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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

25 april 2016

Överklagningstid

3 maj 2016 – 24 maj 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

25 maj 2016

Underskrift

Lena Karlsson
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 65
Ja Nej

§ 66 a
Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)
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Conny Simonsson (S)
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Carina Bengtsson (C)

X

X

X
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Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

X

X

X

X
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Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

§ 66 b
Ja Nej

X

X

X
X

X
X

X
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Emma Johansson (S)

X
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Kerstin Wiréhn (V)

X
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Stefan Willforss (C)
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Magnus Carlsson (S)
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Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X
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Krister Salomonsson (SD)

X

X

X
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Marie Åberg Johansson (S)
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Christer Henriksson (KD)

X

X

X
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Karin Bondeson (M)

X

X

X
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Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X
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Roland Johansson (ALT)

X

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)
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X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 65
Ja Nej

§ 66 a
Ja Nej

§ 66 b
Ja Nej
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Kf § 62

Allmänhetens frågestund och ledmöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes.
Ledamöternas frågestund
1. Margaretha Andersson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande var
utredningarna om intraprenaderna tagit vägen?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) ber att få återkomma
med svar.
2. Tryggve Svensson (V) frågar kommunstyrelsens ordförande varför det finns
särskilda regler för barn- och utbildningschefen? Om man själv slutar sitt jobb
blir man avstängd från A-kassa. Gäller en årslön för alla anställda som slutar?
Det är skattepengar ni behandlar, säger Svensson.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att tjänstemän
inte ska bli uthängda.
3. Janewert Johansson (S) föreslår kommunstyrelsens ordförande att det införs
en vikariepool med pensionärer som kan gå in som vikarier exempelvis som
fixartjänst där pensionärer som vill kan jobba.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han tar med
sig idéen.
4. Liselott Åhlander (S) frågar socialnämndens ordförande om
socialförvaltningen har minskat antalet anställda. Vilka är det i så fall
förvaltningen har dragit ner på?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) återkommer med svar.
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Kf § 63

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunen bör ta hem utbildningen om samhällsorientering för
nyanlända från Alvesta, skriver Melena Jönsson (SD) i en motion den 18
april 2016. Det skulle spara mycket pengar för kommunen och även
kursdeltagarna skulle ha fördel av att slippa resor. Därför vill Melena
Jönsson (SD) att kommunen utreder och startar den första utbildningen
för nyanlända i kommunens regi.
2. I en motion daterad den 20 april 2016 yrkar Matija Rafaj (S) att
kommunen utreder möjligheterna och inför platser till
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på dagliga verksamheten industri och
service. Att få en normaliserad vardag, att känna sig behövd och få
känna att man har framtidsutsikter och förhoppning om framtida arbete
är en viktig del för att ge människor en möjlighet att komma tillbaka från
sjukskrivning eller arbetslöshet, skriver Rafaj (S).
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Kf § 64

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för beslut.

Sammanfattning av ärendet
1. Gör en cykel/gångväg på Bräkentorpsvägen och sänk hastigheten till 50 km/h
hela vägen, föreslår en medborgare. Det är många cyklister, både barn och
vuxna, som kör på den smala vägen. Bilisterna håller hög hastighet och tar ingen
hänsyn. De boende längs vägen upplever incidenter hela tiden. Särskilt under
våren och sommaren är det många cyklister och mycket trafik mot Finnstugan
och Bräkentorpssjön.
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Kf § 65

Ks2015/0367

020

Svar på motion om projekt med 6-timmars arbetsdag på
Brunnsgården
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) yrkar i en motion från november 2015 att Ljungby
kommun inleder ett projekt med sex timmars arbetsdag på Brunnsgården nu när
den ska bemannas på nytt efter renoveringen.
En motion med precis samma innebörd behandlades av kommunfullmäktige den
28 september 2015, nämligen att starta ett projekt med sex timmars arbetsdag
enligt Göteborgsmodellen. Socialnämndens arbetsutskott gav
socialförvaltningen i uppdrag att bevaka Göteborgsprojektet och fullmäktige
beslutade sedan att förklara motionen besvarad.
Socialförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att Göteborgsprojektet ännu inte
har utvärderats och att ingen ny information har framkommit sedan den förra
motionen besvarades.
Socialnämnden och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2016-03-23.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande 2016-02-05.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 72
Yrkanden
Tryggve Svensson (V) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till motionen.
Magnus Gunnarsson (M) och Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Tryggve
Svenssons (V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Magnus
Gunnarssons (M) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Justerandes sign
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Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Kommunfullmäktige
har därmed beslutat att avslå motionen.
Se omröstningslistan på sidorna 3-4.
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Kf § 66

Ks2015/0387

022

Svar på motion om att öppna nya möjligheter att rekrytera
sjuksköterskor och undersköterskor till vår kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) skriver i sin motion daterad 2015-11-11 att han vill att
Ljungby kommun jobbar mer för att locka fler sjuksköterskor och
undersköterskor att jobba i kommunen. Svensson lämnar några förslag till
aktiviteter, så som att erbjuda anställning med heltidslön men med 85 procent
tjänstgöring. Svensson vill också att kommunen provar att erbjuda bättre
arbetstider samt att ta bort de delade turer som finns och att starta en ny
utbildning på högskolecentrum där kommunen erbjuder undersköterskor att
vidareutbilda sig till sjuksköterskor med bibehållen lön.
Socialförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att de ställer sig bakom
motionärens förslag att kommunen ska göra Ljungby mer attraktivt samt göra
vårdyrkena mer lockande i vår kommun.
När det gäller förslaget att erbjuda anställningar med heltidslön och 85 %
tjänstgöring hänvisar socialförvaltningen till sitt svar på en tidigare motion i
samma område. Även förslaget att pröva bättre arbetstider har behandlats i flera
motioner vid tidigare tillfällen. I socialförvaltningen väljer arbetsgrupperna om
de vill arbeta med Time Care planering och där lägga sina egna scheman. De har
då möjligheten att påverka sina arbetstider. De kan också vara med och påverka
antalet delade turer kopplat till hur många helger man vill jobba.
Starta en ny utbildning där vi erbjuder undersköterskor att vidareutbilda sig till
sjuksköterskor med bibehållen lön, föreslår Svensson. Socialförvaltningen har
sedan tidigare ett uppdrag att arbeta med den frågan. Ljungby kommun finns
representerad i den arbetsgrupp som tillsammans med Region Kronoberg och
Linneuniversitetet arbetar med den frågan.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-04-25

11(36)

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens yttrande 2016-03-23.
Kommunstyrelsen förslag till beslut 2016-04-12 § 71.
Yrkanden
Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Thomas Ragnarsson (M) yrkar avslag på motionen.
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till socialnämndens förslag till beslut att
motionen ska anses besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att fullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Omröstning
Votering begärs.
a. För att få ett motförslag till huvudförslaget att avslå motionen genomför
ordföranden en omröstning med följande beslutsordning:
Ja-röst för att bifalla motionen och
Nej-röst för att anse motionen besvarad.
Omröstningen resulterar i 3 ja-röster och 46 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att yrkandet att anse motionen besvarad ska stå som motförslag till
huvudförslaget.
b. Ordföranden genomför nu en omröstning med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att anse motionen besvarad.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå motionen.
Se omröstningslistan på sidorna 3-4.
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Kf § 67

Ks2015/0011

800

Svar på motion om aktivitetshus för ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Jonna Nielsen (ALT) och Roland Johansson (ALT) föreslår i en motion daterad
2015-01-15 att kommunen ska tillmötesgå ungdomars önskemål om ett
aktivitetshus för ungdomar 18 år och äldre.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör i ett tjänsteyttrande att skrivelser har
inkommit till kultur- och fritidsnämnden om behovet av en mötesplats för äldre
ungdomar. Frågan har diskuterats vid presidiemöte mellan barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Förvaltningscheferna för dessa nämnder deltog på ungdomsrådets Inflytandedag
2015, för att lyssna på ungdomarnas önskemål om hur en eventuell möteplats
skulle kunna utformas. Därefter lyfte kultur- och fritidsnämnden behovet till
budgetberedningen. Fullmäktige beslutade dock inte om budget till detta
ändamål.
I december 2015 presenterade föreningen Teater 16 projektet ”Ta Plats”, en
kreativ mötesplats för konst- och kulturintresserade ungdomar mellan 16 och 25
år. Verksamheten ska styras och drivas av deltagarna själva med stöd av en
anställd verksamhetsledare. Målet är en öppen och välkomnande mötesplats.
Sedan den 1 januari 2016 har ”Ta Plats” lokaler på Helsingborgsvägen.
Ungdomsrådet är informerade och positiva till mötesplatsen. Kultur- och
fritidsnämnden har beviljat 65 000 kr till lokalhyran 2016. Andra
samarbetspartners är Regionteatern Blekinge Kronoberg och Riksteatern i
Kronoberg. En ansökan om projektmedel kommer att lämnas till Allmänna
arvsfonden. Enligt kultur- och fritidsförvaltningen är det mycket som talar för
att ”Ta Plats” kan bli den möteplats som många ungdomar önskar. Alla får
komma dit och själva bestämma om man bara vill fika och ta del av
gemenskapen eller aktivt delta i utformning av lokal eller verksamhetsinnehåll.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen är
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-03-23.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12
Justerandes sign
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Kf § 68

Ks2015/0089

820

Svar på motion om att anlägga en hinderbana
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till att
förslaget tas med i den förstudie som ska göras över Kvarteret Fritiden.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har genom Matija Rafaj, Pia
Johansson och Matthias Wanderoy lämnat in en motion om att anlägga en
hinderbana i Ljungby kommun.
En hinderbana av det slag som föreslås finns inte i kommunen idag. En
hinderbana består av många olika hinder och svårighetsgrader. Skillnaden
mellan ett utegym och en hinderbana är att på gymmet lyfter man tyngder,
en hinderbana hoppar man över eller kryper under hinder. De banor som
har byggts på andra platser i landet har blivit mycket populära.
En hinderbana i Ljungby kommun rekommenderas ligga intill ett
idrottsområde, elljusspår eller en sporthall. Enligt offert från ett etablerat
sportbolag som levererar och bygger hinderbanor uppgår kostnaden till
cirka 400 000 kronor. En sådan hinderbana består av 16 hinder, arbete,
betong med mera. I summan finna inga markberedningskostnader
inräknade. Kultur- och fritidsförvaltningen tycker det är viktigt att det läggs
ett barnperspektiv på hinderbanans utformning. Större barn, ungdomar och
vuxna ska ha roligt och kunna motionera i denna typ av spontanaktivitet.
Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till förslaget.
Även kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att en hinderbana byggs.
Lämpligtvis tas hinderbanan med i den förstudie som ska göras över Kvarteret
Fritiden. Nämnden föreslår att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad
med hänvisning till att förslaget tas med i den förstudie som ska göras över
Kvarteret Fritiden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-03-23.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 79.
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Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen
besvarad.
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Kf § 69

Ks2016/0072

860

Svar på interpellation om Ljungbys varumärke
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
I en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande ger Janewert
Johansson (S) fem förslag på hur Ljungby kommun kan profilera sig med ett
starkt varumärke. Önskemålet är främst att dessa förmedlas till
näringslivsansvariga.
Ordföranden i kommunstyrelsen har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under mötet.
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Kf § 70

Ks2016/0069

041

Årsredovisning Ljungby kommun 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Ljungby
kommun 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för
2015. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning
ger information om det ekonomiska utfallet för 2015 års verksamhet och
redovisar den ekonomiska ställningen per 2015-12-31. Årsredovisningen
innehåller även förvaltningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning
av mål.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen för Ljungby kommun 2015.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 73.
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Kf § 71

Ks2016/0069

041

Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om
ansvarsfrihet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
ledamöterna i kommunstyrelsen,
ledamöterna i socialnämnden,
ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden,
ledamöterna i miljö- och byggnämnden,
ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden,
ledamöterna i tekniska nämnden,
ledamöterna i överförmyndarnämnden,
ledamöterna i gemensamma nämnden.
Jäv
Ledamot i respektive nämnd eller styrelse deltar inte i överläggning eller beslut
avseende frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket berörd ledamot har
tjänstgjort.
I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte
Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S), Conny
Simonsson (S), Jan Sahlin (M), Lars Solling (FP), Christer Henriksson (KD),
Jan Lorentzson (SD) Roland Johansson (ALT), Kerstin Wiréhn (V), Gun Lindell
(S), Magnus Carlsson (S), Håkan Bengtsson (S), Irene Olofsson (C)
I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden deltar inte Bo Ederström (M),
Thomas Ragnarsson (M), Emma Johansson (S), Håkan Bengtsson (S), Maria
Stansert (S), Annelie Ahlqvist (C), Martina Ericsson (SD) och Jonna Nielsen
(ALT)
I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden deltar inte Stefan
Willforss (C) Ulla Hansson (M), Margaretha Andersson (S)
Magnus Carlsson (S), Liselott Åhlander (S), Jerry Rogerstam (S) Melena
Jönsson (SD) och Susanna Tingbratt (KD).
I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte Kent
Danielsson (C), Caroline Henrysson (S), Peter Berg (M) och Jerry Rogerstam
(S).
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I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden deltar inte Ulla-Britt
Storck (S) och Matija Rafaj (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för tekniska nämnden deltar inte Conny Simonsson
(S), Krister Lundin (M) Krister Salomonsson (SD), Gun Lindell (S), Mathias
Wanderoy (S) och Gunilla Åström (M).
I beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden deltar inte Ulla Hansson
(M), Ulla-Britt Storck (S), och Krister Lundin (M).
I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden deltar inte
Bo Ederström (M).

Sammanfattning av ärendet
Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga
nämnders verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2015. De har också
granskat de kommunala bolagen och den gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor. Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2016-04-12
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Kf § 72

Ks2016/0107

734

Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret Nålen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ljungbybostäders projekt att uppföra
32 lägenheter på tomten Nålen 4.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden i Ljungby kommun beslutade den 15 december 2015 att beställa
32 lägenheter på tomten Nålen 4 för att möta behovet av fler boenden till
ensamkommande flyktingbarn. Bostäderna produceras av Ljungbybostäder AB.
Ljungbybostäders styrelse godkände den 3 februari 2016 markförvärvsavtal
avseende tomten. I samband med detta ärende tog styrelsen även del av kalkyl
för projektet samt information om förslaget till byggnation, så kallade
Kombohus Mini, i två våningar.
Markförvärvsavtalet och ett blockhyresavtal godkändes den 15 mars 2016 av
tekniska nämnden.
Styrelsen för Ljungbybostäder beslutade den 30 mars 2016 att godkänna
hyresavtalet avseende 32 nyproducerade lägenheter på tomten Nålen 4 med
tillägget att om båda parter är överens om en uppsägning av kontraktet efter 10
år är inriktningen att en sådan uppgörelse skall träffas med i övrigt oförändrade
avtalsvillkor.
Enligt bolagets ägardirektiv måste kommunfullmäktiges godkännande inhämtas
vid frågor av större vikt eller av principiell karaktär, samt om investeringen
överstiger 10 procent av balansomslutningen. Aktuellt projekt omfattas av båda
kriterierna, därför föreslår styrelsen för Ljungbybostäder att kommunfullmäktige
beslutar att godkänna projektet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Ljungbybostäders projekt att uppföra 32 lägenheter på tomten Nålen 4.
Beslutsunderlag
Förslag från styrelsen för Ljungbybostäder AB 2016-03-30.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 66.
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Kf § 73

Ks2016/0096

040

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnation av
Ljungberga plan 4
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med 600 000 kronor,
plus minus 20 procent, till anpassning av lokaler på plan 4 Ljungberga för
att ge fler platser för HVB.
Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Under år 2015 tog Ljungby kommun emot 151 ensamkommande
flyktingbarn, jämfört med 37 ensamkommande år 2014. Kommunen har
brist på boenden och använder därför ett akut- och jourboende i Tingsryd
till en tillfällig placering av cirka 30 barn.
Socialförvaltningen har dessutom tvingats använda HVB-platser i egen regi
med dubbel beläggning i elva fall.
För att möta behovet av fler platser på HVB beslutade socialnämnden den
16 december att beställa nyproduktion av 32 lägenheter, så kallade SABO
Kombohus Mini, och att ge socialförvaltningen i uppdrag att teckna avtal
med tekniska förvaltningen om blockförhyrning av dessa.
Dessa bostäder kommer endast att möta en del av behovet av boenden för
ensamkommande flyktingbarn. För att ytterligare förstärka antalet
boendeplatser och snarast flytta barnen från Kåranäs till Ljungby kommun
föreslås även Ljungbergas plan 4 tas i anspråk som HVB. På plan 4 skulle
25-30 lägenheter kunna tas i anspråk.
Anpassningen av lokalerna på Ljungberga plan 4 beräknas kosta cirka
5 367 000 kr, enligt socialförvaltningen. I denna kostnad inkluderas separat
ingång, brandspjäll till varje rum, nya tak, ommålning samt
konsultkostnader.
Socialnämnden beslutade den 23 mars 2016 att hos kommunstyrelsen äska om
tilläggsanslag på 5 367 tkr för ombyggnation av Ljungberga plan 4.
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Kommunledningsförvaltningen ser inte att det finns någon möjlighet att lösa
investeringsutgiften genom ombudgetering av andra medel och föreslår att
kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 5 367 tkr från kommunens
rörelsekapital.
Under dagens sammanträde informerar tekniska förvaltningen och miljö- och
byggförvaltningen om att det inte behövs något bygglov eller anmälan för att
anpassa lokalerna till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Kostnaden
reduceras därmed till cirka 600 000 kronor för att bygga en ny entré till HVBhemmet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag
med 600 000 kronor, plus minus 20 procent, till anpassning av lokaler på
plan 4 Ljungberga för att ge fler platser för HVB.
Finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.

Beslutsunderlag
Socialnämndens begäran 2016-03-23.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 69.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
eller om fullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag enligt Jan Lorentzsons
(SD) yrkande.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kf § 74

Ks2015/0165

700

Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor i Älmhults, Ljungby och Markaryds
kommuner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse om gemensam
nämnd för familjerättsliga frågor i Älmhults, Ljungby och Markaryds
kommuner i enlighet med förslag daterat 2015-11-09.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-30, § 114 att inrätta en
gemensam nämnd för familjerättsfrågor tillsammans med Markaryds
och Ljungby kommuner. Samtidigt antogs ett avtal mellan kommunerna
avseende den gemensamma nämnden.
Förslag till ny överenskommelse har tagits fram och överlämnats till
kommunfullmäktige i Ljungby, Markaryd och Älmhult för godkännande.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna
överenskommelse om gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Älmhults,
Ljungby och Markaryds kommuner i enlighet med förslag daterat 2015-11-09.

Beslutsunderlag
Gemensamma nämndens förslag 2015-11-09.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 70.
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Kf § 75

Ks2016/0085

107

Instruktion till ombud vid 2016-års ordinarie årsstämmor
för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen
samt för IHD Industrihotell AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- utfärda fullmakt till stämmoombudet Carina Bengtsson, Myrarås,
Rönnebo, 341 77 Agunnaryd att företräda samtliga aktier vid 2016
årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag
samt IHD Industrihotell AB.
Kommunfullmäktige beslutar också att, under förutsättning av godkännande vid
den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera
stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen
samt IHD Industrihotell AB, vid stämman fatta beslut om att:
- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2015 års förvaltning
- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag
Sammanfattning av ärendet
Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen och IHF Industrihotell
AB behöver kommunfullmäktige utse ombud samt instruktioner till ombudet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- utfärda fullmakt till stämmoombudet Carina Bengtsson, Myrarås,
Rönnebo, 341 77 Agunnaryd att företräda samtliga aktier vid 2016
årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag
samt IHD Industrihotell AB.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av
godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela
kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom
Ljungby Holding AB-koncernen samt IHD Industrihotell AB, vid stämman fatta
beslut om att:
- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2015 års förvaltning
- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-16.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 74.
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Kf § 76

Ks2016/0075

003

Revidering av arvodesreglementet för god man/förvaltare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvodesreglementet för god
man/förvaltare enligt förslag daterat 2016-02-08.
Sammanfattning av ärendet
Den 28 april 2009 fastställde kommunfullmäktige det nuvarande
arvodesreglementet för gode män och förvaltare. Sedan dess har
omständigheterna kring godmanskap förändrats på grund av de pågående
flyktingströmmarna, där många av flyktingarna är ensamkommande barn. Dessa
barn behöver en god man som fungerar som en ställföreträdande förälder.
Trycket på överförmyndarverksamheten har blivit stort och det nuvarande
arvodesreglementet kräver stor administration kring utbetalning av arvode som
sker varje månad till gode män för ensamkommande barn.
I många kommuner runtom i landet, bland annat i Växjö och Alvesta, har man
därför övergått till ett schablonarvode för gode män till ensamkommande barn
och ungdomar. Detta innebär att de gode männen får ett fast månadsarvode
utbetalt en gång per kvartal.
För att fastställa att gode mannen utför sitt uppdrag ska även en redogörelse
lämnas in en gång per halvår. I dagsläget lämnas ingen utförlig redogörelse in
för dessa uppdrag. Kostnaden för att övergå till schablonersättning för gode män
till ensamkommande barn beräknas bli ungefär densamma som i dagsläget.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att arvodet för
godmanskap för ensamkommande barn skiljer sig från arvodet för övriga
uppdrag. Överförmyndarnämnden avser, som tidigare, att följa SKLs
rekommendationer till ersättning för övriga godmanskap och förvaltarskap.
Överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
fastställer arvodesreglementet för god man/förvaltare enligt förslag daterat
2016-02-08.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-11 samt
Förslag till reglemente daterat 2016-02-08.
Överförmyndarnämndens förslag till beslut 2016-02-18.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 77.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
översyn av startarvode 2016-04-14.

Yrkanden
Jonna Nielsen (ALT) yrkar att startarvode ska utgå till alla gode män, inte bara
för de som är gode män till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
Ulla Hansson (M) yrkar att inget ska ändras för gode män till övriga huvudmän.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt Jonna Nielsens (ALT)
yrkande eller enligt kommunstyrelsens förslag vilket inkluderar Ulla Hanssons
(M) yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Kf § 77

Ks2015/0326

103

Redovisning av uppdraget att utreda arbetsutskottens
vara eller inte vara
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för utredningen och beslutar att den politiska
organisationen ska vara oförändrad under denna mandatperiod.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015, i samband med budget för 2016,
att ge demokratiberedningen i uppdrag att utreda arbetsutskottens vara eller icke
vara. Frågan om att ta bort ett arbetsutskott lades fram som ett besparingsförslag
från miljö- och byggnämnden i budgetärendet. Fullmäktige beslutade att inga
förändringar skulle göras inför budgetåret 2016 och att demokratiberedningen
fick i uppdrag att utreda utskottens vara eller icke vara.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av demokratiberedningen tagit
fram en utredning med fakta och statistik över beredningar och utskott, utan
några synpunkter eller förslag från tjänstemän.
Demokratiberedningen beslutar att demokratiberedningen ser positivt på att
utskotten tas bort, då den demokratiska processen ökar genom att fler ledamöter/
partier får vara delaktiga i diskussionen kring förslag till beslut i nämnden.
Demokratiberedningen anser att det är varje nämnd som får lämna förslag till
om de ska ha kvar sitt utskott. Om nämnden väljer att ha kvar utskottet bör
beredningen inför utskottssammanträdet förenklas så att den inte tar så lång tid
och att enbart ordföranden, förvaltningschef och nämndsekreterare deltar i
beredningen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tackar för utredningen och
beslutar att den politiska organisationen ska vara oförändrad under denna
mandatperiod.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens utredning daterad 2016-03-16.
Demokratiberedningens yttrande 2016-02-18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 80.
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Kf § 78

Ks2016/0086

101

Beslut om sammanträdeslokal för kommunfullmäktige
augusti- december 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden augusti - december
2016 ska hållas i Ljungby Arena.
Reservation
Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.
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 hyrs 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.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 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.
Efter förslag från fullmäktiges presidium sammanträdde
kommunfullmäktige den 21 mars 2016 i konferenslokalen i Ljungby Arena,
för att se hur den salen fungerar för deras sammanträden. En
enkätundersökning genomfördes efteråt och visar att en stor majoritet av
fullmäktigeledamöterna var mycket positiva till att hålla sammanträden i
konferenslokalen i Ljungby Arena.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden augusti - december 2016 ska hållas i Ljungby Arena.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens sammanställning av enkätundersökning bland
fullmäktigeledamöter 2016-03-21.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-04-12 § 81.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att fullmäktiges sammanträden även i fortsättningen
ska hållas i tingshuset.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska
hållas i tingshuset enligt Kjell Jormfeldts (MP) yrkande eller i Ljungby Arena
enligt kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar att hålla sina
sammanträden i Ljungby Arena från och med augusti 2016.
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Kf § 79

Ks2016/0093

101

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
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 den 24 mars 2016 att två motioner
inte har besvarats inom ett år. Dessa två motioner besvaras under dagens
fullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-24
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Kf § 80

Ks2016/0092

101

Redovisning av medborgarförslag
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 den 24 mars 2016 inte fanns något
förslag som inte besvarats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av de
medborgarförslag som har besvarats under tiden oktober 2015
till och med mars 2016, med en kort sammanfattning av respektive svar.
Samtliga förslag med svar är publicerade på kommunens webbplats.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-24
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Kf § 81

Ks2016/0110

107

Godkännande av ledamot från näringslivet till styrelsen
för Ljungby Utveckling AB
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Företagarnas representant Rickard Andersson
som ledamot i styrelsen för Ljungby Utveckling AB.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby Utveckling AB.s styrelse ska bestå av minst fem och högst åtta
ledamöter samt minst fem och högst åtta ersättare. Fem av styrelsens ledamöter
utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun och en av ledamöterna utses av
näringslivet och godkänns av kommunfullmäktige.
Företagarna i Ljungby kommun har utsett Rickard Andersson, Ryssbybygdens
buss AB till representant för näringslivet.
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Kf § 82

Ks2016/0077

102

Valärende - J Ahonen (V)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jenny Ahonens (V) avsägelse av sitt uppdrag
som ledamot i kultur-och fritidsnämnden och utser Björn Gullander (V) till ny
ersättare i kultur-och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Jenny Ahonen (V) avsäger sig i en skrivelse den 10 mars 2016 sitt uppdrag som
ersättare i kultur-och fritidsnämnden i Ljungby kommun.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Vänsterpartiet
som föreslår Björn Gullander (V) till ny ersättare i kultur-och fritidsnämnden.
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Kf § 83

Ks2016/0064

102

Valärende J Lundgren (M)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jennie Lundgrens (M) avsägelse av sina
uppdrag som ledamot och vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden och
utser Ulla Hansson (M) till ny vice ordförande och Tilda Ragnarsson (M) till ny
ledamot i nämnden. Till ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden utses Philip
Holst (M).
Sammanfattning av ärendet
Jennie Lundgren (M) avsäger sig i en skrivelse den 14 april 2016 sina uppdrag
som ledamot och vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden, och som
ersättare i gymnasieutskottet i Ljungby kommun.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Moderaterna som
föreslår Ulla Hansson till ny vice ordförande och Tilda Ragnarsson (M) till ny
ledamot i nämnden. Till ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden föreslås
Philip Holst (M).
Ersättare till gymnasieutskottet utses av barn-och utbildningsnämnden.
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Valärende P Åberg (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Per Åbergs (S) avsägelse av sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige och ber länsstyrelsen att utse ny ersättare för
Socialdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Per Åberg (S) avsäger sig i en skrivelse den 1 april 2016 sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige i Ljungby kommun.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Per Åbergs (S)
avsägelse och ber länsstyrelsen att utse ny ersättare för socialdemokraterna.
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Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Förvaltningsrätten i Växjö meddelade den 31 mars 2016 dom i mål
3965-15, överklagande av fullmäktigebeslut ”Höjning av taxa för
förskola och fritidshem i Ljungby kommun”. Förvaltningsrätten bifaller
de klagande delvis och upphäver fullmäktiges beslut 2015 § 122 såvitt
avser införandet av avgift för den allmänna förskolan och avslår
överklagandet i övrigt.
2. Länsstyrelsen utsåg den 7 april 2016 ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige efter Jennie Lundgrens (M) avsägelse. Ny ledamot
är Peter Berg (M) och ny ersättare är Mattias Strömberg (M).
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