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Kommunfullmäktige
Tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, måndagen den 26 september 2016,
kl. 17.30-19.45

Beslutande

Anne Karlsson (S)
K-G Sundgren (C)
Magnus Gunnarsson (M)
Mats Karlsson (KB)
Conny Simonsson (S)
Bo Ederström (M)
Carina Bengtsson (C)
Matija Rafaj (S)
Jan Lorentzson (SD)
Margaretha Andersson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
Emma Johansson Gauffin S) Martina Ericsson (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Ann-Kristin Petersson (M)
Stefan Willforss (C)
Susanna Tingbratt (KD)
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)
Karin Bondeson (M)
Jonna Nielsen (ALT)
Lars-Ove Johansson (C)
Mathias Wanderoy (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)
Tomas Johansson (L)
Liselott Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M)
Peter Berg (M)
Melena Jönsson (SD)
Jerry Rogerstam (S)
Pia Johansson (S)
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef

Övriga
deltagande
Åhörare

11

Justerare

Irene Olofsson och Peter Berg
Ersättare: Jerry Rogerstam

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet,
måndagen den 3 oktober 2016 kl. 16.00
127-141

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Irene Olofsson

Justerandes sign

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

26 september 2016

Överklagningstid

4 oktober 2016 – 25 oktober 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

26 oktober 2016

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan 9, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 131 a
§ 131 b
§133
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 Gauffin (S)

X

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

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

Anneli Ahlqvist (C)
Justerandes sign

K-G Sundgren (C)
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 131 a
§ 131 b
§133
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Mats Karlsson (KB)

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

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

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

Mathias Wanderoy (S)

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

Ulla Hansson (M)

Ann Arousell Sålebo (L)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

X

X

X

X
X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X
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Tomas Johansson (L)
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Kf § 127

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställdes av allmänheten.
Ledamöternas frågestund
1. Krister Salomonsson (SD) frågar barn- och utbildningsnämndens
ordförande om kommunen har fått ersättning från asylboendet i
Singeshult för skolskjutsen som anordnades till förskolan i Lidhult i
våras.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) svarar
att förvaltningen har skickat en faktura till asylboendet, men att han inte
vet om fakturan har betalats ännu. Willforss återkommer med svar.
2. Carina Bengtsson (C) frågar oppositionsrådet om den skrivelse som de
Socialdemokratiska ledamöterna och ersättarna i personal- och
arbetsmarknadsutskottet (PAU) har skickat till sitt eget utskott angående
de höga sjuktalen. Vet inte oppositionen vad som händer i utskotten
undrar Bengtsson (C)
Oppositionsrådet Anne Karlsson (S) svarar att eftersom de höga
sjuktalen inte förändras i tillräcklig omfattning måste det finnas ett
alternativ. Karlsson (S) ifrågasätter chefernas utbildning inom den nya
föreskriften i AFSen. (Arbetsmiljöverkets författningssamling) samt
efterfrågar en redovisning om vad som görs för att motverka de höga
sjuktalen.
Bengtsson (C) svarar att cheferna redan idag får en bra utbildning inom
området och att en plan redan finns.
Karlsson (S) menar att den planen inte är tillräcklig eftersom sjuktalen
ändå fortsätter att öka.

Justerandes sign
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Kf § 128

Information om barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande informerar om
verksamheten i förvaltningen.

Justerandes sign
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Kf § 129

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Interpellationerna besvaras under nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Hedra Dick Meijer, en av Ljungbys legender med en särskild plats i
Arenan. Detta yrkar Pia Johansson (S) för den Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen i en motion den 13 september 2016. Dick älskade
Troja och var en stor supporter, många är dem som efterlyst en plats i
Arenan som skulle kunna hedra honom, skriver Johansson i motionen.
2. Se över hastigheten på vissa vägar och justera efter rådande trafik, yrkar
den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Pia Johansson (S)
och Conny Simonsson (S) i en motion den 13 september 2016. Vägar
som Bredemadsvägen (Ljungsjön till Näsvägen) och Helsingborgsvägen
(Helsingborgsvägen/Långgatan till rondellen vid Bilstallet) trafikeras i
stort sett enbart av bilister och borde enligt motionärerna ha 70 km/h
istället för 50 km/h.
3. Utred möjligheterna, samt kostnaderna med att införa cykel som
personalförmån yrkar Matija Rafaj (S) i en ny motion den 14 september
2016. Visionen med motionerna är att få fler att välja cykel, både med
och utan eldrift. Att cykla istället för att ta bilen påverkar hälsan, miljön
och den egna plånboken positivt.
Interpellationer
1. I en interpellation om IT i kommunens verksamheter ställer Emma Johansson
Gauffin (S) tre frågeställningar till kommunstyrelsens ordförande:
1. Avsaknad av fritt och/eller lättåtkomligt och lättanvänt wifi (trådlöst
nätverk i kommunala lokaler).
2. Avsaknad av back-up för mobila IT-enheter i kommunal verksamhet.
3. Undermåliga IT-system och undermålig upphandling av sådana,
framförallt inom skolan.

Justerandes sign
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2. Janewert Johansson (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om inventering av bostäder, med anledning av de asylsökande som
idag bor i Singeshult, Annerstad och ytterligare några ställen. Johansson (S) vill
veta om kommunalrådet är berett att som Vansbro kommun och många
ytterligare kommuner att göra en inventering i kommunen av obebodda hus som
är till salu.

3. Anne Karlsson (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om konstverket på Stora Torg som kallas Staden. Det hände i somras att ett
synskadat barn sprang in i konstverket. Karlsson (S) vill veta om det finns något
konkret förslag till hur detta konstverk kan tillgänglighet anpassas och när detta
i så fall kan vara klart.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-09-26

Kommunfullmäktige

Kf § 130

Inlämnande av medborgarförslag
Inga medborgarförslag har lämnats in till dagens sammanträde.

Justerandes sign
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Kf § 131

Ks2015/0131

371

Svar på motion om kommunal vindkraftspark
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att information som framkommit under träffen
med Energikontor Sydost och Skånes Vindkraftsakademi överlämnas
tillsammans med motionen till Ljungby Energi som ansvarar för energifrågor.
Därmed är motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) yrkar för Socialdemokraterna i maj 2015 att kommunledningen
får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunägd vindkraft. Fördelarna Rafaj
(S) anger med vindkraft är att vinden är en oändlig naturkälla, investering i
vindkraft är konkurrenskraftigt ekonomiskt sett. Vindkraftverk har hög
leveranssäkerhet, är billiga i drift och lämnar inga spår vid avveckling.
Tekniska förvaltningen bedömer att bland annat följande överväganden bör tas i
beaktande i en eventuell utredning om kommunägd vindkraftpark:
• Kommunen äger idag endast tätortsnära mark för framtida etablering
av industrier eller bostäder. Detta markinnehav anses inte lämpligt
för att anlägga en vindkraftpark. Vidare utredning behövs.
• I dagsläget är elpriserna låga. Med dagens elpriser kommer det alltså
att ta lång tid innan investeringen betalar sig. Priserna på
vindkraftverk varierar beroende på bland annat val av turbin, avstånd
till nätanslutning och övrig infrastruktur samt kronans värde i
förhållande till andra valutor. Vidare utredning behövs.
• Ställningstagande till hur vindkraftparken ska bedrivas behöver tas.
• Förvaltning eller bolagsform är två alternativ. Vidare utredning
behövs.
• Kommersiella hänsyn bör tas. Vidare utredning behövs.
Tekniska förvaltningen bedömer att utredningen kommer att ta mycket tid i
anspråk och att kompetens för att utföra utredningen behöver ordnas genom
exempelvis konsult. Detta kräver ett anslag för att kunna utföras.
Tekniska nämnden föreslog den 19 januari 2016 att kommunfullmäktige
beslutar att i nuläget antingen genomföra utredningen om kommunal
vindkraftpark och därigenom bifalla motionen.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen föreslog den 8 mars 2016 att kommunfullmäktige beslutar att
motionen anses besvarad, med följande motivering:
Energifrågor hanteras av Ljungby Energi. Kommunledningen har inte
befogenhet att ge uppdrag till de kommunala bolagen och kan därför inte utreda
frågan. Därmed anses motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att återremittera ärendet för att
ta in en sakkunnig som föredrar förutsättningarna för en utredning om en
kommunal vindkraftspark.
Den 20 maj 2016 hölls en föreläsning för politiker och tjänstemän av
Energikontor Sydost och Skånes vindkraftsakademi om de olika sätt en kommun
kan äga vindkraft. Minnesanteckningar från detta tillfälle har skickats ut som del
av beslutsunderlaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-16.
Kommunstyrelsen förslag till beslut 2016-09-13.
Yrkanden
Matija Rafaj (S), Kerstin Wiréhn (V), Kjell Jormfeldt (MP) och Pia Johansson
(S) yrkar bifall till motionen.
Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på motionen.
Carina Bengtsson (C) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Omröstningsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Matija
Rafajs (S) med flera yrkande, att avslå motionen enligt Jan Lorentzsons (SD)
med flera yrkande eller att besvara motionen enligt Carina Bengtssons (C) med
flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att besvara motionen
enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Votering
Omröstning begärs.

Justerandes sign
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1. För att finna ett motförslag till huvudförslaget att besvara motionen, ställs
bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet. Omröstningen genomförs med följande
ordning:
Ja-röst för att bifalla motionen och
Nej-röst för att avslå motionen.
Omröstningen resulterar i 20 ja-röster och 29 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att ställa avslagsyrkandet mot huvudyrkandet.
2. Därefter genomför ordföranden omröstning med följande ordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att besvara motionen och
Nej-röst för att avslå motionen.
Ajournering begärs och genomförs i fem minuter.
Därefter genomförs omröstningen och den resulterar i 41 ja-röster och 8 nejröster. Fullmäktige har därmed beslutat att besvara motionen enligt
kommunstyrelsens förslag.

Skickas till
Ljungby Energi

Justerandes sign
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Kf § 132

Ks2012/0097

265

Inrättande av naturreservat i Kronoskogen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservat Kronoskogen samt
fastställer föreskrifter och skötselplan för naturreservatet enligt beslutsunderlag,
daterat 17 april 2015.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen informerade den 21 februari 2012 om möjligheten
att ansöka om bidrag hos länsstyrelsen för lokalt naturvårdsprojekt. Bidraget
skulle gå till att bilda ett kommunalt naturreservat i Kronoskogen. Kronoskogen
är ett flygsandsfält bevuxet med tallskog och till viss del ädellöv. Tack vare sin
centrala placering används skogen året runt för motion och rekreation.
Bevarandet av denna skog innebär att området skyddas för friluftslivet och att
kommunfullmäktige fastställer bestämmelser för området.
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun beslutade den 13 mars 2012 att ge miljöoch byggförvaltningen i uppdrag att skapa ett naturreservat i Kronoskogen.
Avverkning av området inleddes vintern 2012 enligt ett beslut om skötsel av
tekniska nämndens arbetsutskott den 13 juni 2011. Syftet med avverkningen var
att ta fram naturvärden och öka tryggheten för allmänheten i området.
Ett förslag till skötselplan har tagits fram i samarbete med länsekologen för att
bevara betydelsen för friluftslivet samt bevara de biologiska och historiska
värden som finns i området.
Arbetet med naturreservatet har utförts i en arbetsgrupp med representanter från
tekniska förvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och Ljungby kommuns skogsförvaltare. Samråd av förslaget
till skötselplan samt föreskrifter har genomförts under 2014 med övriga
förvaltningar inom Ljungby kommun, olika myndigheter och föreningar som
bedömts vara berörda, samt med allmänheten.
Ett naturreservat är ett område som skyddas med hjälp av miljöbalken. Skyddet
syftar till att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer men områden kan
också anses vara värdefullt ur ett friluftsperspektiv.
Genom att bilda naturreservatet Kronoskogen bidrar kommunen till att uppfylla
de nationella miljökvalitetsmålen som handlar om att:
- främja människors hälsa
- värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
Justerandes sign
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-

ta till vara de kulturhistoriska värdena
trygga god hushållning med naturresurser

Ljungby kommun som markägare till ett område som kommer att omfattas av
reservatbildning drabbas av viss inskränkning i rätten att använda marken.
Skyddsföreskrifterna för Kronoskogens naturreservat reglerar hur skogsbruk får
bedrivas och förfoganderätten begränsas. Detta gör att kommunen kan få
ersättning för pågående markanvändning. Ersättningen kan utgå som
intrångsersättning eller att marken säljs till staten. Ljungby kommun har valt att
fortsätta vara markägare och ansökt om intrångsersättning. I beslut från
naturvårdsverket 2016-04-26 beviljas således kommunen ersättning för den
begränsning av markanvändning som instiftandet av naturreservatet innebär.
Vid uppstarten av arbetet med att bilda naturreservatet ansöktes om
projektpengar, ett så kallat LONA-bidrag (statligt medel för lokala
naturvårdssatsningar). För att beviljas LONA-medel ska åtgärden bidra till
kommunens långsiktiga naturvårdsengagemang och värna friluftsliv. De mål
som ska uppnås inom projekttiden är:
- genomföra en inventering
- sammanställning av historiska kartor och dokument
- hålla samråd med allmänheten
- ta fram skötselplan och beslutshandlingar
- beslut om bildande av naturreservat
- fyra informationstavlor ska tas fram och sättas upp i anslutning till
reservatet
- en folder med information om naturvärden, stiga m.m. ska tas fram
Av ovanstående punkter kvarstår att ta fram de fyra informationstavlorna och
informationsmaterialet. När detta är klart kommer en form att invigning hållas i
Kronoskogen.
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bilda naturreservat Kronoskogen samt fastställer föreskrifter och
skötselplan för naturreservatet enligt beslutsunderlag, daterat 17 april 2015.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt miljö- och
byggförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-17.
Förslag till föreskrifter och skötselplan 2015-04-17.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-09-13.
Skickas till
Naturvårdsverket
Miljö- och byggförvaltningen
Justerandes sign
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Kf § 133

Ks2013/0488

253

Utökad kommunal borgen för Friskis & Svettis avseende
ombyggnation av fastigheten Lamellen 15 (Truckhallen)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Friskis och Svettis i Ljungby en utökad
kommunal borgen om 2 400 000 kronor under förutsättning dels att
amorteringstiden löper på max 33 år dels också att Friskis och Svettis i Ljungby
som säkerhet för Ljungby kommuns borgensåtagande bekostar och
pantförskriver pantbrev i fastigheten Ljungby Lamellen 15, sålunda till banken
upp till 600 000 kronor och på resterande del Ljungby kommun upp till
3 000 000 kronor, således 2 400 000 kronor.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet,
liksom Krister Salomonsson (SD), Henrik Pettersson (SD) och Mats Karlsson
(KB).
Sammanfattning av ärendet
Friskis & Svettis i Ljungby har framfört önskemål om ett ytterligare
borgensåtagande för ett lån i bank med 3 000 tkr i samband med ombyggnad av
fastigheten Lamellen 15 ”Truckhallen” i Ljungby. Anledningen är att det har
uppkommit högre kostnader än beräknat i samband med pågående
ombyggnation av fastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26 att bevilja kommunal borgen till
Friskis & Svettis i Ljungby för ett lån i bank på totalt 8.5 miljoner kronor. En
förutsättning var att det fanns annan säkerhet på 20 % än kommunal borgen till
lånet med hänvisning till Europeiska kommissionens vägledning om
statsstödsregler att garantin (kommunal borgen) får täcka högst 80 % av det
utestående lånet för att inte räknas som statligt stöd.
Banken till Friskis & Svettis i Ljungby ska ta ut pantbrev som säkerhet upp till
1 700 000 kronor (20 %) och kommunen ska ta ut pantbrev som säkerhet för
resterande del upp till 8 500 000 kronor dvs. 6 800 000 kronor (80 %) i
Fastigheten Lamellen 15.
Det utökade borgensåtagandet skulle innebära att banken till Friskis & Svettis
tar pantbrev som säkerhet upp till 600 000 kronor (20 %) och att kommunen tar
pantbrev som säkerhet för resterande del upp till 3 000 000 kronor dvs. 2
400 000 kronor (80 %) i fastigheten Lamellen 15 och att kommunen beviljar
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kommunal borgen på 2 400 000 kronor under förutsättning att amorteringstiden
ska löpa på max 33 år.
Enligt policy för kommunal borgen skall risken med åtagandet
analyseras/bedömas innan beslut om kommunal borgen. Riskerna ska avvägas
mot kommunens ekonomiska åtaganden och prioriteringar i övrigt.
Föreningen har i sin driftkalkyl räknat med ett ökat medlemsantal och att idag
outhyrda kontorslokaler blir uthyrda. Om inte intäkterna ökar i den omfattning
man har räknat med finns en risk för framtida negativa resultat. Det finns risk
för att medlemsantalet inte ökar om föreningen inte får utökat lån eftersom
lokalen då blir i ett sämre skick under en längre tid.
En annan risk är att återstående investeringsutgift blir dyrare än beräknat.
Föreningen kommer att ta in fasta priser på kvarstående projekt och göra
investeringarna etappvis, för att minimera risken för överskridande.
Föreningens driftkalkyl bygger på att Ljungby kommun även fortsättningsvis
hyr idrottshallen med omklädningsrum för 400 000 kronor om året, med
indexuppräkning. Avtalet löper ut 2018.
Föreningen bedömer att det inte finns någon risk för konkurs om det inte blir
beslut om utökat lån, däremot kommer ombyggnaden att bli kraftigt försenad
och försenade leverantörsbetalningar.
Det som talar för ett utökat borgensåtagande är att berörd bank samt revisor är
välvilligt inställda till utökat lån. Banken godkänner utökat lån under
förutsättning att kommunen utökar borgensåtagandet. Det totala
borgensåtagandet skulle bli 9 200 000 kronor vilket är 700 000 kronor högre än
ursprungligt beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Friskis & Svettis
i Ljungbys bank tar ut pantbrev som säkerhet i fastigheten Lamellen 15 upp till
600 000 kronor och att kommunen tar ut pantbrev på resterande del upp till
3 000 000 kronor dvs. 2 400 000 kronor samt beviljar en utökad kommunal
borgen till Friskis & Svettis i Ljungby på 2 400 000 kronor under förutsättning
att amorteringstiden ska löpa på max 33 år.
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C), Jan Lorentzson (SD), Kent
Danielsson (C), Tomas Ragnarsson (M) och Krister Lundin (M) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag att bevilja borgen.
Roland Johansson (ALT), Björn Gullander (V), Anne Karlsson (S), Conny
Simonsson (S), Kjell Jormfeldt (MP), Matija Rafaj (S) och Tryggve Svensson
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja borgen.
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Anne Karlsson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
Ekonomichefen får i uppdrag att kvartalsvis ha uppföljning med styrelsen för
Friskis & Svettis i Ljungby och återrapportera till kommunstyrelsen.
Efter Krister Lundins (M) yrkande frågar ordföranden om det finns anledning att
ändra formuleringen i bifallsyrkandet. Fullmäktige svarar ja.
Ordföranden lägger därefter fram följande förslag till formulering av
bifallsyrkandet:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Friskis och Svettis i Ljungby en utökad
kommunal borgen om 2 400 000 kronor under förutsättning dels att
amorteringstiden löper på max 33 år dels också att Friskis och Svettis i Ljungby
som säkerhet för Ljungby kommuns borgensåtagande bekostar och
pantförskriver pantbrev i fastigheten Ljungby Lamellen 15, sålunda till banken
upp till 600 000 kronor och på resterande del Ljungby kommun upp till
3 000 000 kronor, således 2 400 000 kronor.
Ordföranden frågar om de som har röstat bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut kan ställa sig bakom förslaget till ny formulering. Fullmäktige svarar ja.
Omröstningsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla borgensansökan enligt
den nya formuleringen eller att avslå densamma och finner att fullmäktige
beslutar att avslå borgensansökan.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att bifalla borgensansökan och
Nej-röst för att avslå borgensansökan.
Omröstningen resulterade i 24 ja-röster och 23 nej-röster. Två ledamöter avstod
från att rösta. Därmed har fullmäktige beslutat att bevilja borgensansökan enligt
den nya formuleringen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och kommunledningsförvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse 2016-09-12.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-09-13
Skickas till

Friskis & Svettis
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Kf § 134

Ks2016/0259

041

Delårsbokslut och budgetuppföljning juni
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning
juni 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per 2016-06-30 för
kommunen och kommunkoncernen samt prognos för helåret 2016. Till
delårsbokslutet bifogas även uppföljning av kommunens mål.
Delårsbokslutet visar på ett resultat på -16,9 mkr för kommunen och +6,4 mkr
för koncernen. Prognosen visar på ett resultat på -1,1 mkr för kommunen och
+43,1 mkr för koncernen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2016.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens beslutsunderlag 2016-09-08.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-09-13.
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Kf § 135

Ks2014/0200

403

Policy för klimatanpassning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer policyn för klimatanpassning.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen samt tekniska förvaltningen fick den 21 juni 2016
i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram en policy för
klimatanpassning. En verksamhetsplan och handlingsplan för klimatanpassning
håller på att arbetas fram och då ska den föregås av en policy.
I policyn tas följande övergripande mål för klimatanpassningsarbetet upp:
• Kommunen ska stå bättre rustad genom att ha riktlinjer för åtgärder vid
extrema väderhändelser.
• Identifiera riskområden och utsatta verksamheter som är sårbara inför
klimatförändringar och extrema vädersituationer.
• Ge en beskrivning av hur visioner, mål och åtgärder för
klimatanpassning kan samordnas med övrig verksamhet.
• Ta fram en handlingsplan för insatser med beskrivning av innehåll,
ansvar, prioritering samt genomförande.
Tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige godkänner policyn för klimatanpassning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner policyn för
klimatanpassning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse
2016-07-21.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-09-13.
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Kf § 136

Ks2016/0249

026

Upphörande av personalpolicy vid missbruk av alkohol
och andra droger
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att personalpolicy vid missbruk av alkohol och
andra droger upphör att gälla 2016-09-26 med hänvisning till att den redan är
införlivad i nuvarande hälsopolicy (fastställd av kommunfullmäktige 2016-0229 § 37).
Sammanfattning av ärendet
Personalpolicy vid missbruk av alkohol och andra droger antogs av
kommunfullmäktige 1998-11-26 och har funnits parallellt med friskvårdspolicy
och rehabiliteringspolicy i kommunen i många år. När friskvårdspolicy och
rehabiliteringspolicyn reviderades 2008-10-23 bildades istället en hälsopolicy
där dessa områden inkluderades. I och med detta upphörde den tidigare
friskvårdspolicyn respektive rehabiliteringspolicyn att gälla. I hälsopolicyn
införlivades även personalpolicy vid missbruk av alkohol och andra droger,
dock utan att ett beslut om att den skulle upphöra togs i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att personalpolicy
vid missbruk av alkohol och andra droger upphör att gälla 2016-09-26 med
hänvisning till att den redan är införlivad i nuvarande hälsopolicy (fastställd av
kommunfullmäktige 2016-02-29 § 37).
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-27.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2016-09-13.
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Kf § 137

Ks2016/0253

102

Valärende - M Johansson (C) ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Mats Johanssons (C) avsägelse av sitt uppdrag
som ersättare i kultur-och fritidsnämnden och utser Jan-Erik Andersson (C)
till ny ersättare i nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Mats Johansson (C) avsäger sig i en skrivelse den 31 augusti 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 Centerpartiet
som föreslår Jan-Erik Andersson (C) till ny ersättare i kultur-och
fritidsnämnden.
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Kf § 138

Ks2016/0171

102

Valärende - ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Joel Gauffin (S) till ny ledamot i kulturoch fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har haft en vakant plats som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden sedan 1 juli 2016.
Socialdemokraterna har kommunicerat med valberedningens ordförande och
förslår Joel Gauffin (S) som ny ledamot i nämnden.
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Kf § 139

Ks2016/0263

102

Valärende P Holst (M) ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Philip Holsts (M) avsägelse av sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden och utser Herman Nordqvist (M) till
ny ersättare i nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Philip Holst (M) avsäger sig i en skrivelse den 12 september 2016 sitt uppdrag
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Moderaterna som
föreslår Herman Nordqvist (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
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Kf § 140

Ks2016/0265

102

Valärende B-O Orvnäs (KB) ersättare i miljö- och
byggnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Bert-Ove Orvnäs (KB) avsägelse av sitt
uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden och utser Andreas Rehn (KB)
till ny ersättare i nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Bert-Ove Orvnäs (KB) avsäger sig i en skrivelse den 13 september 2016 sitt
uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Kommunens
bästa som föreslår Andreas Rehn (KB) till ny ersättare i miljö- och
byggnämnden.
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Kf § 141

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Inga meddelanden att redovisa.
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