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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Tingssalen, Storgatan 26, Ljungby,
måndagen den 18 december 2017, kl. 17.30-19.00

Beslutande

Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Carina Bengtsson (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla-Britt Storck (S)
Christer Henriksson (KD)
Ann-Kristin Petersson (M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Tryggve Svensson (V)
Lars Solling (L)
Liselott Åhlander (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Övriga
deltagande

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef

Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats

7
Anneli Ahlqvist och Matija Rafaj
Ersättare Bo Ederström
Kansliavdelningen den 20 december 2017 kl. 16.00
140-153

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Anneli Ahlqvist

Justerandes sign

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (-, fd KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Stefan Bramstedt (M)
Gun Lindell (S)
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT)
Mathias Wanderoy (S)
Henrik Pettersson(SD)
Gunilla Åström (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Irene Olofsson (C)
Peter Berg (M)
Jerry Rogerstam (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

18 december 2017

Överklagningstid

21 december 2017 – 11 januari 2018

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

12 januari 2018

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 144
Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

Conny Simonsson (S)

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

Lars Solling (L)

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)
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Ann-Kristin Petersson (M)

X
X

Ja

Nej

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 144
Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (-, fd KB)

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

Gun Lindell (S)

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Gunilla Åström (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

Peter Berg (M)

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

Tomas Johansson (L)

Carl-Gustav Arvidsson (L)

X

X

44 ja 5 nej
Justerandes sign

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 140

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande om var i processen
som framtagandet av ett nytt alkoholpolitiskt handlingsprogram ligger.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
personalavdelningen jobbar med ärendet och att Gunnarsson avser ta upp
frågan om när programmet kan vara klart, under kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde i januari.
Ledamöternas frågestund
1. Tryggve Svensson (V) har läst i tidningen att de gamla inte ska få följa
med och handla mat nu och frågar socialnämndens ordförande om de
gamla då får betala den avgift som affären tar och om de får handla i den
vanliga affären där de är vana vid sortimentet?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att om man har
fått beviljat att inhandla varor så innebär det att omsorgstagaren inte ska
följa med, men omsorgstagaren ska vara skadeslös vad gäller avgifter.
Däremot om man är beviljad utevistelse med promenad så är det inget
som hindrar att man under den här utevistelsen går till affären och gör en
inhandling. Men man kan inte göra en större veckohandling därför att det
bara är en person som följer med vid det tillfället och vid större inköp
brukar det behövas två personer för att kunna hantera det praktiskt.
Socialförvaltningen håller på och se över detta och givetvis ska
omsorgstagaren kunna handla i den butik vederbörande väljer och
framför allt under utevistelsen. När det gäller biståndet för att göra
veckoinhandling kan jag inte lova att man kan handla i exakt vilken
butik som helst, men målsättningen är givetvis det.
2. Anne Karlsson (S) frågar socialnämndens ordförande om hur
uppdaterade vi är kunskapsmässigt och utredningsmässigt när det gäller
hedersrelaterat våld.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att vi inte är 100
procent uppdaterade i ämnet, men vi har haft ett antal fall som är
hedersrelaterade i verksamheten och verksamheten börjar få en insikt i
Justerandes sign
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vad det innebär. Vi har tagit till oss utbildning inom området och det
finns en rutin, men vi behöver skaffa oss mer kunskap.
3. Matija Rafaj (S) frågar hur det går med upphandlingen av elcyklar (som
en personalförmån).
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Carina Bengtsson
(C) svarar att frågan var uppe på det senaste sammanträdet i personaloch arbetsmarknadsutskottet och att upphandlingsunderlaget ska vara
klart till nästa sammanträde den 8 januari.
4. Roland Johansson (ALT) frågade under föregående sammanträde
tekniska nämndens ordförande hur mycket skadegörelserna på
Ljungberga kostat kommunen hittills? Tekniska nämndens ordförande
K-G Sundgren (C) bad att få återkomma med svar.
Sundgren (C) svarar under dagens sammanträde att fram till den 28
november hade tekniska förvaltningen en kostnad på 32 800 kronor för
två dörrar och ett larm på Ljungberga.

Justerandes sign
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Kf § 141

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion om parkeringshus i Ljungby. Med
anledning av att tätorten växer och fler parkeringsplatser försvinner då det byggs
nya fastigheter centralt, så yrkar Karlsson (S):
1. Att utreda möjligheten för att det i Ljungby centrum byggs ett
parkeringshus
2. Att presentera kostnader och eventuell lokalisering av detsamma
3. Att kommunens politiker och tjänstemän har den utredningen i åtanke
för kommande planeringar för parkeringsplatser och för utvecklingen av
centrum.

Justerandes sign
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Kf § 142

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna:
medborgarförslag nr 1 till kommunstyrelsen för slutligt beslut,
medborgarförslag nr 2 och 3 till tekniska nämnden för slutligt beslut och
medborgarförslag nr 4 till barn-och utbildningsnämnden för slutligt beslut.

Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare föreslår att ungdomarna i kommunen får gratis busskort som
gäller dygnet runt, med motiveringen att det skulle minska miljöpåverkan och
underlätta för stressade föräldrar som måste skjutsa sina barn till aktiviteter.
Framför allt för de som bor utanför tätorten.
2. En medborgare värnar om säkerheten för de unga som deltar i kulturskolans
aktiviteter och föreslår att kommunen stänger av Skånegatan från Kungsgatan
till Villagatan för trafik, så att de oskyddade gångtrafikanterna och cyklisterna
får en säker yta att röra sig på. På så vis skulle även besökare till Grand och
Pingstkyrkan kunna röra sig på ett mer trafiksäkert område.
3. Ordna bra belysning utanför Ryssby simhall och skolan, föreslår en
medborgare. Det skulle minska risken att personer blir påkörda och förhindrar
inbrott.
4. Ge skolskjutsberättigade elever möjligheten att åka med senare skolskjutsar,
så att de slipper åka hem ensamma till ett tomt hus, föreslår en medborgare.
De yngsta skolbarnen slutar oftast tidigare och vill få möjligheten att vänta på
sina äldre syskon i skolan, så att de kan åka hem tillsammans.

Justerandes sign
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Kf § 143

Ks2017/0373

615

Svar på interpellation om utbildning av vikarier till
undersköterskor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation om utbildning av vikarier till
undersköterskor till barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar och
besvarar interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 144

Ks2017/0361

050

Tilläggsäskande, ny- och ombyggnation av Bergalyckan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela tekniska nämnden ytterligare
investeringsmedel om 17 miljoner kronor för genomförandet av ny- och
ombyggnation av förskolan Bergalyckan.
Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.
Justering
Fullmäktige beslutar att justera denna beslutsparagraf omedelbart efter
sammanträdet.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I investeringsbudgeten 2017 och 2018 finns medel avsatta för ny- och
ombyggnation av förskolan Bergalyckan i Lagan. Byggstart är planerad våren
2018 och färdigställande sommaren 2019.
Byggprojektet är upphandlat som totalentreprenad och tidsfrist för att lämna in
offert gick ut 2017-09-29. Lägsta inkomna offert ligger över avsatt budget.
Om kommunen ska gå vidare och teckna avtal på totalentreprenad baserat på
utförd upphandling, krävs det en utökning av investeringsbudget med 17 000
tkr. Detta inkluderar då kostnad för optioner på solcellsanläggning och biologisk
avloppsrening. Upphandlingsenheten och fastighetsavdelningen har då redan
förhandlat om pris med den aktör som lämnat lägsta offerten. Sista frist att
skriva avtal med totalentreprenör är 2017-12-29.
Förklaringen till skillnaden mellan budgeterad kostnad och lägsta inkomna
offert kan dels ses i att entreprenadsmarknaden präglas av en högkonjunktur och
dels i det att aktuella projekt storleksmässig ligger i ett mellanskede som för
många entreprenörer inte matchar deras organisation.
Alternativet till att bevilja utökad budget och teckna avtal med företaget som har
lämnat lägst offert, är att förenkla den projekterade lösningen för att därefter
göra en ny upphandling. Konsekvensen skulle då bli ytterligare försening och
sämre kvalité för den nya förskolan, skriver tekniska förvaltningen. Det är dock
Justerandes sign
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osäkert om ny projektering och upphandling skulle resultera i en lägre
projektkostnad.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar den 7 november 2017 att lyfta en
begäran om tillägg på 17 000 tkr för genomförandet av ny- och ombyggnation
av förskolan Bergalyckan, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också att en politisk styrgrupp
tillsätts för projektet. Styrgruppen består av presidierna från kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Styrgruppen
sammankallas för ett första möte i januari.
Kommunstyrelsen beslutar att begära ytterligare investeringsmedel om
17 miljoner kronor hos kommunfullmäktige, för genomförandet av ny- och
ombyggnation av förskolan Bergalyckan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-22.
Tekniska nämndens arbetsutskotts yttrande 2017-11-07.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-05.

Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att tekniska nämnden inte ska tilldelas 17 mkr till
projekt Bergalyckan.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar att tekniska nämnden ska tilldelas 17 mkr till
projekt Bergalyckan.
Stefan Willforss (C), Magnus Carlsson (S), Carina Bengtsson (C), Judit
Svensson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att inte tilldela tekniska
nämnden 17 mkr enligt Lorentzsons (SD) yrkande eller att tilldela 17 mkr enligt
Gunnarssons (M) yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att
tilldela tekniska nämnden 17 mkr till projekt Bergalyckan.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att tilldela tekniska nämnden 17 mkr enligt Gunnarssons (M) yrkande
och
Nej-röst för att inte tilldela tekniska nämnden 17 mkr enligt Lorentzsons (SD)
yrkande.
Justerandes sign
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Omröstningen resulterar i 44 ja-röster och 5 nej-röster. Se omröstningslistor på
sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att tilldela tekniska nämnden 17
miljoner kronor till projekt Bergalyckan.

Justerandes sign
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Kf § 145

Ks2017/0121

612

Svar på motion om idrottsutbildning för flickor, med
inriktning ishockey
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) har lämnat in en motion där de vill att man utreder
möjligheterna för ett lokalt och/eller nationellt ishockeygymnasium (NIU) för
tjejer på Sunnerbogymnasiet.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att de har varit i
kontakt med ishockeyföreningen IF Troja Ljungby för diskussion om eventuell
samverkan. Föreningsstyrelsen beslutade dock våren 2017 att inte satsa på en
ishockeyprofil för flickor.
Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar den 25 september 2017 att återremittera motionen
för att utreda om det finns någon gymnasieskola där tjejer tränar med killar, hur
verksamheten fungerar och samverkan mellan skola och förening.
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i en tjänsteskrivelse den 2 november
2017 hur två gymnasieskolor, i Leksand respektive Jönsköping, samverkar med
ishockeyklubbar.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 22 november att återigen föreslå
kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.
Beslutsunderlag
Motionen 2017-04-10.
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2017-09-25.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-02.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-11-22.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-05.
Justerandes sign
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Kf § 146

Ks2017/0111

612

Svar på motion om lokalt ishockeygymnasium
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) lämnat in en motion där han yrkar att kommunen ska utreda
möjligheter till ett lokalt ishockeygymnasium för killar. Detta för att
Sunnerbogymnasiet främst ska vara för våra egna invånare och för att tillgodose
de behov och utmaningar som finns i vår kommun, skriver Rafaj (S).
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att de har varit i
kontakt med ishockeyföreningen IF Troja Ljungby för diskussion om eventuell
samverkan. Föreningsstyrelsen beslutade dock våren 2016 att inte satsa på en
ishockeyprofil för killar.
Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar den 25 september 2017 att återremittera motionen
för att utreda om det finns någon gymnasieskola med NIU (nationell intagning)
där det även finns individuellt val (profil) för ishockey, hur samverkan är mellan
skolan och förening och hur verksamheten fungerar.
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i en tjänsteskrivelse den 2 november
2017 hur två gymnasieskolor, i Leksand respektive Jönsköping, samverkar med
ishockeyklubbar.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 22 november att återigen föreslå
kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.
Beslutsunderlag
Motionen 2017-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2017-09-25.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-02.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-11-22.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-05.
Justerandes sign
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Kf § 147

Ks2017/0235

141

Antagande av Policy för näringsliv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policyn för näringsliv.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsavdelningen har, på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott,
tagit fram förslag till ny policy för näringslivsutveckling baserat på den tidigare
näringslivstrategin.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för
näringsliv.
Beslutsunderlag
Förslag till policy för näringsliv.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-05.
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Kf § 148

Ks2016/0235

156

Antagande av Policy för landsbygdsutveckling
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policyn för landsbygdsutveckling.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för
landsbygdsutveckling. Policyn syftar till att ange den politiska inriktningen för
hur Ljungby kommun vill arbeta med landsbygdsutveckling.
Kommunledningsförvaltningen skriver att Ljungby kommun verkar för en
levande och attraktiv landsbygd där helheten av kommunens geografiska yta
tänks in vid beslutfattande. Landsbygdsutveckling har sin utgångspunkt i
kommunens vision och strategiska områden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policy för
landsbygdsutveckling.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-16.
Förslag till policy.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-05.

Justerandes sign
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Kf § 149

Ks2017/0353

045

Borgenförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
• att Ljungby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
4 mars 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Ljungby kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Ljungby kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer,
• att Ljungby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Ljungby kommun den 27 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,
• att Ljungby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Ljungby kommun den 27 juni 2011, vari Ljungby kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller,
• att utse kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson och
ekonomichef Magnus Johansson att för kommunens räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är medlem i Kommuninvest, som har till syfte att förmedla
lån med fördelaktiga villkor till sina medlemmar. Medlemmarna är kommuner
och landsting i Sverige. Kommunens samtliga lån och en stor del av koncernens
lån är placerade hos Kommuninvest. Föreningens upplånings- och
utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på
lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Justerandes sign
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Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Ljungby kommun
utfärdade sin borgensförbindelse den 4 mars 2009.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
• att Ljungby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
4 mars 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Ljungby kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Ljungby kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer,
• att Ljungby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Ljungby kommun den 27 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,
• att Ljungby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Ljungby kommun den 27 juni 2011, vari Ljungby kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller,
• att utse kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson och
ekonomichef Magnus Johansson att för kommunens räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-08.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-05.

Skickas till
Kommuninvest
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Kf § 150

Ks2017/0374

156

Bildande av ekonomisk förening Smålands Sjörike
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bilda Smålands sjörike ekonomisk förening
tillsammans med Värnamo kommun, Hylte kommun och Gislaveds kommun
och att anta de föreslagna föreningsstadgarna.
Finansiering sker via kommunledningsförvaltningens budget.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun föreslår tillsammans med Värnamo, Hylte och Gislaved att de
fyra kommunerna bildar en ekonomisk förening med namnet Smålands sjörike
ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete samt
att utgöra en gemensam plattform för samarbete med andra aktörer. Föreningen
kan också äga, driva och delta i olika projekt.
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på totalt 10 000
kronor. Varje medlem ska också årligen betala en medlemsavgift om 50 000
kronor, viken fastställs av föreningsstämman.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bilda Smålands
sjörike ekonomisk förening tillsammans med Värnamo kommun, Hylte kommun
och Gislaveds kommun och att anta de föreslagna föreningsstadgarna.
Finansiering föreslås ske via kommunledningsförvaltningens budget.
Beslutsunderlag
Förslag till föreningsstadgar.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-05.
Skickas till
Värnamo kommun, Hylte kommun och Gislaveds kommun
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Kf § 151

Ks2017/0363

100

Antagande av ny förbundsordning för
Kommunalförbundet Sydarkivera
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
•
•

anta den nya förbundsordningen för Kommunalförbundet Sydarkivera i
sin helhet, inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi,
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020.

Sammanfattning av ärendet
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01 och begär att samtliga 18
medlemmar antar den nya förbundsordningen.
Förändringarna i den nya förbundsordningen inkluderar bland annat:
1. Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya
förbundsmedlemmar.
3. Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya
förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive
fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya
förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet.
Sydarkivera har antagit en budget för 2018 och plan för 2019-2020. För år 2018
betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
anta den nya förbundsordningen för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin
helhet, inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi,
• att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-15
Protokoll och förslag till förbundsordning med bilagor, Sydarkivera.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-05.
Skickas till
Sydarkivera
Justerandes sign
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Kf § 152

Ks2017/0338

102

Valärende – ledamot i tekniska nämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jenny Anderberg (C) till ny ledamot i
tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkände den 27 november 2017 Tommy Linnérs (C)
avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden.
Ny ledamot i tekniska nämnden utses under dagens sammanträde.
Valberedningens ordförande föreslår, efter kommunikation med Centerpartiet,
att Jenny Anderberg (C) utses till ny ledamot.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-11-27.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-12-18

22(22)

Kommunfullmäktige

Kf § 153

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen i Kronoberg har utsett Mikael Bengtsson (C)
till ny ersättare i kommunfullmäktige för centerpartiet efter
Tommy Linnér (C).
2. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat information om
möjligheten att utbilda barnskötare till förskollärare på
distans i samarbete med Linnéuniversitetet, enligt uppdrag
av fullmäktige.

Justerandes sign

