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Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 27 augusti 2018,
kl. 17.30-19.00
Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M) inte
§ 86
Ulf Holmgren (S)
Carina Bengtsson (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S) inte § 86
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla-Britt Storck (S)
Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (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)

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (-, fd KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Leif Rogerstam (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)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Henrik Pettersson(SD)
Gunilla Åström (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Irene Olofsson (C)
Peter Berg (M)
Deseré Lindelöv (S)

Åhörare

Jonas Jönsson, kommundirektör
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Katrin Nilson, kanslichef
14

Justerare

Liselott Åhlander och Krister Lundin

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet, måndagen den 3 september 2018 kl. 16.00

Paragrafer

80-91

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Liselott Åhlander

Justerandes sign

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

27 augusti 2018

Överklagningstid

4 -25 september 2018

Anslaget nedtaget

26 september 2018

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson

Justerandes sign
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

Ulf Holmgren (S)

§ 83-1
§ 83-2
§ 83-4
Ja Nej Ja Nej Ja Nej
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Carina Bengtsson (C)

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Ulla-Britt Storck (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

Karin Bondeson (M)

X

X

X

X

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

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
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 83-1
§ 83-2
§ 83-4
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

X

Mats Karlsson (-, fd KB)

X

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

X

X

X

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

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Martina Ericsson (SD)

Mathias Wanderoy (S)

Leif Rogerstam (SD)

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

Maria Stansert (S)

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)

Justerandes sign

Carl-Gustav Arvidsson (L)

X

X

Henrik Pettersson (SD)

Tomas Johansson (L)

X

Deseré Lindelöv (S)

X

X

X

X
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Kf § 80

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande vad
kommunen ser för juridiska hinder med det medborgarförslag som har
lämnats in angående skolskjuts?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) svarar
att likhet inför lagen gäller och det innebär att vi inte kan bevilja
skolskjuts till barn som har valt att gå på en särskild skola, utan då gäller
det för alla elever som väljer att gå en annan skola än den de har blivit
placerade i och då springer kostnaden iväg.
2. En medborgare frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande hur ni
politiker reagerar på alla de olika beräkningar som görs av kostnaden för
skolskjuts och hur ni får koll på vilken som är den verkliga kostnaden
när ni ska ta beslut?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) svarar
att skolskjutsarna är upphandlade av länstrafiken och så har vi en
skolskjutshandläggare i kommunen som på delegation räknar ut detta.
Hen håller sig till det regelverk som vi har tagit och som är anpassat efter
lagstiftningen. Man har ju alltid möjlighet att överklaga beslut så att en
juridisk prövning görs, men hittills har det visat sig att handläggaren har
varit mycket träffsäker i sina beräkningar.
3. En medborgare frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande vilka
fler barn som anses komma ifråga om medborgarförslaget från Södra
Ljunga beviljas.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) svarar
att det finns ett antal barn som varje år väljer en annan skola än den de
har placerats i. Då avsäger man sig rätten till skolskjuts om det inte kan
ske utan extra kostnader eller är organisatoriskt möjligt. Det är det
regelverket vi har att hålla oss vid.
4. En medborgare frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande vad
som hindrar kommunen från att ge eleverna på Lingbygdens friskola
skolskjuts när det inte blir dyrare för kommunen än om skolan inte fanns.
Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) svarar
att om vi skulle bevilja skolskjuts till barnen på Lingbygdens friskola så
skulle vi hamna i det läget att man har valt skola och får skolskjuts och
då är vi tvungna att behandla alla kommuninvånare lika. Det innebär att
kostnaderna höjs betydligt.
5. En medborgare frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande på
vilket sätt det skulle gynna kommunens ekonomi om inte Lingbygdens
skola skulle finnas skulle kostnaderna?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) svarar
att det inte är så lätt att räkna på vad som är ekonomisk vinst och förlust,
organisatoriska svårigheter med mera. Det räknar man på varje enskilt
barn och det kan bli konstigt när man följer regelverket om hur man ska
räkna.
Ledamöternas frågestund
1. Jonna Nielsen (ALT) frågar socialnämndens ordförande varför Ljungby
kommun inte har ansökt om extra statsbidrag för habiliteringsersättning.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) kan inte besvara frågan
idag utan meddelar att han kommer att göra det under nästa
sammanträde.
2. Björn Gullander (V) frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets
ordförande om hur hon ser på användningen av vårt arvodesreglemente
och tolkningen av de reglerna ur ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.
Gullander vill också veta varför inte ändringen av reglementet 2013 har
utvärderats och kontrollerats om det fungerar i praktiken.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Carina Bengtsson
(C) svarar att när hon fick kännedom om situationen som nu diskuteras
så tog hon genast kontakt med tjänstemän och bad dem att utreda
ärendet. När utredningen är klar kan hon yttra sig i frågan.
3. Roland Johansson (ALT) frågar tekniska nämndens ordförande om
cykelvägen mellan Ljungby och Ryssby blir klart snart.
Tekniska nämndens vice ordförande Krister Lundin (M) svarar att
ärendet är fördröjt på grund av markförvärv och ersättningar för detta.
Just nu ligger ärendet hos Lantmäteriet.
4. Med anledning av en enkät som SVT har ställt till kommunerna frågar
Emma Johansson Gauffin (S) barn- och utbildningsnämndens ordförande
Justerandes sign
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om det stämmer att Ljungby kommun är i färd med att bygga ett boende
där barn ska bo på heltid när deras föräldrar inte orkar ta hand om dem
själva dygnet runt.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar att han inte känner till
några sådana planer i kommunen.
5. Krister Salomonsson (SD) frågar barn- och utbildningsnämndens
ordförande om han känner till det nya systemet med grupper på en av
skolorna i kommunen och i så fall vad kommunen ska göra åt problemen
som de här grupperna orsakar.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar att skolan vill att
barnen umgås med varandra och att det är rektorn som har rätt att besluta
om sådant på delegation från staten. Kommunen har egentligen inget
med det att göra förutom om det inte fungerar, men förvaltningen har
diskuterat frågan.
6. Liselotte Åhlander (S) frågar socialnämndens ordförande om han vet hur
många bostadslösa vi har i Ljungby och var de håller till.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) kan inte besvara frågan
idag utan meddelar att han kommer att göra det under nästa
sammanträde.
7. Björn Gullander (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om hur det går
med energiplanen som lagen föreskriver att kommunen ska ha.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att den
inte är klar.

Justerandes sign
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Kf § 81

Inlämnade motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationen besvaras under kommunfullmäktiges sammanträde i september.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Socialdemokraterna Matija Rafaj (S) och Janewert Johansson (S) beskriver i
en motion hur många som använder bowlinghallen och att den är i behov av
renovering. De yrkar i motionen att man utreder kostnaderna för en ny
bowlinghall samt placering av en sådan.
2. Tryggve Svensson (V) vill att kommunen ska ge gratis hemsjukvård för de
som fyllt 85 år och yrkar därför i en motion att avgiften på 350 kronor per
månad som gäller i Ljungby kommun ska slopas. Svensson (V) anser att samma
regler ska gälla i kommunen som i regionen där vården redan är gratis.
3. Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion om ökat stöd till Ryssby
Garveri. Svensson skriver att byggnaden är kulturmärkt av länsstyrelsen och att
Ljungby kommuns årliga bidrag på 4000 kronor inte ens täcker försäkringen
samt att fastigheten är i behov av vatten och avlopp.
Interpellation
1. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) om vuxenutbildningar till
undersköterska.

Justerandes sign
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Kf § 82

Inlämnade medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga medborgarförslag överlämnas till
tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Sätt upp en Stop-skylt istället för lämna företrädesskylt när man
kommer från Stationsgatan ut på Fabriksgatan.
Motivering: Många bilar uppmärksammar inte lämna företräde utan kör
bara rätt ut. Stop-skylt och kraftigt målad markering på marken skulle
korsningen trafiksäkrare.
2. Sänk hastigheten till 30 km/h i alla villakvarter
Motivering: Det körs alldeles för fort i bostadsområdena med lekande
barn och husdjur.
3. Gör en rondell i korsningen Märta Ljungbergsvägen Drottninggatan
Motivering: På morgonen när alla ska till skolan och till sina arbeten är
det kaos och långa väntetider och köbildning. Vänstersväng är i princip
omöjlig. En rondell skulle få trafiken att flyta på ett bättre och lugnare
sätt.
4. Ändra namn på Olofsgatan till exempelvis Nedre och Övre
Olofsgatan
Motivering: Gatan är idag delad av bland annat salutorget och
busshållsplats. Krångligt att hitta rätt adress och krångligt att ta sig
dit, inte minst för besökande.
5. Ny infart till Bredemad - Gör en fil för vänstersvängande och
avfartsfil för högersvängande
Motivering: Ta bort den skarpa svängen på Näsvägen. Bredemads infart
ligger farligt till i kurva med skymd sikt, korsning och ibland
avledningstrafik från E4.an.
6. Enkelrikta Storgatan och stäng av trafik vid Bergagatan in mot
centrum
Motivering: Idag används den omtalade korsningen framför Tellushuset
Justerandes sign
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av mycket genomgångstrafik av gammal vana.Avlasta genom att ta bort
inkommande från Storgatan. Detta kan även bidra till fler p-platser i ett
centrum där det blir allt färre ställen att parkera på.
7. Farthinder på Torsgatan mellan Björkstigen och Gästgivaregatan
Motivering: Flera stycken behövs för att hindra "fri hastighet". Många
kör alldeles för fort.

Justerandes sign
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Kf § 83

KS 2017/0132

340

Svar på motionen Låt rent vatten bli kommunens signum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att yrkandet ”Rent vatten blir ett nyckelord i Ljungbys framtida
varumärke” är besvarat då arbetet redan är påbörjat.
2. att avslå yrkandet ”En långsiktig plan för skyddande av vattentäkter tas
fram” med hänvisning till den befintliga VA-planen.
3. att avslå yrkandet ” En plan för förnyelse av vatten- och
avloppsledningssystemen tas fram och kostnadsberäknas” med
hänvisning till den befintliga VA-planen.
4. att avslå yrkandet ” Investeringar görs så att ekologiskt bästa och
ekonomiska mest fördelaktiga teknik utnyttjas” med hänvisning till att
det finns fler faktorer att ta hänsyn till vid val av teknik samt att ”planen
för hållbar utveckling” redan ligger som bedömningsgrund för val av
teknik.
5. att anse yrkandet ” Både plus- och minusposter beaktas vid en långsiktig
analys av devisen till Ljungby = rent vatten” besvarat eftersom
immateriella tillgångar redan idag värderas i samband med
beslutsfattande och att varumärkesarbetet kommer att förstärkas år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet skriver i en motion att Ljungby kommun i förhållande till andra
delar av världen och andra kommuner är lyckligt lottade med stora
vattenreservorarer, men trots detta får vi ibland uppleva att vatten kan bli en
bristvara. Kommunen borde förvalta och skydda den unika resurs vårt vatten är
och använda detta som del i sitt varumärke.
Miljöpartiet yrkar i sin motion att:
1. Rent vatten blir ett nyckelord i Ljungbys framtida varumärke
2. En långsiktig plan för skyddande av vattentäkter tas fram
3. En plan för förnyelse av vatten- och avloppsledningssystemen tas fram
och kostnadsberäknas
4. Investeringar görs så att ekologiskt bästa och ekonomiska mest
fördelaktiga teknik utnyttjas
5. Både plus- och minusposter beaktas vid en långsiktig analys av devisen
till Ljungby = rent vatten
Tekniska förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse, daterad 6 april 2018, för vart
och ett av de olika yrkandena:
Justerandes sign
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1. Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 att, som resultat av en
omvärldsanalys, inleda ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta
vattenfrågor i Ljungby kommun. Detta ger en god grund för att framöver
stärka varumärket Ljungby enligt förslaget om att rent vatten ska bli ett
nyckelord. Arbetet påbörjas under hösten 2018 och utförs förvaltningsövergripande.
2. I den antagna VA-planen för Ljungby kommun finns beskrivet att
uppdatering av vattenskyddsområden ska genomföras för samtliga kommunala vattenverk i Ljungby kommun. Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att uppdatera föreskrifter för Ljungbys råvattentäkt.
Ett färdigt förslag till vattenskyddsföreskrift är skickad till Länsstyrelsen
för tidigt samråd. Informationsmöte ska därefter hållas med berörda
markägare. Därefter sker samråd med alla intressenter, för att slutligen
fastställas av kommunfullmäktige. Arbetet beräknas pågå under 2018 för
beslut i kommunfullmäktige under våren 2019.
3. Det finns redan en plan för ledningsförnyelse som är kostnadsberäknad i
VA-planen. Ytterligare förfining av denna är svårt att genomföra då
kostnaden för ledningsförnyelse varierar kraftigt beroende på typ och
dimension av ledningar samt var dessa ligger, vilket gör det mycket svårt
att på förhand bedöma kostnader i ett större perspektiv på ett korrekt sätt.
4. För att göra ett verkligt bra teknikval måste ytterligare faktorer såsom arbetsmiljö, framtida krav/behov, teknikens flexibilitet och robusthet vägas
in i bedömningen utöver ekonomi och ekologi. Vidare måste alla beslut
som fattas i kommunens nämnder och styrelser ta hänsyn till planen för
hållbar utveckling ur aspekterna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Detta gäller såväl beslut om investeringar som andra beslut.
5. Yrkandet går inte att förstå. Miljöpartiet rekommenderas vidarutveckla
vad som menas i en annan motion.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 2 maj 2018, § 46, och beslutade
föreslå att:
1 Kommunfullmäktige anser att yrkandet är besvarat då arbetet redan är
påbörjat.
2 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till den
befintliga VA-planen.
3 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till den
befintliga VA-planen.
4 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till att det
finns fler faktorer att ta hänsyn till vid val av teknik samt att ”planen för
hållbar utveckling” redan ligger som bedömningsgrund för val av teknik.

Justerandes sign
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5 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till att
frågeställningen i yrkandet svårligen kan förstås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 juni 2018, § 88, och
beslutade enligt tekniska nämndens förslag till beslut.
Tekniska förvaltningen lämnade en kompletterande tjänsteskrivelse inför
kommunstyrelsens sammanträde efter muntligt uppdrag i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 19 juni 2018. I den kompletterande tjänsteskrivelsen förklarar
tekniska förvaltningen att det femte yrkandet nu får ett annat beslutsförslag som
lyder:
Kommunfullmäktige beslutar att anse yrkandet besvarat eftersom immateriella
tillgångar redan idag värderas i samband med beslutsfattande och att
varumärkesarbetet kommer att förstärkas år 2019.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 augusti att kommunfullmäktige beslutar enligt
följande:
1 Kommunfullmäktige anser att yrkandet är besvarat då arbetet redan är
påbörjat.
2 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till den
befintliga V A-planen.
3 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till den
befintliga VA-planen.
4 Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet med hänvisning till att det
finns fler faktorer att ta hänsyn till vid val av teknik samt att "planen för
hållbar utveckling" redan ligger som bedömningsgrund för val av teknik.
5 Kommunfullmäktige beslutar att anse yrkandet besvarat eftersom
immateriella tillgångar redan idag värderas i samband med beslutsfattande och att
varumärkesarbetet kommer att förstärkas år 2019.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2018-05-02 § 46.
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 124.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen i sin
helhet.
Janewert Johansson (S) yrkar bifall till det första yrkandet.
Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till det fjärde yrkandet.
Magnus Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

1. I yrkande nr 1 frågar ordföranden om fullmäktige beslutar enligt Jormfeldts
(MP) med flera yrkande att bifalla yrkandet eller enligt kommunstyrelsens
förslag att anse yrkandet besvarat och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att anse yrkandet besvarat och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 28 ja-röster och 21 nej-röster.
Fullmäktige har därmed beslutat att anse yrkandet besvarat.
2. I yrkande nr 2 frågar ordföranden om fullmäktige beslutar enligt Jormfeldts
(MP) med flera yrkande att bifalla yrkandet eller enligt kommunstyrelsens
förslag att avslå yrkandet och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 43 ja-röster och 6 nej-röster.
Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
3. I yrkande nr 3 frågar ordföranden om fullmäktige beslutar enligt Jormfeldts
(MP) med flera yrkande att bifalla yrkandet eller enligt kommunstyrelsens
förslag att avslå yrkandet och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
4. I yrkande nr 4 frågar ordföranden om fullmäktige beslutar enligt Jormfeldts
(MP) med flera yrkande att bifalla yrkandet eller enligt kommunstyrelsens
förslag att avslå yrkandet och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 37 ja-röster och 12 nej-röster.
Fullmäktige har därmed beslutat att avslå yrkandet.
5. I yrkande nr 5 frågar ordföranden om fullmäktige beslutar enligt Jormfeldts
(MP) med flera yrkande att bifalla yrkandet eller enligt kommunstyrelsens
förslag att anse yrkandet besvarat och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige har därmed beslutat att anse yrkandet besvarat.
Voteringen redovisas på sidorna 3-6.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

15(22)

Kommunfullmäktige

Kf § 84

KS 2018/0142

004

Revidering av förbundsordning för Sydarkivera
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1 att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi, och
2 att godkänna Ljungby kommuns del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att anta ny förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera och godkänna Ljungby kommuns del av kostnaden för förbundet år
2019.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. Samma datum antogs
följande nya förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och
Nybro kommun. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. År 2019 blir
Sydarkivera 27 medlemmar.
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i
och med att kommunallagen har ändrats från och med den 1 januari 2018 samt
att förbundsfullmäktige har gjort förändringar i utträdesparafen 13 i
förbundsordningen. Ändringen i utträdesparagrafen har aktualiserats i och med
Växjö och Älmhults kommuns utträde. Förändringen innebär att de kommuner
som inte har överlämnat arkivinformation ska erlägga lägre avgift under den
treåriga uppsägningstiden.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 augusti 2018 kommunfullmäktige besluta att:
1 anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi
2 godkänna Ljungby kommuns del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunstrateg, 2018-06-05
Följebrev, 2018-04-06
Förslag till förbundsordning, 2018-04-16
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 119
Justerandes sign
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Kf § 85

KS 2018/0181

041

Årsredovisning för Sydarkivera 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning från Sydarkivera för
2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat förbundets tredje bokslut
inklusive förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse. Nu har
förbundsfullmäktige översänt handlingarna för godkännande av fullmäktige i
förbundsmedlemmarnas kommuner.
I årsredovisningen framgår bland annat att Sydarkivera har fått sju nya
medlemmar under året. Huvudkontoret flyttades i juni månad från Växjö till
Alvesta. Förbundsmedlemmarna har under året i hög grad utnyttjat möjligheten
att delta på utbildningar, informationsträffar och temadagar. Arbetet med
informationskartläggning och säkerhetsklassning fortgår enligt plan inom
förbundet. Under 2017 har förbundet redovisat ett positivt resultat på 785 000
kronor. Resultatet är 469 000 kronor bättre än prognosen.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 augusti 2018 att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning från Sydarkivera för 2017.
Beslutsunderlag
Förbundsfullmäktige § 4/2018 – Årsredovisning 2017
Årsredovisning för verksamhetsåret 2017, 2018-03-01
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-13.
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 120

Skickas till
Sydarkivera
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Kf § 86

KS 2018/0182

041

Ansvarsfrihet för Sydarkivera 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisionsberättelse från Sydarkivera
för 2017 och beslutar om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Jäv
Magnus Gunnarsson (M) och Magnus Carlsson (S) deltar inte i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat förbundets tredje bokslut
inklusive förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse.
Revisorerna har granskat årsredovisningen och rekommenderar
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att tillstyrka ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
revisionsberättelse från Sydarkivera för 2017 och beslutar om ansvarsbefrielse.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 (inklusive revisionsrapport), 201804-04.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-13.
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 121.

Skickas till
Sydarkivera
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Kf § 87

KS 2018/0201

003

Revidering av Avgiftsreglemente för kopiering av
allmänna handlingar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade avgiftsreglementet daterat
2018-06-05 och att tidigare reglemente därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kansliavdelningen får återkommande förfrågningar kopplade till kommunens nu
gällande avgiftsreglemente. Vid tolkningen av reglementet framstår det som
oklart om det en enskild person begär att få ut är att anse som en allmän
handling, en uppgift i en allmän handling eller om frågan rör sådant som ska
besvaras utifrån den s.k. serviceskyldigheten i förvaltningslagen.
Kommunledningsförvaltningen har därför sett ett behov av att revidera
reglementet och förse den med en inledande tillämpningsanvisning.
En utbredd föreställning är vidare att avgiftsreglementet är något man väljer att
tillämpa ibland men inte alltid, t.ex. vid begäran om utfående av handling som
omfattar många sidor. Istället förhåller det sig att när en kommun har ett av
fullmäktige beslutat reglemente, är varje person som har att hantera frågor som
rör utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter skyldiga att tillämpa det. I
samband med nu reviderat reglemente antas kommer det därför finnas behov av
att sprida information genom utbildningsinsatser för att dess innehåll ska bli
begripligt och känt.
I övrigt har vissa justeringar gjorts utifrån den praxisutveckling som skett på
området sedan föregående revidering.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 augusti 2018 kommunfullmäktige
besluta att anta det reviderade avgiftsreglementet daterat den 2018-06-05
och ersätta tidigare beslutat reglemente.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt avgiftsreglemente.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-05.
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 122

Skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag
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Kf § 88

KS 2018/0200

143

Policy för internationellt arbete
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för internationellt arbete.
Sammanfattning av ärendet
Policyn för internationellt arbete anger den politiska inriktningen för hur internationellt arbete ska bedrivas i kommunen. Till policyn finns det en
verksamhetsplan kopplad.
Syftet med Ljungby kommuns internationella arbete är att bidra till att uppnå de
strategiska kommunövergripande och verksamhetsspecifika målen. Med
internationellt arbete menar Ljungby kommun alla typer av internationalisering.
Till detta räknas tre huvudsakliga internationaliseringsformer – extern
finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Det internationella arbetet
ska ses som ett verktyg för verksamhetsutveckling.
Det internationella arbetet har sin utgångspunkt i kommunens vision ”I Ljungby
formar vi framtiden tillsammas. 35 000 invånare år 2035.”, samt de strategiska
områdena kopplade till visionen – tillväxt, kunskap och livskvalitet.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 augusti 2018 att kommunfullmäktige beslutar
att anta policy för internationellt arbete.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-04.
Förslag till policy för internationellt arbete.
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 126.

Skickas till
Samtliga nämnder
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Kf § 89

Ks2018/0224

102

Valärende – Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Inger Jeppssons (L) avsägelse och att
utse Jan Hagfoss (L) till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Inger Jeppsson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Valberedningens presidium föreslår efter kommunikation med Liberalerna att
Jan Hagfoss (L) utses till ny ersättare i nämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2018-06-19.
Kommunikation från Liberalerna 2018-08-14.
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Kf § 90

Ks2018/0240

102

Valärende – Kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mika Lammis (C) avsägelse och att
utse Anders Jannesson (C) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Mika Lammi (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Valberedningens presidium föreslår efter kommunikation med Centerpartiet att
Anders Jannesson (C) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2018-07-06.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-08-27

Kommunfullmäktige

Kf § 91

Meddelande till kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, andra kvartalet 2018.

Justerandes sign
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