Sammanträdesprotokoll
2016-02-29

1(22)

Kommunfullmäktige

Tid och plats

Tingssalen Storgatan 26, Ljungby, måndagen den 29 februari 2016,
kl. 17.30-20.30

Beslutande

Anne Karlsson (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Magnus Gunnarsson (M)
Mats Karlsson (KB)
Caroline Holmqvist
Bo Ederström (M)
Henrysson (S)
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)
Marie Åberg-Johansson (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)
Margareta Lundblad (V)
Ulla-Britt Storck (S)
Lars Solling (L)
Ann Arousell Sålebo (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
7
Susanna Tingbratt
Björn Gullander
Ersättare: Ulla Hansson

Övriga
deltagande
Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats
Paragrafer

Kommunkansliet,
måndagen den 7 mars 2016 kl. 16.00

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Susanna Tingbratt

Justerandes sign

28 - 40

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

29 februari 2016

Överklagningstid

8 mars 2016 - 29 mars 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

30 mars 2016

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign
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Närvaro

§ 33
Ja

Anne Karlsson (S)

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

Emma Johansson (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

Stefan Willforss (C)

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

-

X

X

Ledamöter

Conny Simonsson (S)

Tryggve Svensson (V)

Ersättare

Caroline Holmqvist-Henrysson
(S)

Margareta Lundblad (V)

§ 34
Ja

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

X
X

-

X
X

X

X
X
X

X
X

Nej
X

X

Lars Solling (L)

Justerandes sign

Nej

X
X

Ja

Nej
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Närvaro

§ 33
Ja

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

-

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Ledamöter

Ersättare

Maria Sitomaniemi (SD)

Henrik Pettersson (SD)

X

Jennie Lundgren (M)

Peter Berg (M)

X

Nej

§ 34
Ja

Nej

X
-

X
X

X
X

X

X
X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Gun Lindell (S)

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Martina Ericsson (SD)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

X

X

X

Maria Stansert (S)

Ulla-Britt Storck (S)

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

Ann Arousell Sålebo (L)

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

36
Justerandes sign

X

X

11

28

21

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

Caroline Holmqvist-Henrysson
(S)

§ 35 a
§ 35 b
Ja Nej Ja Nej
X
X

X

X
X

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

Emma Johansson (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

Tryggve Svensson (V)

Margareta Lundblad (V)

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

X

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

X

X
X

X

X

X

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 35 a
§ 35 b
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

Judit Svensson (C)

X

X

X

Maria Sitomaniemi (SD)

Henrik Pettersson (SD)

X

X

X

Jennie Lundgren (M)

Peter Berg (M)

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

-

Björn Gullander (V)

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Gun Lindell (S)

X

-

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

-

Maria Stansert (S)

Ulla-Britt Storck (S)

X

X
-

X

X

X
X

-

X
X
X
X
X
X

-

X

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

X

29
Justerandes sign

X

17

23

26

Ja

Nej
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Kf § 28

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund.
Ledamöternas frågestund
1. Björn Gullander (V) frågar socialnämndens ordförande om han känner
till hur det är ställt med de ensamkommande flyktingbarn som bor på
asylboendena i Annerstad. Gullander ger en kort beskrivning av de
ensamkommande barnens situation och frågar ordföranden om han
känner till detta och vad han gör för att det inte ska vara på det viset.

Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att han inte har
någon detaljkännedom om de ensamkommande flyktingbarnen som bor
på asylboendet i Annerstad, men att han kommer att förhöra sig om detta
och ber att få återkomma i frågan.

2. Roland Johansson (ALT) frågar socialnämndens ordförande om det är
stökigt på asylboendena i Ljungby och om det döljs från allmänheten
enligt § 291.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att asylboendena i
Singeshult och Annerstad bedrivs inte i kommunal regi. Kommunen har
alltså inte tillsyn över dem. Om det inträffar enskilda ärenden där
socialen måste ingripa så kan han inte uttala sig om de enskilda fallen.

Justerandes sign
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Kf § 29

Information om beslutet angående
höghastighetsjärnvägen.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) informerar om Ljungby
kommuns arbete i frågan om höghastighetsjärnväg, Sverigeförhandlarnas beslut
att föreslå en västlig dragning av höghastighetsjärnvägen och deras förslag till
stationslägen.

Justerandes sign
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Kf § 30

Information om miljö- och byggnämndens verksamhet
Miljö- och byggnämndens presidium informerar om nämndens verksamhet och
aktuella frågor.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 31

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
1. I en motion från den 2 februari 2016 ber Sverigedemokraterna genom
Krister Salomonsson (SD) att Ljungby kommun skyndsamt utreder och
anslår medel för ombyggnad/renovering av Askakens badplats i Lidhult.
Kommunens badplats i sjön Askaken har funnits sen 60-talet men har
med åren förfallit mycket. Med en positiv invånartrend bör Lidhult ha ett
bättre bad än det nuvarande, gärna med hopptorn och trampoliner som
kan locka lokalbefolkning och besökare till bad och lek sommartid.
2. Sverigedemokraterna har också lämnat in en motion den 24 februari
2016 gällande stölder inom socialförvaltningen. Martina Ericsson (SD),
Jan Lorentzson (SD), Melena Jönsson (SD) och Krister Salomonsson
(SD) föreslår att Ljungby kommun köper in värdeboxar och monterar in
dem i brukarnas bostäder. På så sätt skulle man kunna begränsa
möjligheterna till stöld och våra brukare och deras anhöriga skulle känna
trygghet i att deras pengar och värdesaker kommer att finnas kvar,
skriver de.
3. Återuppbygg omedelbart Kånna skola yrkar Kerstin Wiréhn (V) och
Björn Gullander (V) i en motion den 26 februari 2016. För att möta det
akuta läget med brist på skollokaler menar motionärerna att kommunen
bör utnyttja möjligheten med brandförsäkringens ekonomiska utrymme
för snabb återuppbyggnad och göra anpassningar så att byggnaden i
framtiden kan användas till andra ändamål om skolbehovet upphör.
I en interpellation inlämnad den 10 februari 2016 om arbete och
integration ställer Janewert Johansson (S) fem frågor till
kommunstyrelsens ordförande, med anledning av att det vid
kommunfullmäktiges sammanträde framkom att olika partiföreträdare
hade önskemål att man på något sätt skulle få fram sysselsättningar,
enklare arbeten och kanske några praktikplatser.
Interpellationen kommer att besvaras under fullmäktiges sammanträde i
mars.
Justerandes sign
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Kf § 32

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna
medborgarförslag nr 1 till socialnämnden för beslut,
medborgarförslag nr 2 till kommunstyrelsen för beslut och
medborgarförslag nr 3 till tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Förse hemtjänstens och nattpatrullens tillhandahållna kläder med
reflexer! Motivering: Förutom säkerhetsaspekten är det bra att vara
synliga och på håll uppmärksammas av allmänheten att de tillhör
hemtjänsten/hemsjukvården.
2. Förändra färdtjänstreglerna eller utöka kommunens fordonsenhet med
minibussar. Motivering: Ge kommunens personal möjlighet att
genomföra aktiviteter för våra äldre ex. utflykter och resor.
3. Anslut "kotunneln" till Sickingekorset.
Förslaget motiveras med att genom att ansluta kotunneln till den
befintliga cykelvägen kan kommunen lösa två överfarter vid väg 25 på et
trafiksäkert sätt, två överfarter som till övervägande del används av barn
och ungdomar. Förslaget är ett E-förslag som har fått 58 underskrifter på
kommunens webbplats.

Justerandes sign
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Kf § 33

Ks2015/0228

730

Svar på motion om att höja äldres livskvalitet
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna, Alternativet och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Jan Lorentzson (SD) skriver i en motion den 24 juni 2015 att
Sverigedemokraterna vill att de äldre på särskilda boenden, i den mån den är
möjligt, får en daglig utevistelse och mer socialt umgänge. Lorentzson (SD)
yrkar därför att kommunen inför aktivitetsplatser inom äldreomsorgen, till
arbetslösa ungdomar och personer som vill pröva vårdyrket, i syfte att höja våra
äldres livskvalitet.
Socialförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att de följer socialstyrelsens
riktlinjer om kompetenskrav och anställer enbart medarbetare som har vård- och
omsorgsutbildning. Dessutom skulle förslaget innebära att en helt ny
anställningsform skulle behöva inrättas.
Socialförvaltningen har under flera år erbjudit de som vill prova på att arbeta
inom äldreomsorgen att prova det genom socialförvaltningens bemanningsenhet.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen föreslår den 9 februari 2016 att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2015-12-16.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-02-09 § 29
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD), Christer Henriksson (KD), Roland Johansson (ALT) och
Lars Solling (L) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign
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Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Bo Ederström (M), Anne
Karlsson (S), Emma Johansson (S), Elisabeth Lindström Johannesson (MP),
Margareta Lundblad (V) och Thomas Ragnarsson (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller motionen enligt Jan Lorentzsons
(SD) med flera yrkande eller avslår motionen enligt Magnus Gunnarssons (M)
med flera yrkande. 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 36 ja-röster och 11 nej-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Se omröstningsresultatet på sidorna 3 och 4.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.

Justerandes sign
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Kf § 34

Ks2015/0257

017

Svar på motion om radioskugga
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Mathias Wanderoy (S) och Pia Johansson (S) föreslår i en motion att Ljungby
kommun utreder möjligheterna till att få bättre tillgång till radiosändningar.
Enligt motionärerna lever Ljungby i en radioskugga vilket påverkar möjligheten
för allmänheten att lyssna på radio, för företagare att annonsera och möjligheten
att nå ut med information till allmänheten vid krishändelser. Motionärerna
skriver också att ett minimikrav borde vara att alla kan få in statskanalerna.
Kommunledningsförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att det finns idag
ingen lagstiftning som ger alla rätt till fullgod radiomottagning. Sveriges Radio
har dock en total täckningsgrad i landet på 99.8 procent och företaget Teracom
AB som sköter Sveriges Radios sändningar har som ambition att nå de flesta
platser i landet.
Enligt Teracoms täckningskarta nås hela Ljungby kommun av Sveriges Radios
lokala sändningar i någon av P4-kanalerna Halland, Jönköping och Kronoberg.
Det behöver dock inte innebära att samtliga kommuninvånare kan få in
kanalerna på sina radiomottagare eftersom det även påverkas av hur många
stationer som sänder på FM-bandet (trängsel kan störa sändningar), vilken typ
av radioapparat och antenn man har och var de är placerade i hemmet och övrig
teknisk utrustning i hemmet som kan störa mottagningen. Såväl Teracom som
Post- och telestyrelsen har checklistor och råd till radiolyssnare om hur man
förbättrar mottagningen.
I Ljungby kommun finns en närradioförening, Radio Ljungby, som säger att
deras sändningar når större delen av kommunens invånare.
Idag använder fler och fler sig av internet för att lyssna på radio. Antingen
lyssnar man via olika hemsidor på webben eller via mobilapplikationer i sin
telefon eller surfplatta. Såväl Sveriges Radio som privata radiostationer och
närradion erbjuder lyssning via internet. Detta gör att tillgängligheten inte är
begränsad av räckvidden via FM-nätet.
Regeringen har slagit fast att radio och tv de primära kanalerna för att varna och
informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Via SOSalarm kan kommunen begära att ett så kallat VMA, Viktigt meddelande till
allmänheten, sänds ut med omedelbar verkan i Sveriges Radio, Sveriges
Television, TV 4, Kanal 5 och Kanal 9.
Justerandes sign
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Vid mindre allvarliga händelser kan kommunen begära att i Sveriges Radio
sänder myndighetsmeddelande. Det kan till exempel handla om svaga isar,
vägavstängningar och avbrott på va-nät.
För att öka möjligheten att nå ut med VMA till befolkningen har SOS Alarm på
uppdrag av staten tagit fram en teknisk plattform för att sända ut
varningsmeddelande via telefon (fast och mobil). Denna lösning testades med
gott resultat i Ljungby kommun under 2015 och finns nu tillgänglig i hela
landet.
Utöver dessa kanaler har Ljungby kommun möjlighet att använda Radio
Ljungby för såväl akut som planerad information till allmänheten.
Kommunstyrelsen föreslår den 9 februari 2016 att kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-02-09 § 30
Yrkanden
Mathias Wanderoy (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller motionen enligt Mathias Wanderoys
(S) yrkande eller anser motionen besvarad enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att besvara motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 28 ja-röster och 21 nej-röster. Se
omröstningsresultatet på sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att anse
motionen besvarad.

Justerandes sign
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Kf § 35

Ks2016/0027

024

Revidering av arvodesreglementet
Beslut
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till revidering av
arvodesreglementet.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Personal- och arbetsmarknadsutskottet fick den 26 januari 2015 i uppdrag av
kommunfullmäktige att utvärdera arvodesreglementet senast den 31 januari
2016. I uppdraget ingick även att eventuellt revidera reglementet efter
utvärderingen.
Det som nu har utvärderats är tolkning av befintliga paragrafer och om det
funnits behov av att lägga till ytterligare tillämpningar.
Förutom ändringar för att förtydliga reglementet har även ersättningsbeloppen
räknats upp enligt gällande beslut om att grundbeloppet ska justeras årligen i
förhållande till riksdagsledamöternas arvode för innevarande år.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar det
reviderade arvodesreglementet, med ändringen att man även fortsättningsvis får
närvara som ersättare vid sammanträden maximalt fem gånger per år. Enligt det
ursprungliga förslaget skulle antalet sammanträden med arvode för ersättare
vara två gånger per år.
Kommunstyrelsen föreslår den 9 februari 2016 att kommunfullmäktige antar
förslaget till revidering av arvodesreglementet, med ändringen att ersättare i
nämnder med 11 ledamöter samt kommunstyrelsen även fortsättningsvis får
arvode då de är närvarande vid sammanträden utan att tjänstgöra, maximalt fem
gånger per år. För ersättare i bolagsstyrelserna och överförmyndarnämnden
gäller att de får arvode för max tre sammanträden per år, om de är närvarande
utan att tjänstgöra.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-01-25.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslag till beslut 2016-02-01 § 5.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-02-09 § 32
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att arvodet inte ska räknas upp under 2016. Anne
Karlsson (S) bifaller detta yrkande.
Henrik Pettersson (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag ändras så att nya
ersättare får arvode utan att tjänstgöra högst fem sammanträden under det första
året, oavsett när under mandatperioden det inträffar, och därefter får arvode två
gånger per år utan att tjänstgöra.
Anne Karlsson (S), Susanna Tingbratt (KD) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens hela förslag.
Beslutsordning 1
Ordföranden ställer först proposition på Kerstin Wiréhns (V) tilläggsyrkande att
inte räkna upp arvodena 2016 och finner att fullmäktige beslutar att avslå
Wiréhns (V) yrkande.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå Kerstin Wiréhns (V) yrkande och
Nej-röst för att bifalla Wiréhns (V) yrkande.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 17 nej-röster. Tre ledamöter avstår
från att rösta. Se omröstningsresultatet på sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå Kerstin Wiréhns (V) yrkande.
Beslutsordning 2
Ordföranden frågar därefter om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
hela förslag eller enligt Henrik Petterssons (SD) ändringsyrkande och finner att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Henrik Petterssons
(SD) ändringsyrkande.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till ks förslag med Henrik Petterssons (SD) yrkande och
Nej-röst för att bifall till kommunstyrelsens hela förslag.
Omröstningen resulterar i 23 ja-röster och 26 nej-röster. Se
omröstningsresultatet på sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat att bifalla
kommunstyrelsens hela förslag.
Justerandes sign
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Kf § 36

Ks2016/0023

003

Revidering av tekniska nämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till revidering av reglemente för
tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden ska, genom räddningstjänsten, ta över handläggningen av
tillståndsansökningar ”brandfarlig vara” från miljö- och byggnämnden. Detta
innebär att tekniska nämndens reglemente behöver revideras genom följande
tillägg: Tekniska nämnden ska svara för prövning och tillsyn samt i övrigt
handlägga och granska ärenden inom nämndens område:
• Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Ytterligare en justering behöver göras i reglementet: Kommunfullmäktige
beslutade i juni 2015 att delegera till tekniska nämnden rätten att fatta beslut om
detaljerad tillämpning av författningssamlingen för kommunal
parkeringsövervakning, inklusive rätt att revidera vilken av de tre nivåerna i
felparkeringsavgiften som ska utgå för överträdelse av de olika punkterna i
författningssamlingen. Följande tillägg föreslås till reglementet:
•

att besluta om tillämpningen av taxor och avgifter för kommunens
parkeringsverksamhet inklusive rätt att revidera vilken av de tre nivåerna
i felparkeringsavgiften som ska utgå för överträdelse av de olika
punkterna i författningssamlingen. (Kf 2007-05-24 § 60)

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
reviderat reglemente för tekniska nämnden.
Beslutet innebär att tekniska nämnden får ansvar för prövning, tillsyn och
hantering av brandfarliga och explosiva varor. Dessutom får nämnden
befogenhet att fatta beslut om reglerna för parkeringsövervakning.
Kommunstyrelsen föreslår den 9 februari 2016 att kommunfullmäktige
godkänner förslaget till revidering av reglemente för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-12-04
Tekniska nämndens förslag till beslut 2016-01-19 § 5.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-02-09 § 28
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Kf § 37

Ks2015/0433

026

Revidering av policy för hälsa
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade policyn för hälsa.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog Ljungby kommuns policy för hälsa i januari 2013
med revidering senast den 31 december 2015.
I Ljungby kommuns policy för hälsa formuleras den grundsyn och de
värderingar som hälsoarbetet i Ljungby kommun utgår ifrån. Hälsoarbetet ska
bidra till att Ljungby kommun är en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig och
behåller sina medarbetare. Medarbetarnas hälsa är en förutsättning för en
framgångsrik och effektiv verksamhet.
Hälsoarbetet är indelat i fyra olika områden, friskvård, rehabilitering, alkohol
droger och tobak och företagshälsovård.
I revideringen av policyn har ordet hälsoprofiler ersatts av kartläggning och
anpassning av metoder, detta för att nå en så god arbetsmiljö som möjligt.
Utöver det är det endast redaktionella ändringar.
Kommunstyrelsen föreslår den 9 februari 2016 att kommunfullmäktige beslutar
att anta den reviderade policyn för hälsa.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-12-03.
Kommunstyrelsens föreslag till beslut 2016-02-09 § 33
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Kf § 38

Ks2016/0024

102

Valärende M Sitomaniemi (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Maria Sitomaniemis (SD) avsägelse av samtliga
uppdrag och ber länsstyrelsen att utse ny ledamot i kommunfullmäktige för
Sverigedemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar att utse:
Krister Salomonsson (SD) till ersättare i valberedningen.
Patrik Lundqvist (SD) till ledamot i överförmyndarnämnden.
Melena Jönsson (SD) till ersättare i överförmyndarnämnden.
Krister Salomonsson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen.
Torgny Elmén (SD) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
Melena Jönsson (SD) till ersättare i personal- och arbetsmarknadsutskottet.
Doris Nickel (SD) till ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Maria Sitomaniemi (SD) avsäger sig i en skrivelse den 22 januari 2016 samtliga
uppdrag i Ljungby kommun.
Maria Sitomaniemi (SD) har följande förtroendeuppdrag:
Ledamot i kommunfullmäktige.
Ersättare i valberedningen.
Ledamot i överförmyndarnämnden.
Ersättare i kommunstyrelsen.
Ersättare i miljö- och byggnämnden.
Ersättare i personal- och arbetsmarknadsutskottet.
Ersättare i socialnämnden
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med
Sverigedemokraterna
Skickas till
Länsstyrelsen
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Kf § 39

Ks2016/0032

102

Valärende M Eriksson (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Martina Erikssons (SD) avsägelse och utser
Ellinor Jönsson (SD) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Martina Erikssons (SD) avsäger sig i en skrivelse den 26 januari 2016 sitt
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med
Sverigedemokraterna
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Kf § 40

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen har utsett Roy Johansson (KB) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Rosalina Gauffins (KB) avsägelse.
2. Socialnämnden meddelar den att det finns gynnande beslut som
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, inom SoL
ÄO äldreomsorg och SoL IFO individ och familjeomsorg.
3. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum i
konferensrummet i Ljungby Arena, den 21 mars.
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