presenterar Trafikverket förstahandsvalet på vilka
kommuner man ska jobba vidare med. Det kommer att behövas större
debatter i partigrupperna om vilka resurser som kan behövas framöver
om det blir ett positivt svar.
4. Emma Johansson (S) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande
hur man gör med säkerheten på våra skolor efter vad som hände förra
året i Trollhättan. Frågan har diskuterats på Sunnerboskolan bland
personal och elever. Hur man ska göra säkerheten bättre och hur man ska
agera om något sådant händer. Har nämnden några tankar kring detta?
Stefan Willforss (C) svarar att frågan diskuteras i förvaltningen
tillsammans med skolorna. Det första steget var att uppmana till ökad
uppmärksamhet på vilka som rör sig på skolorna. Frågan om hur man
kan skärpa upp kraven på säkerhet i skolorna kommer att komma upp på
nämnden.
5. Magnus Carlsson (S) frågar socialnämndens ordförande varför man inte
slutför BAL-utbildningen? Pengar saknas är ett argument som angetts.
BAL (bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning)
är en 2-årig utbildning till undersköterska som bedrivs parallellt med att
man jobbar. Denna utbildning har utarbetats tillsammans med
kommunalarbetareförbundet.
Bo Ederström (M) ordförande i socialnämnden svarar att staten har
ändrat förutsättningarna, men att kommunen är angelägna om att behålla
och säkerställa utbildningen för de nio personer det gäller och kommer
att prioritera deras timanställningar innan utbildningen kan starta upp
igen.
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Kf § 4

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. I en motion om trygga cykelvägar yrkar Pia Johansson (S) att samtliga
cykelvägar i tätorten ses över och åtgärdas så att alla som använder dem
kan känna sig trygga. Många är bra och väl upplysta men några är mörka
och därmed otrygga. Motionen är daterad 11 januari 2016.
2. Utred möjligheterna till, samt kostnader för att införa elcykel som
personalförmån till kommunanställda. Det yrkar Matija Rafaj (S) i en
motion den 11 januari 2016. Att ha anställda som regelbundet aktiverar
sig fysiskt utanför arbetstid är en stor vinning för arbetsgivaren.
Dessutom är detta en möjlighet där anställda kan göra besparingar i den
egna ekonomin och för miljön, genom att låta bilen stå.
3. I en motion den 18 januari 2016, med rubrik Lära för livet, föreslår
Sverigedemokraterna genom Krister Salomonsson (SD) att Ljungby
kommun utreder att införa obligatorisk HLR utbildning i nionde klass
med repetition sista året på gymnasiet. Utbildning ökar andelen som
överlever ett hjärtstopp.
4. Kjell Jormfeldt (MP), Kerstin Wiréhn (V) och Anne Karlsson (S) vill att
kommunen utreder alternativ till den planerade överföringsledningen för
vatten och avlopp mellan Bollstad och Ljungby som är ekonomiskt
fördelaktigare och miljömässigt likvärdiga med planerade åtgärder. De
yrkar i en motion som lämnats in den 25 januari 2016 att kommunen
låter ta in offerter från företag som kan leverera minireningsverk som
uppfyller kraven för att kunna släppa avloppsvatten i recipienten Bolmen
för skyndsam montering och utvärdering, att kommunen seriöst utreder
alternativ till överföringsledningen Bollstad-Ljungby, samt utreder hur
kostnaden för överföringsledningen kommer att belasta VA-kollektivet.
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Kf § 5

Ks2015/0421

280

Svar på interpellation om sedan länge planerad
hyresfastighet i kvarteret Sländan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation ställd till Ljungbybostäders ordförande frågar Tryggve
Svensson (V) om en sedan länge planerad hyresfastighet i kvarteret Sländan.
För flera år sedan presenterade Ljungbybostäder ett projekt med hyresbostäder
som främst var tänkta upplåtas till äldre personer som vill bo centralt i Ljungby.
a. Vad är orsaken till att ingen byggnation på börjats?
b. Är planen fortfarande aktuell?
c. När kan vi förvänta oss att bygget kommer igång?
Ordföranden i Ljungbybostäder har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 6

Ks2015/0425.024

Svar på interpellation om arvodesreglementet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en interpellation inlämnad den 9 december 2015 ställer Liselott Åhlander (S)
fyra frågor om arvodesreglementet till ordförande i personal- och
arbetsmarknadsutskottet.

a. Har PAU delegerat översynen till kommunalråden?
b. Har PAU i uppdrag att göra en utvärdering och översyn av
arvodesreglementet samt nivåer på arvoden?
c. Har de styrande för avsikt att även kommande år låta arvodesnivån för
förtroendevalda vara ofinansierade?
d. Finns pengarna eller vad kommer att få ”stryka på foten”?
Ordförande i personal- och arbetsmarknadsutskottet har lämnat skriftligt svar
och besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.
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Kf § 7

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag
nr 1 till tekniska nämnden för beslut och
nr 2 till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. I ett E-förslag med 52 underskrifter föreslås en stor, mångsidig lekplats
för barn i olika åldrar. Många lekplatser är anpassade till mindre barn
och erbjuder inte tillräcklig stimulans för skolbarn och barn som gillar att
klättra, menar förslagsställaren. En rolig lekplats kan vara ett vardagsoch helgnöje för hela familjen och besökare från andra platser.
2. Utöka bussturerna mellan Ljungby och Södra Ljunga!
Bussförbindelserna är under all kritik och endast skolbundna vilket gör
det omöjligt att pendla till jobb menar medborgaren.
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Kf § 8

Ks2015/0030

250

Svar på motion om att sälja Bråna Gård
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) yrkar i en motion inlämnad i januari 2015 att kommunen
säljer de delar av Bråna gård som det inte finns något intresse av att äga.
Tekniska förvaltningen redogör den 2 november 2015 för förvärv av Bråna gård:
Bråna gård, som vid förvärvet bestod av flera registerfastigheter, förvärvades
dels för att de låg i anslutning till Agunnaryds tätort men också på grund av
övriga nyttigheter som fanns på fastigheterna. Vattentäkten till Agunnaryd är
belägen invid det förvärvade området samtidigt som stora delar av
vattenskyddsområdet ligger inom förvärvsområdet. På fastigheterna är också
skjutbanan, del av fotbollsplanen och brandstationen belägna. Inom området
finns också tre detaljplanelagda bostadstomter. Sammantaget genomfördes
förvärvet för att säkerställa mark för den framtida utbyggnaden av Agunnaryd.
Efter förvärvet fick Sockenrådet i Agunnaryd möjlighet att komma med
synpunkter på hur byggnaderna på fastigheterna skulle kunna användas.
Sockenrådet meddelade under hösten 2014 att man inte hade några anspråk på
hur dessa kunde användas. Därför uppdrog dåvarande tekniska utskottet till
tekniska förvaltningen att gå ut med en försäljning av byggnaderna på Bråna
gård.
Fastighetsmäklare upphandlades under våren 2015 och denne har gått ut med ett
försäljningsunderlag där man som köpare kan lämna anbud på
bostadsbyggnaderna på fastigheten, men också på den befintliga ladugården,
men något avtal har ännu inte skrivits. Anbuden på byggnaderna skall vara
inlämnade under november månad 2015. En avyttring pågår sålunda av de
byggnader med vidhörande mark som inte behövs. Återstoden av Bråna gård
bedömer tekniska förvaltningen vara till nytta för att kunna säkerställa ortens
framtida utbyggnad.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2015-12-08 § 112
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-01-12 § 3
Justerandes sign
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Kf § 9

Ks2015/0008

390

Svar på motion om att köpa närproducerad ekologisk mat
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen, då den föreslagna prioriteringen
gällande inköp inte kan uppfyllas enligt lagen om offentlig upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Martina Ericsson (SD) har lämnat in en motion om prioriteringsordning vid
inköp av livsmedel. Prioriteringen som föreslås är; närproducerad ekologisk mat,
svensk ekologisk mat, svensk konventionellt producerad mat i första hand odlad
i våra närområden, ekologisk mat från utlandet samt konventionellt producerad
mat från utlandet. Ericsson (SD) anger som skäl att prioriteringen gynnar den
biologiska mångfalden och våra närområden.
Alla inköp i offentlig verksamhet lyder under och regleras i lagen om offentlig
upphandling. Enligt LOU är det inte tillåtet att ställa krav på svensk och/eller
närproducerad mat eftersom andra länder i EU då diskrimineras. Det är däremot
tillåtet att ställa krav på ekologiska livsmedel vid upphandling.
Tekniska förvaltningen skriver att Ljungby kommun samverkar med övriga
kommuner i länet och det finns en tydlig viljeinriktning om att svenska och
närproducerade livsmedel är viktiga av flera skäl. I avtalet finns både svenska,
närproducerade och ekologiska produkter med. Utifrån budget och ekologiska
mål är det så förvaltningen i möjligaste mån gör sina inköp.
Om inköpen uteslutande skulle följas efter föreslagna prioriteringar menar
kostavdelningen att inköpsvalen skulle vara väldigt begränsade och kostsamma.
Kommunen har ett ekologiskt mål vilket kostavdelningen strävar mot, men
också med andra mål kring miljö och etik som säsongsanpassning av frukt &
grönt, minskat matsvinn, Fairtrade inköp med mera.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår den föreslagna
prioriteringen gällande inköp då denna inte kan uppfyllas enligt lagen om
offentlig upphandling.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige avslår
motionen, då den föreslagna prioriteringen gällande inköp inte kan uppfyllas
enligt lagen om offentlig upphandling.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2015-11-16 § 97.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 4
Justerandes sign
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Kf § 10

Ks2015/0235

735

Svar på motion om Ljungberga
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna yrkar i en motion den 7 juli 2015 att Ljungberga behålls i
sin nuvarande form och används som en mellanvårdsavdelning för de personer
som är på väg att skrivas ut från sjukvården.
Socialförvaltningen framför i ett yttrande att det finns en överenskommelse
mellan Region Kronoberg och kommunerna i länet. Denna överenskommelse
innebär att Region Kronoberg har ansvaret för den enskilde till den är
medicinskt färdigbehandlad och sedan tar kommunen över ansvaret.
Detta innebär att de som inte är medicinskt färdigbehandlade inte ska skickas
hem utan de ska vara kvar inom slutenvården. Om kommunen inte klarar av att
tillfredsställa vårdbehovet i hemmiljön finns redan idag möjligheten att erbjuda
korttidsplatser exempelvis på Ljungberga. Det är viktigt att både regionen och
kommunen tar sitt ansvar och erbjuder vård och stöd enligt den
överenskommelse som finns.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2015-12-16 § 95.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-01-12 § 5
Yrkanden
Tryggve Svensson (V), Kjell Jormfeldt (MP) och Roland Johansson (ALT)
yrkar bifall till motionen.
Bo Ederström (M), Carina Bengtsson (C), Håkan Bengtsson (S), Thomas
Ragnarsson (M) och Anne Karlsson (S) yrkar avslag på motionen.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Tryggve
Svenssons (V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Bo Ederströms
(M) med flera yrkande och finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 39 ja-röster och 10 nej-röster. Se omröstningslista på
sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
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Kf § 11

Ks2015/0068

150

Svar på motion om konsumentfrågor i skolan
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att sådan undervisning
redan bedrivs både i grundskola och på gymnasiet.
Sammanfattning av ärendet
Alternativet har i en motion föreslagit att Ljungby kommun fattar beslut om
ökad kunskap gällande konsumentfrågor i våra skolor, så att eleverna på ett
tidigt stadium får lära sig detta och inte hamnar i skuldfällan.
I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen att sådan
undervisning redan bedrivs i både grundskola och på gymnasiet och föreslår
därför att barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
med anledning av att sådan undervisning redan bedrivs både i grundskola och på
gymnasiet.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 kommunfullmäktige att avslå
motionen med anledning av att sådan undervisning redan bedrivs både i
grundskola och på gymnasiet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2015-12-16 § 172.
Kommunstyreslens förslag till beslut 2016-01-12 § 7
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.
Stefan Willforss (C) och Björn Gullander (V) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Roland
Johanssons (ALT) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Stefan
Willforss (C) med flera yrkande och finner att fullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
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Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 41 ja-röster och 8 nej-röster. Se omröstningslista på
sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
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Kf § 12

Ks2015/0069

611

Svar på motion om att Ljungbys högstadieelever gör
studieresa till förintelseläger
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Marie Åberg Johansson (S) och Kerstin Wiréhn (V) har lämnat en motion i vilken
de yrkar att Ljungby kommun utifrån gällande reglemente arbetar fram en konkret
handlings-, arbets- och tidsplan för arbetet mot mobbning, rasism och
främlingsfientlighet. Planen ska innefatta en avgiftsfri studieresa till ett
koncentrationsläger.
Barn- och utbildningsnämnden antog den 26 augusti 2015 § 108 en
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen som svar på motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 27 oktober 2015
för att få mer bakgrundsinformation och ett tydligare förslag till beslut.
I ett nytt yttrande över motionen daterat 2015-11-13 skriver förvaltningen att det
ingår i varje rektors ansvar att utforma en plan för skolans arbete mot
diskriminering, kränkningar och rasism. Detta kräver att varje enhet har ett
ständigt pågående värdegrundsarbete. Hur man genomför detta ingår i rektors
uppdrag.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 16 december 2015
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om återremiss 2015-10-27 § 103.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2015-12-16 § 170.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-01-12 § 8

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-01-25

20(40)

Kommunfullmäktige

Kf § 13

Ks2015/0090

800

Svar på motion om att införa kontaktpolitiker i kultur- och
fritidsnämndens verksamheter
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen bifallen med hänvisning till kultur- och
fritidsnämndens beslut att införa kontaktpolitiker.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) yrkar i en motion att kontaktpolitiker införs i kultur- och
fritidsnämndens olika verksamheter. Motionären hänvisar till
kontaktpolitikersystemet i barn- och utbildningsnämnden.
I ”Rutin för tillsynsbesök i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet
i Ljungby kommun” framgår att syftet med tillsynsbesök som görs av
kontaktpolitiker är att skapa en vi-känsla inom verksamheten, följa upp
måluppfyllelse och kvalitet, vara stöd för utveckling, samt på ledningsnivå
öka kunskapen om verksamheten. Besöken resulterar i en rapport som
redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Rapporten är en del i
verksamheternas kvalitetsarbete under det kommande året och som
redovisas vid nästa tillsynsbesök.
Kultur- och fritidsförvaltningen har sju verksamhetsområden med 70
årsarbetare. Kultur- och fritidsnämnden får av chefer och medarbetare
årligen redovisat arbetet med målen, handlingsplaner och aktiviteter. Vid
varje nämndsammanträde är verksamhetscheferna närvarande och kan
direkt svara eller ge information om det som efterfrågas. Det som saknas är
förtroendevaldas direkta kontakt med medarbetarena ute i verksamheterna.
En tänkbar struktur med perspektiv på helheten är att ledamöterna i
presidiet besöker verksamheterna i förvaltningen enligt barn- och
utbildningsnämndens modell.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 16 november 2015 att införa
kontaktpolitiker i kultur- och fritidsnämndes verksamhet. De anser därmed att
motionen är därmed bifallen.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige anser
motionen bifallen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beslut att
införa kontaktpolitiker.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2015-11-16 § 136.
Kommunstyrelens förslag till beslut 2016-01-12 § 10
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen.
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Kf § 14

Ks2015/0099

131

Svar på motion om förbättrad integration
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion att kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att föreslå åtgärder som kan stimulera och stödja föreningarna att
medverka i integrationen av invandrare och på så sätt få tillskott av fler
aktiva medlemmar.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att kommunen
får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända
personer. För år 2015 innebär det ca 480 000 kr för kultur- och
fritidsnämndens integrationsarbete.
Hösten 2015 bjöds samtliga föreningar i Ljungby kommun in till en föreningsträff i syfte att förbättra integrationsarbetet i kommunen och i föreningarna.
Sammanfattningsvis framkom följande möjligheter och önskan om hjälp:
tolkhjälp, samordning, informationsspridning/material, lokaler/utrustning, jobb i
olika föreningar, prova-på-dag/idrottsskola för nyanlända, fadderverksamhet/
kontaktperson/mentorskap, språkhjälp, föreningssamordnare, gemenskap.
Kultur- och fritidsnämnden har som syfte med sin verksamhet att bidra till
kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande genom att lotsa till föreningsliv,
upplevelser, kreativt skapande och motion. Genom att möjliggöra och
uppmuntra till kontakt och relationsskapande verksamhet, samt att lotsa till
upplevelser i föreningslivet stärker vi social gemenskap, språkträning,
kulturutbyte, etablering i det svenska samhället och anpassning för samhället
med nya kommuninvånare.
För att möjliggöra ovanstående inriktning behöver kultur- och
fritidsförvaltningen förstärka med 0,5 årsarbetare som integrationspedagog.
Pedagogen har som uppgift att tillsammans med en förening eller ideell
organisation arbeta med mentorskap/medvandrarskap/ kompisskap. Mentorskapparen ska erbjudas prova på aktiviteter i föreningslivet. Integrationspedagogen
uppmuntrar föreningarna till att erbjuda prova-på aktiviteter och samordnar
aktiviteterna. Var eller varannan vecka ska aktiviteter erbjudas. Föreningarna
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erbjuds ett ekonomiskt stöd om 50 kr per person (100 kr per par) och
aktivitetstillfälle.
Pedagogen ska också stötta verksamheterna i kultur- och fritidsförvaltningen i
integrationsarbetet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 14 december 2015 att anställa en
integrationspedagog (0,5 årsarbetare med tillfällig anställning) samt att ställa sig
bakom förvaltningschefens förslag till integrationsarbete 2015-2016.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige anser
motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2015-12-14 § 152.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 11
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad eller
beslutar att bifalla motionen enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande och finner att
fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
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Kf § 15

Ks2015/0270

820

Svar på motion om att bygga en skatepark i Ljungby
centrum
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad den 23 augusti 2015 föreslår Tryggve Svensson (V) att
det byggs en skatepark i Ljungby centrum. Enligt motionären är det många
ungdomar som önskar en skatepark i vår kommun, dessutom har det funnits
medborgarförslag, men inget har hänt. Motionären tillägger att våra
ungdomar måste ha något kul att göra och dessutom kan det bli en
träffpunk för ungdomar.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att de har träffat
Ljungby skateboardförening och diskuterat var i Ljungby det kan vara
lämpligt att anlägga en skatepark. Det ska vara en central plats men
samtidigt en plats där störningsmomentet för boende blir så liten som
möjligt. Någonstans i kvarteret Fritiden anser både föreningen och
förvaltningen kan vara en passande placering för en skatepark. En
skatepark är för alla åldrar och är bra för folkhälsan.
En skatepark på 1 200 kvadratmeter kostar cirka 6 miljoner kronor,
beroende på hur många hinder som finns på anläggningen. Prisuppgiften
har tagits fram av en entreprenör som det senaste året byggt tre skateparker.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att äska pengar av
kommunfullmäktige till en skatepark i budget 2017.
Därmed anser kultur- och fritidsnämnden att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige anser
motionen är besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2015-12-14 § 150.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 12
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Kf § 16

kS2015/0338

820

Svar på motion om att bygga en skatepark i Ljungby
centrum
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Melena Jönsson (SD) har lämnat in en motion den 22 oktober 2015 där hon
yrkar att kommunen bygger en skatepark i Ljungby.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att de har träffat
Ljungby skateboardförening och diskuterat var i Ljungby det kan vara
lämpligt att anlägga en skatepark. Det ska vara en central plats men
samtidigt en plats där störningsmomentet för boende blir så liten som
möjligt. Någonstans i kvarteret Fritiden anser både föreningen och
förvaltningen kan vara en passande placering för en skatepark. En
skatepark är för alla åldrar och är bra för folkhälsan.
En skatepark på 1 200 kvadratmeter kostar cirka 6 miljoner kronor,
beroende på hur många hinder som finns på anläggningen. Prisuppgiften
har tagits fram av en entreprenör som det senaste året byggt tre skateparker.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att äska pengar av
kommunfullmäktige till en skatepark i budget 2017.
Därmed anser kultur- och fritidsnämnden att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige anser
motionen är besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2015-12-14 § 150.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 12
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Kf § 17

Ks2015/0070

020

Svar på motion om strategi för personer med särskilda
behov på arbetsmarknaden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson (S) och Anne Karlsson (S) lämnade den 23 februari 2015 in en
motion om strategi för personer med särskilda behov på arbetsmarknaden.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunen har en
arbetsmarknadsenhet som arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med
arbetsmarknadspolitiska insatser och sommarjobb till gymnasieungdomar.
Enheten vänder sig till alla arbetssökande, men i första hand till dem som har
svårast att komma in på arbetsmarknaden oavsett skäl. Insatserna inom området
syftar till att förbättra möjligheten till sysselsättning genom att erbjuda olika
typer av insatser. Den enskildes förutsättningar ska sättas i fokus och utgöra
grunden för de åtgärder som beslutas.
Samverkan med andra aktörer, som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, det
lokala näringslivet, Region Kronoberg med flera, är en viktig del av
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Detta för att flera av de personer som står
långt från arbetsmarknaden har behov av kontakt med flera av aktörerna för att
hantera sin vardag. För personer med någon typ av funktionshinder finns flera
olika möjligheter till stöd för att komma i arbete. Det kan vara stöd i form av
lönebidrag, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning.
Ljungby kommun har sedan maj 2014 ett avtal med Svenska Migrationscentret
där kommunen medfinansierar 20 heltidsanställningar med 70 tkr/anställning.
Verksamheten vänder sig bland annat till den målgrupp som motionen avser.
Vidare arbetar Socialförvaltningen, Ljungby kommun, med att se över
möjligheterna med ett gemensamt samordningsförbund (FINSAM) tillsammans
med Markaryd och Älmhult. Samordningsförbundet syftar bland annat till att
stödja de medborgare som på grund av olika funktionsnedsättningar står långt
från sysselsättning.
Kommunfullmäktige har också i budgeten för 2016 beslutat att ge uppdrag till
socialnämnden och tekniska nämnden att tillsammans med personal- och
arbetsmarknadsutskottet införa Återbruket på Bredemad som en
arbetsmarknadsåtgärd.
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Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom strukturen för
arbetsmarknadsenheten redan finns ett arbetssätt för att hantera detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2015-12-15 § 129.
Kommunstyreslens förslag till beslut 2015-01-12 § 23.
Yrkanden
Emma Johansson (S), Martina Ericsson (SD), Anne Karlsson (S), Kjell
Jormfeldt (MP) och Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Emma
Johanssons (S) med flera yrkande eller att anse motionen besvarad enligt
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att anse
motionen besvarad.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att anse motionen besvarad och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 25 nej-röster. Se omröstningslista på
sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att bifalla motionen.
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Kf § 18

Ks2015/0261

103

Svar på motion om allmänpolitiska debatter i Ljungby
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger fullmäktiges presidium i uppdrag
att skapa former för hur debatter ska genomföras, efter förslag från
demokratiberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Kjell Jormfeldt (MP) har
gemensamt lämnat in en motion i vilken de yrkar att allmänpolitiska
debatter snarast ska inrättas i fullmäktige. Motionärerna skriver bland annat
att debatter kan väcka allmänhetens intresse för politiken i kommunen och
ge en bättre bild av partierna även mellan valen.
Karlsson (S), Wiréhn (V) och Jormfeldt (MP) vill också hålla debatter i
fullmäktige med olika teman, såsom kommunens ekonomi, sociala frågor,
omvårdnad och migration.
Allmänpolitiska debatter hålls i ett flertal kommuner vid ett eller flera tillfällen
per år. Allmänpolitisk debatt är ett tillfälle för ledamöterna att tala i valfritt
ämne. Debatter i fullmäktige bör dock handla om lokalpolitiska frågor. Det är
inte ovanligt att allmänpolitiska debatter hålls i början av året för att debattera
vilken riktning man vill att kommunen ska gå i. Debatterna kan också syfta till
att inleda budgetprocessen med inriktning på kommunens mål.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och
ger fullmäktiges presidium i uppdrag att skapa former för hur debatter ska
genomföras, efter förslag från demokratiberedningen.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige bifaller
motionen och ger fullmäktiges presidium i uppdrag att skapa former för hur
debatter ska genomföras, efter förslag från demokratiberedningen.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens förslag till beslut 2015-12-03 § 25.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-01-12 § 21
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Kf § 19

Ks2015/0463

003

Revidering av reglementet för barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ändringen i reglementet för barn- och
utbildningsnämnden, med tillägget att ansvar för skolskjutsar läggs till barn- och
utbildningsnämndens reglemente samtidigt som det utgår från
kommunstyrelsens reglemente.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens reglemente behöver kompletteras avseende den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola.
Förvaltningen föreslår att följande stycke införs i reglementet:
Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer
ändringen i reglementet för barn- och utbildningsnämnden enligt förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ändringen i
reglementet för barn- och utbildningsnämnden, med tillägget att ansvar för
skolskjutsar läggs till barn- och utbildningsnämndens reglemente samtidigt som
det utgår från kommunstyrelsens reglemente.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2015-12-16 § 167.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-01-12 § 9.
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Kf § 20

Ks2015/0428

040

Aktualisering av policy för kommunens finansverksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att policyn för kommunens finansverksamhet
ska fortsätta att gälla oförändrad till och med 2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har en policy för kommunens finansverksamhet och en
verksamhetsplan för kommunens finansverksamhet som skulle revideras
senast 2015-12-31. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom
dokumenten och inte funnit någon anledning att ändra i dem. De föreslår
därför att kommunfullmäktige beslutar att policyn för kommunens
finansverksamhet ska fortsätta att gälla till och med 2019-12.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att policyn för
kommunens finansverksamhet ska fortsätta att gälla till och med 2019-1231.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 13.
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Kf § 21

Ks2015/0419

040

Ram för nyupplåning 2016 samt omsättning av lån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att
nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under 2016, med totalt
100 000 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt
att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning under år 2016.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2016 är det beslutat om en investeringsnivå på 149 mkr.
Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2015, vilket beräknas
ligga på 25 mkr. Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 83
mkr. Det innebär att det finns ett behov av nyupplåning på 100 mkr för
2016.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunfullmäktige utöver
nyupplåning även måste besluta om att kommunstyrelsen har rätt att
omsätta befintliga lån.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att nyupplåna, det vill
säga, öka kommunens skulder under 2016, med totalt 100 000 000 kr.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar, att
kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2015-12-15 § 132.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 14
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Kf § 22

Ks2014/0289

050

Revidering av upphandlingspolicyn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den föreslagna revideringen av
upphandlingspolicyn, utan krav på kollektivavtal.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslog den 16 september 2014 att kommunfullmäktige
skulle anta förslaget till revidering av upphandlingspolicyn.
Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering bestod av en höjning av
gränsen för direktupphandling, med anledning av att gränsvärdet för
direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling höjdes den 1 juli 2014
från 505 800 kronor till 939 342 kronor.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 29 september 2014 yrkade
en ledamot på återremiss av ärendet för att arbeta in krav på kollektivavtal i
policyn. Då det endast krävs en tredjedels majoritet av ledamöterna för att få
genom ett återremissyrkande i kommunfullmäktige (första gången), vann detta
yrkande gehör.
Fullmäktiges beslut om återremiss innebär enligt kommunledningsförvaltningen
att en förändring av den föreslagna upphandlingspolicyn ska ske trots att en
majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter sannolikt har en annan uppfattning.
Därför har kommunledningsförvaltningen lagt till kravet på kollektivavtal i den
föreslagna revideringen av upphandlingspolicyn och överlämnar den för beslut.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den föreslagna revideringen av upphandlingspolicyn, utan krav på
kollektivavtal.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2014-09-29.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 22
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Kf § 23

Ks2015/0426

318

Ändrade regler för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till
statsbidragsberättigade enskilda vägar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de kommunala bidragsreglerna ändras enligt
följande:
•

Årligt driftbidrag lämnas med en sådan procent att kommunbidragen inte
överstiger 2 300 000 kronor.
(Anm. 2 300 000 gäller för 2016, därefter indexregleras summan.)

•

Särskilt driftbidrag lämnas med 15 procent av den statsbidragsgrundande
kostnaden. Stat- och kommunbidragen tillsammans får dock inte
överstiga 85 procent av den statsbidragsgrundande kostnaden.

De ändrade bidragsreglerna ska gälla från 2016-02-01 och därefter indexregleras
enligt KPI.
I övrigt är regelverket för bidrag för statsbidragsberättigade vägar oförändrat,
enligt KF 2010-12-10, § 138.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Mats Karlsson (KB) reserverar
sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har beslutat att förändra de statsbidragsgrundande
underhållskostnaderna för rubricerade vägar, denna förändring genomförs under
en 3-års period med början 2014 (utbetalning 2015), för Ljungby kommuns del
innebär det att de flesta av kommunens enskilda vägar får en högre
statsbidragsgrundande underhållskostnad. För att klara sin budget har
Trafikverket sänkt sin bidragsprocent till de enskilda vägarna. Detta innebär att
kommunen behöver se över sitt regelverk.
Kommunala och statliga bidrag till rubricerade vägar beräknas på de av
Trafikverket beräknade underhållskostnaderna. Bidrag lämnas dels som ett årligt
driftbidrag till de löpande vägunderhållet och dels som ett särskilt driftbidrag till
större förbättringsarbeten. Årligt driftsbidrag lämnas ut till samtliga vägar och
särskilt driftsbidrag till ett mindre antal vägar efter Trafikverkets särskilda
behovsprövning.
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Tekniska förvaltningen överlämnar den 6 oktober 2015 fem alternativ till beslut
till tekniska nämnden för vidare förslag till kommunfullmäktige att besluta om.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de kommunala
bidragsreglerna ändras enligt följande (alternativ fem):
•

Årligt driftbidrag lämnas med en sådan procent att kommunbidragen inte
överstiger 2 300 000 kronor.
(Anm. 2 300 000 gäller för 2016 därefter indexregleras summan.)

•

Särskilt driftbidrag lämnas med 15 % av den statsbidragsgrundande
kostnaden. Stat- och kommunbidragen tillsammans får dock inte
överstiga 85 % av den statsbidragsgrundande kostnaden.
Detta alternativ ryms inom budgetramen, 2 715 000 kr för år 2016.

De ändrade bidragsreglerna ska gälla från 2016-01-01 och därefter
indexregleras enligt KPI.
I övrigt är regelverket för bidrag för statsbidragsberättigade vägar
oförändrat, enligt KF 2010-12-10, § 138.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige beslutar
att de kommunala bidragsreglerna ändras enligt följande:
•

Årligt driftbidrag lämnas med en sådan procent att kommunbidragen inte
överstiger 2 300 000 kronor.
(Anm. 2 300 000 gäller för 2016, därefter indexregleras summan.)

•

Särskilt driftbidrag lämnas med 15 procent av den statsbidragsgrundande
kostnaden. Stat- och kommunbidragen tillsammans får dock inte
överstiga 85 procent av den statsbidragsgrundande kostnaden.

De ändrade bidragsreglerna ska gälla från 2016-02-01 och därefter indexregleras
enligt KPI.
I övrigt är regelverket för bidrag för statsbidragsberättigade vägar oförändrat,
enligt KF 2010-12-10, § 138.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2015-12-08 § 111.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-01-12 § 2
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Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att fullmäktige beslutar enligt tekniska förvaltningens
förslag nr 4 att procenttaket ska ligga kvar på 85 procent.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt tekniska förvaltningens
förslag nr 4 att procenttaket ska ligga kvar på 85 procent som Jan Lorentzson
(SD) yrkade eller enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kf § 24

Ks2015/0443

706

Höjd taxa för kost på korttidsboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för kost per dygn på korttidsplats
till 1/30 av måltidsabonnemanget för mat på särskilt boende, det vill säga 118
kronor enligt 2015 års taxa, med årlig uppräkning enligt index.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att se över rutiner
och debitering av korttidsplats, med anledning av en förfrågan om vilka dagar
som ska faktureras.
Socialnämnden beslutar 2015-11-25 att avgift för korttidsplats ska debiteras från
och med ankomstdag. Avresedag är avgiftsfri. Beslutet gäller från och med den
1 januari 2016.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för kost per dygn
på korttidsplats till 1/30 av måltidsabonnemanget för mat på särskilt boende det
vill säga 118 kronor enligt 2015 års taxa med årlig uppräkning enligt index.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige beslutar
att höja avgiften för kost per dygn på korttidsplats till 1/30 av
måltidsabonnemanget för mat på särskilt boende, det vill säga 118 kronor enligt
2015 års taxa, med årlig uppräkning enligt index.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2015-11-25 § 82.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 6
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Kf § 25

Ks2015/0361

071

Revidering av policy för arbetsmiljö
Beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade policyn för arbetsmiljö och att den
ska gälla fram till och med 2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till revidering av policy för arbetsmiljö har tagits fram av
kommunledningsförvaltningen. Denna policy ska fungera som en vägledning för
Ljungby kommuns chefer och medarbetare i arbetsmiljöarbete.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige antar
den reviderade policyn för arbetsmiljö och att den ska gälla fram till och med
2019-12-31.
Beslutsunderlag
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2015-12-07 § 45.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 16.
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Ks2015/0409

020

Revidering av policy för kränkande särbehandling,
trakasserier och diskriminering
Beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade policyn mot kränkande
särbehandling, trakasserier och diskriminering, att gälla till och med 2019-1231.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av policy
samt verksamhetsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och
diskriminering. Genom verksamhetsplanen får berörda i Ljungby kommun ett
verktyg i sitt förebyggande arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier
och diskriminering.
Den tidigare policyn och handlingsplanen har separerats, då dessa tidigare
ingick i samma dokument. Handlingsplanen har blivit en verksamhetsplan enligt
den nya dokumentstrukturen.
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen mot kränkande
särbehandling, trakasserier och diskriminering, att gälla till och med 2019-12-31
under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad policy.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 januari 2016 att kommunfullmäktige antar
den reviderade policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier och
diskriminering, att gälla till och med 2019-12-31.
Beslutsunderlag
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2015-12-07 § 47-48.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-01-12 § 18
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Ks2015/0442

102

Valärende - R Gauffin (KB)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Rosalina Gauffins (KB) avsägelse av samtliga
uppdrag och ber länsstyrelsen att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för
Kommunens Bästa.
Kommunfullmäktige beslutar att utse:
Bert-Ove Orvnäs (KB) till ny ersättare i valberedningen samt till ny ersättare i
miljö- och byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Rosalina Gauffin (KB) avsäger sig i en skrivelse den 14 december 2015
samtliga uppdrag i Ljungby kommun.
Rosalina Gauffin (KB) har följande förtroendeuppdrag:
Ersättare i kommunfullmäktige.
Ersättare i valberedningen.
Ersättare i miljö- och byggnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Kommunens
Bästa.
Skickas till
Länsstyrelsen
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Kf § 28

Ks2016/0006

102

Valärende - A Arousell- Sålebo (L)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ann Arousell-Sålebos (L) avsägelse och utser
Sabina Dzonlic (L) till ny ledamot i barn-och utbildningsnämnden. Till ny
ersättare i nämnden utses Lars Solling (L).
Sammanfattning av ärendet
Ann Arousell-Sålebo (L) avsäger sig i en skrivelse den 11 januari 2016
uppdragen som ordförande i gymnasieutskottet och som ledamot i barn-och
utbildningsnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Liberalerna.
Ny ordförande i gymnasieutskottet utses av barn- och utbildningsnämnden.
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