Sammanträdesprotokoll
2016-06-20

1(38)

Kommunfullmäktige

Tid och plats

Tingssalen Storgatan 26, Ljungby, måndagen 20 juni 2016, kl. 16.00-21.00

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)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
Emma Johansson (S)
Martina Ericsson (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Ulla Hansson (M)
K-G Sundgren (C)
Susanna Tingbratt (KD) §§ 84-92
Magnus Carlsson (S)
Janewert Johansson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Björn Gullander (V)
Krister Salomonsson (SD)
Stefan Bramstedt (M)
Ulla-Britt Storck (S)
Gun Lindell (S)
Christer Henriksson (KD)
Kent Danielsson (C)
Ann-Kristin Petersson (M)
Jonna Nielsen (ALT)
Lars-Ove Johansson (C)
Ulf Holmgren (S)
Håkan Bengtsson (S)
Henrik Pettersson(SD)
Roland Johansson (ALT)
Gunilla Åström (M)
Kjell Jormfeldt (MP)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Tryggve Svensson (V)
Maria Stansert (S)
Lars Solling (L)
Ann Arousell Sålebo (L)
Liselott Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M)
Peter Berg (M)
Melena Jönsson (SD)
Jerry Rogerstam (S) (§§ 88-104)
Pia Johansson (S)
Nils-Erik Wetter §§ 93-104
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Jonas Jönsson t f kommunchef

Övriga
deltagande
Åhörare

14

Justerare

Henrik Pettersson och Gunilla Åström
Ersättare: Elisabeth Lindström Johannesson

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet,
Måndagen den 27 juni 2016 kl. 16.00
84-104

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Henrik Pettersson

Justerandes sign

Gunilla Åström
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Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

20 juni 2016

Överklagningstid

28 juni 2016 – 19 juli 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

20 juli 2016

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet
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Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 92 - 7
§ 92 - 9
§ 92 - 10
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Emma Johansson (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

K-G Sundgren (C)

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Thomas Ragnarsson (M)

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

X

Magnus Carlsson (S)

Marie Åberg Johansson (S)

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

X

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

Pia Johansson (S)

X

X

Karin Bondeson (M)

Justerandes sign

Ann-Kristin Petersson (M)

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
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Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 92 - 7
§ 92 - 9
§ 92 - 10
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

Judit Svensson (C)

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD) §§ 84-92

Nils-Erik Wetter (KD) §§ 93-104

X

X
X

X
X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

X

X

Mathias Wanderoy (S)

Ulf Holmgren (S)

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

X

Gunilla Åström (M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S) §§ 88-104

X

X

24

Justerandes sign

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

25

39

X

X
10
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Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 92 -15
§ 92 - 16
§ 92- 17
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

Emma Johansson (S)

X

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

X

Stefan Willforss (C)

K-G Sundgren (C)

X

X
X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

Christer Henriksson (KD)

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

Ulla-Britt Storck (S)

X
X

Magnus Carlsson (S)

Marie Åberg Johansson (S)

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

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

X

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

Pia Johansson (S)

X

Karin Bondeson (M)

Justerandes sign

Ann-Kristin Petersson (M)

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
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Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 92 -15
§ 92 - 16
§ 92- 17
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

X

X

Mathias Wanderoy (S)

Ulf Holmgren (S)

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

Justerandes sign

X

X

X

X

X
-

X

-

X
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Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ § 92- 19 § 92 - 20
§ 93
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

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)

K-G Sundgren (C)

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

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

Karin Bondeson (M)

Justerandes sign

Ann-Kristin Petersson (M)

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
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Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ § 92- 19 § 92 - 20
§ 93
Ja Nej 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

X

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

X
X
X

Judit Svensson (C)

X

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD) § 92

Nils-Erik Wetter § 93

X
X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

X

X

Mathias Wanderoy (S)

Ulf Holmgren (S)

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

X

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

Ann Arousell Sålebo (L)

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

Justerandes sign

X

X

X
X

X
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Kommunfullmäktige

Kf § 84

Utdelning av 2016-års jämställdhetspris
Ljungby kommuns jämställdhetpris 2016 tilldelas Ljungby Musikskola.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 85

Allmänhetens och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Ledamöternas frågestund
1. Roland Johansson (ALT) frågar tekniska nämndens ordförande om hur det
går med cykelvägen mellan Ryssby och Ljungby.
Tekniska nämndens ordförande K-G Sundgren (C) svarar att de fortfarande
väntar på besked från Lantmäteriet i frågan om det stycke mark som kvarstår att
färdigställa cykelvägen på.
2. Jonna Nielsen (ALT) frågar överförmyndarnämndens ordförande om
nämnden ska anställa en god man som ska kunna ha ett 20-tal huvudmän eller
om de ska höja arvodena till gode män för de 900 000 kronor som nämnden har
fått i tillskott.
Överförmyndarnämndens ordförande Ulla Hansson (M) svarar att de medel som
nämnden har fått i tillskott behövs mycket väl eftersom antalet ärenden ökar
kraftigt. Överförmyndarnämnden ska inte anställa någon god man. Om det görs
kommer den tjänsten att bli placerad på ekonomiavdelningen.
3. Anne Karlsson (S) frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande
hur stort intresset har varit från kommunanställda att hyra en miljöbil genom
arbetsgivaren, sedan kommunstyrelsen beslutade om det (i november 2015).
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Judit Svensson (C) svarar att
många intresserade har varit på informationsmötena, men ingen har skrivit upp
sig. Det ska följas upp till hösten.
4. Björn Gullander (V) frågar miljö- och byggnämndens ordförande hur arbetet
går med att ta fram en aktuell energiplan.
Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson svarar att förvaltningen
har så mycket arbete på gång med andra planer att de inte har hunnit med
energiplanen ännu.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 86

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning av ärendet
I en motion om medborgarenkät angående radioskugga yrkar Mathias Wanderoy
(S) att kommuninvånarna får svara på en webbenkät och om brister finns ska
kommunen utreda kostnad och avsätta medel för ev. uppsättning av mast.
Radioskuggan i kommunen är stor och många invånare vill ha bättre
mottagning. Att lägga över radiomottagningen på den enskilde medborgaren är
inte rätt menar Wanderoy (S). Motionen lämnades den 10 maj 2016.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 87

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna
medborgarförslag nr 1 till kultur- och fritidsnämnden för beslut,
medborgarförslag nr 2 till kommunstyrelsen för beslut, och
medborgarförslag nr 3-5 till tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Underhåll slingorna vid Bräkentorpsområdet bättre och upprätta
gemensam information för både kommunens och FK Finns slingor.
Vandrings- och motionsslingorna i området används flitigt och är mycket
uppskattade av många frilufts-och motionsintresserade. Förbättringarna
skulle vara till glädje för väldigt många.
2. Fria busskort till alla skolungdomar. För en levande landsbygd är det
viktigt att alla skolungdomar kan röra sig fritt inom kommunen utan att
vara beroende av att bli skjutsade av anhöriga. Dessutom sänks
bränsleförbrukningen genom att åka kollektivt istället.
3. Adventsdekorationer längs med Storgatan och Kungsvägen i Ryssby
Under den mörkaste tiden av året skulle Ryssby bli mer välkomnande
och attraktivt i sitt centrum med adventsdekorationer.
4. Bygg en cykelväg på östra sidan vid rondellen vid Rosendalsområdet.
Det finns ingen säker cykelväg mellan Berghemsrondellen och
Rosendalsrondellen.
5. Inför permanent parkeringsförbud på bägge sidor av Harabergsgatan
förutom vid redan markerade platser. Gatan är kurvig och har därför
dålig sikt. Trottoaren trafikeras ibland också av cyklister och tvingar
därför ut gångtrafikanter i vägbanan, utanför de parkerade bilarna.
Parkerade bilar försvårar även snöröjning vintertid, trots att vissa delar
av gatan då är belagda med parkeringsförbud.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 88

Ks2016/0119

736

Överlämning av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till
annan förvaltning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken, det
vill säga färdtjänsten och riksfärdtjänsten, flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen från och med den 1 juli 2016.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för kommunstyrelsen respektive
socialnämnden ändras i enlighet med detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-31, § 68 att flytta ansvaret för
skolskjutsverksamheten från kommunledningsförvaltningen till barn- och
utbildningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen har däremot kvar
handläggningen av den särskilda kollektivtrafiken, det vill säga färdtjänsten och
riksfärdtjänsten.
I och med fullmäktiges beslut om flytt av skolskjutsverksamheten har
grundtanken om att samla allt ansvar för samhällsbetalda resor på
kommunledningsförvaltningen förändrats. Detta har inneburit att sårbarheten
inom färdtjänsthandläggningen har ökat. Kommunledningsförvaltningen och
socialförvaltningen har diskuterat frågan och föreslår nu att kommunfullmäktige
beslutar att ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas från
kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen från och med den 1 juni
2016.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2016 att kommunfullmäktige beslutar att
ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken, det vill säga färdtjänsten och
riksfärdtjänsten, flyttas från kommunledningsförvaltningen till
socialförvaltningen från och med den 1 juli 2016.
Fullmäktige föreslås också besluta att reglementet för kommunstyrelsen
respektive socialnämnden ändras i enlighet med detta beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdragen som politiska representanter i
upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst ska övergå till barn- och
utbildningsnämnden respektive socialnämnden, när ansvaret ligger i de
nämnderna.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-15.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-05-10 § 90.
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Kommunfullmäktige

Kf § 89

Ks2016/0162

041

Begäran från tekniska nämnden om omprioritering av
projekt inom gatuavdelningen samt omfördelning av
investeringsbudget för verksamhetsåret 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att låta tekniska nämnden omfördela 8,2 miljoner
kronor från projekt Laganskolan till:
• Trafiklösning vid Stora torg 0,5 miljoner kronor.
• Parkeringsplats vid Bussterminalen 1,7 miljoner kronor.
• Säker skolväg Storgatan, Lidhult 1 miljon kronor.
• Kompletterande brandskydd och energisparlösningar Ljungby Arena
5 000 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår den 12 april 2016 att beslutade medel i budget
2016 omfördelas för att slutföra pågående projekt avseende centrumplanen och
förbättrad trafiklösning vid ”posthörnan” Stora torg och parkeringsplats vid
bussterminalen, kompletterande brandskydd och installationsåtgärder att spara
energi på Ljungby Arena och slutförande av säker skolväg Storgatan i Lidhult.
I budget för 2016 finns medel till ombyggnad av Laganskolan till förskola med
9 883 tkr. Tekniska förvaltningen ser att endast medel för projektering behövs
under 2016 då planeringen är att byggnationen genomförs under 2017.
I investeringsplan för 2017-2021 kommer tekniska förvaltningen föreslå att år
2017 budgetera 21 000 tkr för ombyggnad av Laganskolan till förskola.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2016 att kommunfullmäktige beslutar att
låta tekniska nämnden omfördela 8 200 000 kronor från projekt Laganskolan
till:
• Trafiklösning vid Stora torg 500 000 kronor.
• Parkeringsplats vid Bussterminalen 1 700 000 kronor.
• Säker skolväg Storgatan, Lidhult 1 000 000 kronor.
• Kompletterande brandskydd och energisparlösningar Ljungby Arena
5 000 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens begäran 2016-04-19
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 102.
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Kf § 90

Ks2015/0440

107

Försäljning av IHD Industrihotell AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av aktierna i IHD
Industrihotell AB till Lars Danielsson Bilverkstad AB för 350 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen meddelade den 11 december 2015 att de har godkänt utförd
efterbehandlingsåtgärd efter den tidigare verksamheten av
metallytbehandling inom fastigheten Ljungby Dörarp 5:78.
Tekniska chefen presenterar den 15 december 2015 ett substansvärde för bolaget
som ligger på cirka 480 000 kronor. Styrelsen för IHD Industrihotell beslutade
att ge tekniska chefen i uppdrag att sälja aktierna i IHD Industrihotell AB.
Försäljningen skulle ske via annonsering och anbud.
Tekniska chefen redovisar den 18 mars 2016 att det föreligger ett underlag
till avtal att köpare Lars Danielsson Bilverkstad AB förvärvar aktierna i
IHD Industrihotell AB för 350 000:-.
Styrelsen för IHD Industrihotell AB föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om försäljning av aktierna i IHD Industrihotell AB till Lars
Danielsson Bilverkstad AB för 350 000:-.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2016 att kommunfullmäktige beslutar
om försäljning av aktierna i IHD Industrihotell AB till Lars Danielsson
Bilverkstad AB för 350 000:-.

Beslutsunderlag
Styrelsen för IHD Industrihotell ABs förslag till beslut 2016-03-22.
Avtal mellan Ljungby kommun och Lars Danielsson Bilverkstad AB.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 101.
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Kf § 91

Ks2016/0172

231

Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret
Sländan
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ljungbybostäders projekt Sländan 7.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Ljungbybostäder söker kommunfullmäktiges godkännande för att
starta byggnation av fastighet i kvarteret Sländan 7 i centrala Ljungby.
Ljungbybostäder planerar att bygga en fastighet i 4 våningar längs Bergagatan,
med en bruttoarea på cirka 1600 kvadratmeter. Fastigheten kommer att
innehålla 25 lägenheter fördelat på 2 ettor, 12 tvåor och 11 treor.
Produktionskostnaden beräknas att bli ca 50 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2016 att kommunfullmäktige godkänner
Ljungbybostäders projekt Sländan 7.

Beslutsunderlag
Styrelsen för Ljungbybostäders begäran om godkännande 2016-06-03.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 96.
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Kf § 92

Ks2016/0106

041

Budget 2017, plan 2018-2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om budget 2017 och plan 2018-2021 enligt
kommunstyrelsens förslag, med följande ändringar:
1. att eventuell flytt av musikskolan och försäljning av Köpingsgården inte
ska utredas,
2. att öka bemanningen inom äldreomsorgen, + 1,2 mkr,
3. att erbjuda de personer som är på väg att bli Lasade och som vill arbeta i
Ljungby kommun undersköterskeutbildning på Komvux,
Sunnerbogymnasiet, + 800 000 kr
4. att färdigställa centrum till och med Rune B Johanssons gata, + 11 mkr.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte
återställa takbeloppet i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen och mot
beslutet att färdigställa Rune B Johanssons gata under 2017.
Även Kjell Jormfeldt (MP) och Elisabeth Lindström Johannesson (MP)
reserverar sig mot beslutet att färdigställa Rune B Johanssons gata under 2017.
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen arbetar med förslag till budget 2017 och plan 2018-2021.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2016 att kommunfullmäktige beslutar om
budget 2017 och plan 2018-2021 enligt alliansens förslag, med följande tillägg:
1. att revisorernas budget utökas 2017 med 50 000 kronor. Finansiering sker via
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 2017.
2. att i texten om hur nämnder får omfördela pengar ska orden ”som inte blir
gjorda eller” tas bort (allra sista meningen i budgeten).
3. att berörda förvaltningar får i uppdrag att följa upp medborgardialogen om
Aspebacken och föreslå användning och utformning av området. Uppdraget förs
in bland tekniska nämndens uppdrag.
4. att tekniska nämnden får i uppdrag att även inkludera lokalvård och
vaktmästeri i utredningen om hur skötsel av grönytor och lekplatser kan
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samordnas mellan tekniska, kultur- och fritid, barn- och utbildning, samt
Ljungbybostäder eller om det finns möjlighet att lägga ut delar av skötseln på
entreprenad eller som socialt företagande.
Yrkanden
1. Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Lars Solling (L), Jan
Lorentzson (SD), Bo Ederström (M), Irene Olofsson (C) och Christer
Henriksson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
2. Jan Lorentzson (SD) yrkar följande ändringar i kommunstyrelsens förslag till
budget:
a. Slopande av integrationssamordnare under
kommunledningsförvaltningen, -925 000 kr
b. Städledare under tekniska förvaltningen utgår, - 600 000 kr
c. Generellt ”integrationsbidrag” som kan sökas av förvaltningarna utgår,
- 400 000 kr
d. Kulturskola utgår och behåller musikskolan i nuvarande form, - 700 000
kr
e. Miljöfond utgår under kommunstyrelsen, - 200 000 kr
f. Ingen utredning angående försäljning av Köpingsgården
g. Investering i inventarier på socialförvaltningen utgår, - 400 000 kr
3. Jan Lorentzson (SD) yrkar följande tillägg i budgeten:
a. Återställ takbeloppet i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen,
+ 221 000 kr
b. Öka bemanningen inom äldreomsorgen, + 1,2 miljoner kr
c. Starta upp utbildning i samhällsorientering för asylsökande/flyktingar på
Sunnerbogymnasiet eller annan lämplig plats i Ljungby kommun.
d. Gör en översikt av hur pengarna används inom verksamheten som
handhar ensamkommande och redovisar detsamma.
4. Anne Karlsson (S) yrkar följande ändring i budgeten:
a. Lokalplanerare byts mot verksamhetsutvecklare på tekniska
förvaltningen.
5. Anne Karlsson (S) yrkar följande tillägg i budgeten:
a. 1 mkr till förskolan för ökad efterfrågan
b. 2,9 mkr till att återföra 0,1 tjänst inom förskola
c. Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen motsvarande 3
undersköterskor, 1.2 mkr
d. Utbildningsinsatser på Komvux, Sunnerbogymnasiet av de personer som
är på väg att bli Lasade och som vill arbeta i Ljungby kommun ska
erbjudas undersköterskeutbildning, + 800 000 kr
e. Ökat anslag till studieförbunden, + 200 000 kr
f. Ny förskola 6-8 avdelningar i Ljungby tätort, + 36 mkr
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g. Hjortsbergsskolan 0-9 skola, + 200 mkr
h. Grand – renovering, + 18 mkr
i. Centrum färdigställs till och med Rune B Johanssons gata, + 11 mkr
6. Anne Karlsson (S) yrkar följande utredningsuppdrag:
a. Att utreda bemanningen inom hemsjukvården och hemtjänsten. Samma
uppdrag inom IFOs verksamhet: bemanningen på utredningsenheten
samt verkställigheten.
b. Att utreda ungdomars (16-20 år) behov av fritidsgård.
c. Att utarbeta kraftfulla metoder mot sjukskrivningar. PAU aktiva med
uppföljning.
d. Utreda projekt med 6 timmars arbetsdag på en enhet inom
äldreomsorgen.
e. Utred bemanningstätheten och dess konsekvenser vid borttagande av
delade turer.
f. Implementera AFS 2015:4.
g. Förprojektering av äldreboende.
h. Bygg bostäder – byggbonus finns att söka av regeringen.
i. Ett uppdrag idag är att förvaltningscheferna tillsammans med LEANsamordnaren får i uppdrag att arbeta fram ett regelverk för att tillse att
beslut verkställs.
7. Matija Rafaj (S) yrkar bifall till Anne Karlssons (S) yrkanden.
8. Björn Gullander yrkar bifall till Anne Karlssons (S) yrkande Grand –
renovering, + 18 mkr.
9. Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag på Anne Karlssons (S) yrkande att centrum
färdigställs till och med Rune B Johanssons gata, + 11 mkr.
10. Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till Anne Karlssons yrkande att tillskjuta
11 miljoner kronor för färdigställande av Rune B Johanssons gata 2017.
11. Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkanden, framför
allt yrkandet att utreda projekt med 6 timmars arbetsdag på en enhet inom
äldreomsorgen. Jormfeldt (MP) ställer sig dock inte bakom förslaget att
tillskjuta 11 miljoner kronor för färdigställande av Rune B Johanssons gata
2017. Jormfeldt (MP) yrkar också att möjligheten att flytta musikskolan inte ska
utredas.
12. Kerstin Wiréhn (V) yrkar
a. bifall till Vänsterns yrkande som bifölls av kommunstyrelsen att berörda
förvaltningar får i uppdrag att följa upp medborgardialogen om
Aspebacken och föreslå användning och utformning av området.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-06-20

21(38)

Kommunfullmäktige

b. att grundbemanningen inom äldreomsorgen höjs med 0,01 till en kostnad
av 1,2 miljoner kronor, vilket finansieras genom sänkta politikerarvoden.
c. att alliansens förslag att tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden
samt barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka
möjligheten att flytta musikskolan tas bort.

Beslutsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget som huvudförslag mot
följande ändringsyrkanden:
1. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) yrkande att lokalplanerare byts mot verksamhetsutvecklare på
tekniska förvaltningen eller avslå detsamma och finner att fullmäktige
beslutar att avslå yrkandet.
2. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) yrkande att slopa integrationssamordnare under
kommunledningsförvaltningen eller att avslå detsamma och finner att
fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
3. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) yrkande att städledare under tekniska förvaltningen utgår eller att
avslå detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
4. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) yrkande att generellt integrationsbidrag som kan sökas av
förvaltningarna utgår eller att avslå detsamma och finner att fullmäktige
beslutar att avslå yrkandet.
5. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) yrkande att kulturskola utgår och att behålla musikskolan i
nuvarande form eller att avslå detsamma och finner att fullmäktige
beslutar att avslå yrkandet.
6. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) yrkande att miljöfond utgår under kommunstyrelsen eller att avslå
detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
7. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) med flera yrkande att inte utreda eventuell flytt av musikskolan och
försäljning av Köpingsgården eller att avslå detsamma och finner att
fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
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Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att utreda flytt och försäljning och
Nej-röst för att inte utreda flytt och försäljning.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 25 nej-röster. Se
omröstningslista på sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att inte
utreda eventuell flytt av musikskolan och försäljning av Köpingsgården.
8. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) yrkande att investering i inventarier på socialförvaltningen utgår
eller att avslå detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå
yrkandet.
9. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) yrkande att återställa takbeloppet i högkostnadsskyddet inom
äldreomsorgen eller att avslå detsamma och finner att fullmäktige
beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att återställa takbeloppet enligt yrkandet.
Omröstningen resulterar i 39 ja-röster och 10 nej-röster. Se
omröstningslista på sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att inte
återställa takbeloppet i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen.
10. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) med flera yrkande att öka bemanningen inom äldreomsorgen eller
att avslå detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 25 nej-röster. Se
omröstningslista på sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att öka
bemanningen inom äldreomsorgen till en kostnad av 1,2 miljoner kronor.
11. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Kerstin Wiréhns
(V) yrkande att finansiering av ökad grundbemanningen inom
äldreomsorgen sker genom sänkta politikerarvoden eller att avslå
detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
12. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) yrkande att starta upp utbildning i samhällsorientering för
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asylsökande/flyktingar på Sunnerbogymnasiet eller annan lämplig plats i
Ljungby kommun eller att avslå detsamma och finner att fullmäktige
beslutar att avslå yrkandet.
13. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Jan Lorentzsons
(SD) yrkande att göra en översikt av hur pengarna används inom
verksamheten som handhar ensamkommande och redovisar detsamma
eller att avslå detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå
yrkandet.
14. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) yrkande om 1 mkr till ökad efterfrågan i förskola eller avslå
detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
15. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) yrkande om 2,9 mkr att återföra 0.1 tjänst inom förskola eller avslå
detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att om 2,9 mkr att återföra 0.1 tjänst inom förskola.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Se
omröstningslista på sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat att inte
återföra 0.1 tjänst inom förskola.
16. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) yrkande om utbildningsinsatser på Komvux, Sunnerbogymnasiet av
de personer som är på väg att bli Lasade och som vill arbeta i Ljungby
kommun ska erbjudas undersköterskeutbildning eller avslå detsamma
och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att erbjuda utbildningsinsatser till de som är på väg att bli
Lasade, enligt Karlssons (S) yrkande.
Omröstningen resulterar i 24 ja-röster och 25 nej-röster. Se
omröstningslista på sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat att
erbjuda de personer som är på väg att bli Lasade och som vill arbeta i
Ljungby kommun undersköterskeutbildning på Komvux,
Sunnerbogymnasiet.
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17. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) yrkande om ökat anslag till studieförbunden eller avslå detsamma
och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för ökat anslag till studieförbunden.
Omröstningen resulterar i 28 ja-röster och 20 nej-röster. En ledamot är
inte närvarande. Se omröstningslista på sidorna 5-6. Fullmäktige har
därmed beslutat att inte avsätta ökat anslag till studieförbunden.
18. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) yrkande om ny förskola i Ljungby tätort eller avslå detsamma och
finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
19. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) yrkande att utöka Hjortsbergsskolan till en 0-9 skola eller avslå
detsamma och finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att utöka Hjortsbergsskolan till en 0-9 skola.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. En ledamot är
inte närvarande. Se omröstningslista på sidorna 7-8. Fullmäktige har
därmed beslutat att inte utöka Hjortsbergsskolan till en 0-9 skola.
20. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) med flera yrkande att renovera Grand eller avslå detsamma och
finner att fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att renovera Grand.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. En ledamot är
inte närvarande. Se omröstningslista på sidorna 7-8. Fullmäktige har
därmed beslutat att inte renovera Grand år 2017.
21. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) med flera yrkande att färdigställa centrum till och med Rune B
Johanssons gata eller avslå detsamma enligt Jan Lorentzsons (SD)
yrkande och finner att fullmäktige beslutar att bifalla yrkandet.
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22. Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla Anne Karlssons
(S) samtliga yrkanden om utredningsuppdrag eller avslå desamma och
finner att fullmäktige beslutar att avslår yrkandena.
23. Slutligen frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att fastställa budget
2017 och plan 2018-2021 enligt kommunstyrelsens förslag, med de
förändringar som beslutats tidigare under denna punkt och finner att de
gör så.
Beslutsunderlag
Alliansens förslag till budget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 104.
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Kf § 93

Ks2016/0066

611

Svar på motion om att återuppbygga Kånna skola
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
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 tjänsteskrivelse skriver barn-och utbildningsförvaltningen bland annat att
förhandling med försäkringsbolaget fortfarande pågår. Tillfälligt kommer delar
av Kånna före detta skola att användas till undervisning av asylsökande barn.
Förvaltningen har i uppdrag att utreda framtida behov av skollokaler i Ljungby
tätort men ser inga behov i Kånna.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2016 att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Yrkanden
Björn Gullander (V) och Melena Jönsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Magnus Gunnarsson (M) och Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på
motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Björn
Gullanders (V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Magnus
Gunnarssons (M) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
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Omröstningen resulterar i 40 ja-röster och 9 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidorna 7-8. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-04-20.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 85.
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Kf § 94

Ks201670063

730

Svar på motion gällande stölder inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna yrkar i en motion i februari 2016 via Martina Ericsson
(SD) att Ljungby kommun ska undersöka möjligheterna till att investera i
värdeboxar för att kommunens brukare och deras anhöriga ska kunna känna
trygghet i att deras värdesaker och pengar kommer att finnas kvar.
Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att rutinerna kring hantering av
enskildas privata medel har under hösten 2015 setts över. Översynen resulterade
i en revidering av de skrivna rutinerna. Syftet med rutinen är att få en säker
hantering av den enskildes privata pengar samt att tydliggöra
ansvarsfördelningen.
Vad gäller förvaring så ska det enligt den nya rutinen ske på ett betryggande sätt
så att stölder undviks. Socialförvaltningen ska se till att det finns värdeskåp i
varje lägenhet på särskilt boende.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2016 kommunfullmäktige att motionen
ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2016-04-20.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 97
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Svar på motion "Renover Askakens badplats i Lidhult"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna skrev den 2 februari 2016 en motion om att skyndsamt
utreda och anslå medel för en ombyggnad/renovering av Askakens badplats i
Lidhult.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i ett tjänsteyttrande att extra satsningar
vid de 18 kommunala sjöbaden i Ljungby kommun görs sedan några år.
Förbättring sker år för år enligt den budget som är avsatt. För 2016 erhöll kulturoch fritidsförvaltningen investeringsmedel med 150 000 kr för att förbättra
badplatserna i kommunen. I år förbättras säkerheten genom uppdatering av
livräddningsposter på fyra av sjöbaden, bland annat Askakens badplats i Lidhult.
Badplatsen kommer också att förbättras med sand, gungställning, grillplats,
bänk med bord och inköp av pump, för totalt 85 000 kronor. Samtliga bad är
utrustade med toaletter med sluten tank, så kallade "Baja-Major".
Bryggorna inköptes 2012. Omklädningsrum eller hopptorn är inte aktuella för
några av kommunens badplatser. Vi försöker att efterhand ta bort gamla och
risiga ombyteshytter. Hopptorn ser förvaltningen som en stor säkerhetsrisk för
olyckor och sabotage.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen är
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2016 kommunfullmäktige att motionen är
besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-04-27.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 98.
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Svar på motion om privata bås för omklädning i simhallen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna Pia Johansson (S) och Anne Karlsson (S) lämnade i
december 2015 en motion om att installera ombyteslås i omklädningsrummet
och ordna en låsbar dörr till duschen istället för draperi, samt att utreda och se
till att ett omklädningsrum för personer med funktionsnedsättning som har
assistans av motsatt kön, bereds möjlighet att byta om i anslutning till badet.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att det redan idag
finns möjlighet för både kvinnor och män som önskar privat utrymme för att
byta om enskilt att göra det på den handikappanpassade toaletten i
träningslokalen (Actic) och direkt i anslutning till badet. Informationen om den
möjligheten ska förbättras.
Tekniska förvaltningen kommer under sommaren 2016 att göra om golv
och väggar, de så kallade ytskikten i duschrummen på badsidan. I samband
med denna renovering kommer ombytesmöjligheter med stängbara dörrar
att finnas i både damernas och herrarnas duschrum.
Under våren påbörjas arbetet med en förstudie över Kvarteret Fritiden som
också inbegriper badanläggningarna. Förstudien ska bland annat se över
anläggningarnas status och renoveringsbehov. Synnerligen viktigt är då att ta
med barn-, jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv, skriver kultur- och
fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen är
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 20106 att kommunfullmäktige beslutar att
motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2016-04-27.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 99.
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Svar på motion "Lära för livet"
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Sverigedemokraterna att Ljungby kommun inför
obligatorisk utbildning i hjärt- och lungräddning när man går i årskurs 9 och
som repetition i årskurs 3 på gymnasiet. De föreslår också att kommunen
samtidigt undersöker om det finns anställda inom kommunen som vill gå denna
utbildning.
I ett svar på motionen skriver förvaltningen bland annat att alla i grundskolan får
genomgå hjärt- och lungräddning senast i årskurs 9. På gymnasiet får elever
också utbildning i hjärt- och lungräddning samt om hjärtstartare vid olika
tillfällen men senast i årskurs 2.
Flertalet förskolor och grundskolor har utbildat all sin personal i hjärt- och
lungräddning. Några har planer på att utbildning ska genomföras med jämna
mellanrum. På gymnasiet ska all personal genomgå utbildning i hjärt- och
lungräddning från höstterminen 2016. Det finns dock ingen gemensam
utbildningsplan för personal i kommunens förskolor och skolor.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en plan görs upp och all personal
i kommunens skolor genomgår utbildning i hjärt- och lungräddning vart fjärde
år.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2016 att kommunfullmäktige beslutar att
anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-05-25.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 109.
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Svar på motion om mer rörelse i skolan
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på hur skolor
kan öka den fysiska aktiviteten under elevernas skoltid.
Sammanfattning av ärendet
Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar i en motion daterad 2015-1109 att Ljungby kommun inför mer fysisk aktivitet under den samlade
skoldagen/skoltiden.
I ett yttrande över motionen skriver barn- och utbildningsförvaltningen bland
annat att skollagen reglerar det andra timmar som en elev ska få i grundskolan.
När det gäller idrott och hälsa ska eleven vara garanterad 500 timmar. Varje
kommun får ändra antalet timmar med högst 20 procent. I Ljungby kommuns
ramtimplan ges eleverna totalt 513 timmar i ämnet idrott och hälsa.
Även på raster kan elever lockas till mer rörelse under skoldagen. Flera skolor i
kommunen har anordnat aktiviteter för eleverna. Dessa goda exempel kan
spridas till alla skolor.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av lärare och
rektorer. Deras uppdrag ska vara att ta fram förslag på hur skolor kan öka den
fysiska aktiviteten under elevernas skoltid.
Motionen bör därmed anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår den 7 juni 2016 att kommunfullmäktige ger barnoch utbildningsnämnden i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av
lärare och rektorer. Deras uppdrag ska vara att ta fram förslag på hur skolor kan
öka den fysiska aktiviteten under elevernas skoltid.
Motionen bör därmed anses bifallen.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-05-25.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-06-07 § 110.
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Riktlinjer för svar på motion
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till
Riktlinjer för svar på motioner.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott att ta fram riktlinjer för svar på motioner och medborgarförslag.
De föreslagna riktlinjerna innehåller bland annat riktlinjer för beslut om
remittering, hantering av utredningar och svar på motioner. Riktlinjerna kan
även användas som underlag vid svar på medborgarförslag.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
riktlinjerna för svar på motioner med tillägget att ett fjärde svarsalternativ läggs
till svar på motion.
Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2016 att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa arbetsutskottets förslag till Riktlinjer för svar på motioner, med
ändringen att punkt 4 i svar på motioner tas bort.
Yrkanden
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens yttrande 2016-04-14.
kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-05-10 § 91
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Årsredovisning VoB Kronoberg 2015
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2015 och
beviljar VoB´s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Jäv
Bo Ederström (M) och Håkan Bengtsson (S) deltar inte i beslutet på grund av
jäv.
Sammanfattning av ärendet
VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
till kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Lekmannarevisorer har
granskat bolagets verksamhet under 2015 och bedömer att bolagets verksamhet
har skötts på ett ändamålsenligt sätt.
Beslut om ansvarsfrihet ska fattas av varje medlemskommuns fullmäktige.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för VoB.
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Årsredovisning Märta Ljungbergs Donationsfond 2015
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2015 och beviljar
ansvarsfrihet för styrelsen i Märta Ljungbergs Donationsfond för
verksamhetsåret 2015.
Sammanfattning av ärendet
Märta Ljungbergs Donationsfond har i enlighet med bestämmelser i reglemente
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 till
kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Märta Ljungbergs
Donationsfond.
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JA Nilssons donationsfond
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2015 och beviljar
ledamöterna i styrelsen för JA Nilssons donationsfond ansvarsfrihet.
Jäv
Krister Salomonsson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat stiftelsen JA Nilssons donationsfonds årsredovisning,
bokföring och styrelsens förvaltning av stiftelsen för år 2015. Revisorerna
skriver att de finner att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelseledamöterna har
inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för JA Nilssons donationsfond.

Skickas till
Styrelsen för JA Nilssons donationsfond
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Valärende - L Gashi (S)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ljabinot Gashi (S) avsägelse av sitt uppdrag
som ledamot i kultur-och fritidsnämnden från den 1 juli 2016.
Sammanfattning av ärendet
Ljabinot Gashi (S) avsäger sig från den 1 juli 2016 sitt uppdrag som ledamot i
kultur-och fritidsnämnden i Ljungby kommun.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Gashis (S) avsägelse
och att fyllnadsval sker på fullmäktiges sammanträde i augusti.
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Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämnden meddelar den 14 april 2016 att det finns gynnande
beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum,
inom SoL ÄO äldreomsorg, SoL IFO individ och familjeomsorg,
SoL OF omsorg om personer med funktionsnedsättning och inom
LSS OF omsorg om personer med funktionsnedsättning.
2. Länsstyrelsen utsåg den 12 maj 2016 Leif Fantenberg (S) till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Per Åbergs (S) avgång.

Justerandes sign

