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Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande
Åhörare

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 17 december
2018, kl. 16,00-22,45
Magnus Gunnarsson (M)
Anne Karlsson (S)
Krister Salomonsson (SD)
Lars-Ove Johansson (C)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Conny Simonsson (S)
Jan Lorentzson (SD)
Marcus Walldén (M)
Petra Ruzsa-Pal (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Susanna Tingbratt (KD)
Roland Johansson (ALT)
Kent Danielsson (C)
Gunilla Åström (M)
Magnus Carlsson (S)
Melena Jönsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Emma Johansson Gauffin (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Tilda Ragnarsson (M) (inte §
151 pga jäv)
Håkan Bengtsson (S)
Mats Josefsson (SD)
Lars Solling (L)
Tommy Göransson (MP)
Bo Ederström (M)

Liselotte Åhlander (S)
Per Åberg (V)
Henrik Pettersson (SD)
Rut Björkström (KD)
Thomas Ragnarsson (M) (inte § 151 pga jäv)
Jonas Richthoff (ALT)
Karl-Gustaf Sundgren (C)
Matija Rafaj (S)
Frederik Svärd (M)
Caroline Holmqvist-Henrysson (S)
Dick Andersson (SD)
Lars Nordqvist (M)
Margaretha Andersson (S)
Jenny Anderberg (C)
Ann-Kristin Pettersson (M)
Pär Augustsson (SD)
Pia Johansson (S)
Christian Johansson (V)
Stefan Bramstedt (M)
Ingela Rosén (S)
Carina Bengtsson (C)
Doris Nickel (SD)
Bengt Carlsson (KD)
Thomas Jeppsson (M)
Peter Berg (M) § 151, ersättare för Thomas
Ragnarsson (M)
Daniel Svensson (M) § 151, ersättare för
Tilda Ragnarsson (M)

Jonas Jönsson, kommundirektör
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
44

Justerare

Jan Lorentzson, Kerstin Wiréhn Ersättare: Susanna Tingbratt

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet, torsdagen den 20 december 2018 kl. 15,30
144-190

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel
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Justerare

Jan Lorentzson

Kerstin Wiréhn

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

17 december 2018

Överklagningstid

21 december 2018 – 11 januari 2019

Anslaget nedtaget

14 januari 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson
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Kf § 144

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande vad Ljungby
kommun gör för att barn med föräldrar som missbrukar alkohol ska få
det bättre och om revideringen av det alkohol- och drogpolitiska
programmet är klart.
Kommunstyrelsens ordförande svarar att det alkohol-och drogpolitiska
programmet beräknas bli klart under första kvartalet 2019.
2. En medborgare frågar barn- och utbildningsnämndens vice ordförande
om på vilket sätt barn-och utbildningsnämnden kommer att följa upp att
nämndens beslut om att erbjuda asylsökande ungdomar vuxenutbildning
enligt den nya gymnasielagen, har verkställs av förvaltningen.
Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Ulla Hansson (M)
svarar att gruppen kommer att erbjudas utbildning inom
vuxenutbildningen beroende på deras kunskapsnivå i det svenska språket
och att nämnden får regelbundna rapporter från förvaltningen. Det gäller
även vuxenutbildningen.
3. En medborgare frågar miljö- och byggnämndens ordförande varför det är
nödvändigt att bilda ett verksamhetsområde av Hölminge samfällighet
när ingen av fastigheterna utsätts för risk för liv och hälsa eller
miljöskadlig påverkan.
Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) svarar att
kommunen har beslutat att Bolmens östra strand ska vara ett
utvecklingsområde. Vatten- och avloppsledningarna som finns där nu är
underdimensionerade och kan inte utökas vid ny bebyggelse. Kommunen
har också en skyldighet att värna om miljön och om
vattenskyddsområdet som finns där ute.
4. En medborgare frågar vad Ljungby kommun använder för standard för
att göra bedömningen att samfällighetsföreningens anläggning är
underdimensionerad.
Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) säger att han
inte kan svara på frågan, men att han kan återkomma.
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5. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande om bildandet av ett
verksamhetsområde av Hölminge är en förutsättning för
överföringsledningen mellan Bollstad och Ljungby. Har
kommunledningen gett miljö- och byggnämnden i uppdrag att bilda
gemensamma verksamhetsområden utmed ledningen?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
tanken är att utveckla området och då är VA-infrastrukturen viktig. När
man drar en ledning förbi så är det bra om så många som möjligt kan
ansluta sig till denna och på så sätt spara miljön.
6. En medborgare ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
angående cykelvägar i kommunen. Vill kommunen bygga en
överföringsledning av miljöskäl eller är det för att bygga en cykelväg
från Ljungby till Tannåker för att Ljungby kommun ska bli 35 000
invånare år 2035? En vanlig cykelväg kostar 3700 kr per meter cykelväg
men en cykelväg till Tannåker kostar bara 2000 kronor, säger
medborgaren. Har kommunen tänkt finansiera byggnationen av
cykelvägen genom VA-kollektivet, undrar medborgaren.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att VAkollektivets pengar måste användas enligt regelverket. De får inte
användas till vad som helst, men exakt var gränsdragningen går vet han
inte.
7. En medborgare frågar kommunstyrelsens andre vice ordförande hur
mycket kommunen kommer att få in i anslutningsavgifter för de
fastigheter som nu ingår i de verksamhetsområden som kommunen har
föreslagit och hur mycket pengar kommunen får in i etapp 2?
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Anne Karlsson (S) svarar att
hon inte är insatt i detaljerna, men att den här investeringen är
finansierad redan eftersom man har höjt VA-taxan tidigare, så det ska
täcka det.
Ledamöternas frågestund
1. Anne Karlsson (S) ber kommunstyrelsens ordförande att berätta om
eventet OAS som kommer att äga rum i Ljungby sommaren 2019.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att vecka
30 år 2019 kommer OAS-rörelsen till Ljungby, en förening för frikyrkor,
med 4000-5000 personer som kommer att delta. Det finns ett stort behov
av boenden under den veckan.
Justerandes sign
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2. Tommy Göransson (MP) säger att det inte finns en enda krona till
projekt överföringsledningen, utan finansiering måste ske via VAkollektivet eller skattekollektivet. Tekniska nämnden har beslutat om
höjda VA-taxor, fortsätter Göransson (MP) och frågar
kommunstyrelsens andre vice ordförande om hon tycker det är okej att
hennes partis väljare ska ta den kostnaden.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Anne Karlsson (S) svarar att
tjänstemännen säger att det är finansierat och att hon då måste tro på det.
Därefter överlämnar hon frågan till tekniska nämndens ordförande.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) säger att det
handlar om att ta ett lån och att finansieringen är ett par procent varje år i
ränta och ett par procent i avskrivning. Med indexhöjningarna som
nämnden har räknat med så ska det vara finansierat.
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Kf § 145

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Motioner:
1. Petra Ruzsa Pal (S) och Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion i
vilken de yrkar att kommunen ska inrätta en prideparad och att de
politiska partierna i fullmäktiges respektive ungdomsförbund erbjuds
möjlighet att tillsammans med kommunens tjänstemän arrangera en
Pridefestival.
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Kf § 146

Ks2018/0392

011

Svar på interpellation om lokalförsörjningsplanen samt
byggande av förskolor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) ställde den 26 november 2018 en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om lokalförsörjningsplanen samt byggande av
förskolor.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) har besvarat
interpellationen skriftligt och besvarar den muntligt under dagens sammanträde.

Justerandes sign
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Kf § 147

Ks2018/0393

312

Svar på interpellation om cykelväg mellan Vittaryd och
Lagan med anledning av ombyggnaden av E4:an
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Caroline Holmqvist Henrysson (S) ställde den 26 november 2018 en
interpellation till tekniska nämndens ordförande om cykelväg mellan Vittaryd
och Lagan med anledning av ombyggnationen av E4:an.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) har besvarat
interpellationen skriftligt och besvarar den muntligt under dagens sammanträde.

Justerandes sign
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Kf § 148

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslagen till tekniska
nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare föreslår den 23 november 2018 att kommunen placerar
en refug i korsningen Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan/ Strömgatan
eftersom det sker många tillbud på den här platsen.
2. En medborgare föreslår att kommunen sätter upp belysning längs
cykelvägen på den gamla banvallen norrut från Kronoskogen.
Cykelvägen används av både cyklister och motionärer, skriver
medborgaren, och det skulle kännas både tryggare och säkrare om
cykelvägen vore upplyst.

Justerandes sign
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Kf § 149

Ks2018/0390

102

Val av ny ledamot samt vice ordförande i styrelsen för
Ljungby Energi och Ljungby Energinät fram till
årsstämman i maj 2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Janewert Johanssons (S) avsägelse.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Piroska Ruzsa Pal (S) till ledamot i
styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.
Kommunfullmäktige utser Magnus Carlsson (S) till vice ordförande i styrelsen
för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.
Sammanfattning av ärendet
Janewert Johansson (S) avsade sig uppdraget som ledamot, och därmed även
som vice ordförande, i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, den 20
november 2018.
Valberedningen föreslår den 10 december 2018 att kommunfullmäktige:
1. godkänner Janewert Johanssons (S) avsägelse.
2. beslutar att utse Piroska Ruzsa Pal (S) till ledamot i styrelsen för
Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.
3. utser Magnus Carlsson (S) till vice ordförande i styrelsen för Ljungby
Energi AB och Ljungby Energinät AB.
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Kf § 150

Ks2018/0390

102

Val av ny andre vice ordförande i fullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Janewert Johanssons (S) avsägelse och ber
länsstyrelsen att utse ny ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser Pia Johansson (S) till ny andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Janewert Johansson (S) avsade sig uppdraget som ledamot, och därmed även
som andre vice ordförande, i kommunfullmäktige, den 20 november 2018.
Valberedningen föreslår den 10 december 2018 att godkänner Janewert
Johanssons (S) avsägelse och ber länsstyrelsen att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktige utser Pia Johansson (S) till ny
andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag 2018-12-10.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) föreslår att Dick Andersson (SD) utses till ny andre vice
ordförande.
Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs och resulterar i 37 röster för Pia Johansson (S)
och 12 röster för Dick Andersson (SD).

Justerandes sign
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Kf § 151

Ks2018/0411

303

Verksamhetsområden för vatten och avlopp, Bolmens
östra strand
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområden för dricksvatten
och spillvatten för Hölminge Södra, Hölminge Norra, Finnatorp och Tannåker
enligt uppritade kartor och fastighetsförteckningar som redovisas i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20 med bilagor.
Jäv
Tilda Ragnarsson (M) och Tomas Ragnarsson (M) deltar inte i ärendet på grund
av jäv.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Alternativet reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag om allmänna vattentjänster (2016:412) ska kommunen, om det med
hänsyn till skydd av människor hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang, bestämma om verksamhetsområden
för dessa vattentjänster.
Tekniska nämnden föreslår att nya verksamhetsområden införs för dricksvatten
och spillvatten utmed Bolmens östra strand. Nämnden lämnar förslag till
fastigheter som föreslås ingå i de nya verksamhetsområdena inom
detaljplanelagda områden, inklusive gemensamhetsanläggningar.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 3 december 2018 och beslutade
föreslå kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten i enlighet med
tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20.
Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2018 att kommunfullmäktige
beslutar att fastställa verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten i
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 120/2018
Justerandes sign
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Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20 med följande
bilagor:
1. Fastighetsförteckning Hölminge Södra verksamhetsområde, 2018-11-20.
2. Verksamhetsområdesritning Hölmingen Södram, 2018-11-20.
3. Fastighetsförteckning Hölminge Norra verksamhetsområde, 2018-11-20.
4. Verksamhetsområdesritning Hölminge Norra, 2018-11-20.
5. Fastighetsförteckning Finnatorp verksamhetsområde, 2018-11-20.
6. Verksamhetsområdesritning Finnatorp, 2018-11-20.
7. Fastighetsförteckning Tannåker, 2018-11-20.
8. Verksamhetsområdesritning Tannåker, 2018-11-20.
9. Översiktskarta.
Fastighetsförteckningar avseende samtliga fyra verksamhetsområden.
Kartmaterial avseende samtliga fyra verksamhetsområden.
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C), Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C),
Magnus Carlsson (S), Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Lars Solling (L)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Krister Salomonsson (SD), Kerstin Wiréhn (V), Tommy Göransson (MP), Jan
Lorentzson (SD), Melena Jönsson (SD) och Henrik Pettersson (SD) yrkar avslag
på kommunstyrelsens förslag.
Roland Johansson (ALT), Kerstin Wiréhn (V) och Tommy Göransson (MP)
yrkar att ärendet återremitteras för att få ett ekonomiskt underlag avseende
investeringskostnad, finansiering, påverkan på VA-taxan samt en
miljökonsekvensbeskrivning.
Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag eller
om det ska återremitteras enligt Johanssons (ALT) med flera yrkande och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterade i 35 ja-röster och 14 nej-röster.
19:58:55 - Verksamhetsområden för vatten och avlopp, Bolmens östra strand.

Rösta Ja för att avgöra idag, Nej för att återremittera.
Resultat

Justerandes sign

Ja

35

Nej

14
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Frånvarande

Justerandes sign

2

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

15

Magnus Carlsson (S)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

21

Håkan Bengtsson (S)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja

25

Bo Ederström (M)

Ja

26

Liselotte Åhlander (S)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

32

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Ja

33

Matija Rafaj (S)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

35

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja

42

Pia Johansson (S)

Ja

44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

46

Carina Bengtsson (C)

Ja

48

Bengt Carlsson (KD)

Ja

49

Thomas Jeppsson (M)

Ja

202

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

215

Ingela Rosén (S)

Ja

216

Tomas Nielsen (S)

Ja

217

Margareta Andersson (S)

Ja

Peter Berg (M)

Ja
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Daniel Svensson (M)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Nej

7

Jan Lorentzson (SD)

Nej

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

12

Roland Johansson (ALT)

Nej

16

Melena Jönsson (SD)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

28

Henrik Pettersson (SD)

Nej

31

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

36

Dick Andersson (SD)

Nej

41

Pär Augustsson (SD)

Nej

43

Christian Johansson (V)

Nej

47

Doris Nickel (SD)

Nej

221

Per Åberg (V)

Nej

225

Mats Josefsson (SD)

Nej

Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag eller om
de avslår förslaget enligt Salomonssons (SD) med flera yrkande. Ordföranden
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag.
Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 14 nej-röster.
20:01:06 - Verksamhetsområden för vatten och avlopp, Bolmens östra strand.

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att avslå.
Resultat

Justerandes sign

Ja

35

Nej

14

Frånvarande

2

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja
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Justerandes sign

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

15

Magnus Carlsson (S)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

21

Håkan Bengtsson (S)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja

25

Bo Ederström (M)

Ja

26

Liselotte Åhlander (S)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

32

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Ja

33

Matija Rafaj (S)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

35

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja

42

Pia Johansson (S)

Ja

44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

46

Carina Bengtsson (C)

Ja

48

Bengt Carlsson (KD)

Ja

49

Thomas Jeppsson (M)

Ja

202

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

215

Ingela Rosén (S)

Ja

216

Tomas Nielsen (S)

Ja

217

Margareta Andersson (S)

Ja

Peter Berg (M)

Ja

Daniel Svensson (M)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Nej

7

Jan Lorentzson (SD)

Nej

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej
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12

Roland Johansson (ALT)

Nej

16

Melena Jönsson (SD)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

28

Henrik Pettersson (SD)

Nej

31

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

36

Dick Andersson (SD)

Nej

41

Pär Augustsson (SD)

Nej

43

Christian Johansson (V)

Nej

47

Doris Nickel (SD)

Nej

221

Per Åberg (V)

Nej

225

Mats Josefsson (SD)

Nej

Skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Kf § 152

KS 2018/0377

251

Förvärv av del av fastigheten Össlöv 4:11
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet
mellan Ljungby kommun och Christer Johansson. Genom avtalet förvärvar
kommunen cirka 44 ha av fastigheten Össlöv 4:11 för en köpeskilling om 6
miljoner kronor.
Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun vill köpa fastigheten Össlöv 4:11 eftersom det ligger i direkt
anslutning till kommunens planerade industriområde Ekalund. Då området även
ligger i direkt anslutning till väg E4 uppnås ett större industriområde med
exponerings-möjlighet mot E4 om det kan detaljplaneläggas för
industriändamål.
I översiktsplanen är marken utlagd som utredningsområde för stadens
industriområde. Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal mellan
Ljungby kommun och Christer Johansson, Össlöv Södergård 1, Ljungby.
Genom avtalet förvärvar kommunen ett område om cirka 44 hektar av
fastigheten för en köpeskilling om 6 miljoner kronor.
Tekniska förvaltningen föreslår att finansiering täcks genom kommunens
rörelsekapital. Avtalet är villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges
godkännande.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan kommunen och
Christer Johansson. Genom avtalet förvärvar kommunen cirka 44 ha av
fastigheten Össlöv 4:11 för en köpeskilling om 6 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 205/2018
Tekniska nämnden § 91/2018
Tjänsteskrivelse av exploateringschefen, 2018-10-03
Karta, 2018-10-11
Köpeavtal
Skickas till
Tekniska nämnden
Justerandes sign
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KS 2018/0208

251

Förstudie för nybyggnation av skola vid Hjortsbergskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet om budget och finansiering för
nybyggnation av skola, förskola, särskilt boende och trygghetsboende vid
Hjortsbergskolan/ Haraberget hänskjuts till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att antalet elever har ökat under senare år och en prognos
visar på ett fortsatt ökande elevunderlag så behöver kommunen bygga fler
skolokaler.
Barn- och utbildningsnämnden vill genomföra en förstudie för en skola till
årskurs 7-9 vid Harabergsgatan och äskar samtidigt om medel för att uppföra
skolan. Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2018 att inte bevilja
tilläggsanslag för förstudien.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 29 oktober 218 att frågan om budget
och finansiering bör hänskjutas till budgetberedningen.
Kommunstyrelsen föreslår den 4 december att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet om budget och finansiering för nybyggnation av skola, förskola, särskilt
boende och trygghetsboende vid Hjortsbergskolan/ Haraberget hänskjuts till
budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-10-29
Kommunstyrelsen § 185/2018
Barn- och utbildningsnämnden § 88/2018 inklusive förvaltningens
tjänsteskrivelse

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Kf § 154

KS 2018/0406

310

Investering för tilläggsarbeten i Ljungby centrum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att en tilläggsinvestering på 2,8 miljoner kronor
görs för ytterligare arbeten i centrumplanen.
Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen arbetar med att genomföra fullmäktiges beslut om
centrumplanering. Nuvarande etapp runt Rune B Johanssons gata visar sig kosta
mer än beräknad och tilldelad budget på 15 miljoner kronor. Bland annat
skriver tekniska förvaltningen att ytterligare kostnader tillkommer för att
tillgodogöra avvattning av dagvatten, justera gång- och cykelbana och plantera
vid Lilla Torg. Även gång- och cykelvägar behöver förbättras och
sammankopplas med Stora Torg.
Tekniska förvaltningen beräknar att den tala kostnaden för samtliga
tillkommande åtgärder är 2,8 miljoner kronor. Tekniska nämnden beslutade
därför den 6 november att föreslå kommunfullmäktige att en tilläggsinvestering
på 2,8 miljoner kronor görs för dessa ytterligare arbeten i enlighet med
centrumplanen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att finansiering sker via kommunens
rörelsekapital.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en
tilläggsinvestering på 2 800 000 kronor görs för ytterligare arbeten i
centrumplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 198/2018
Kommunledningsförvaltningen 2018-11-16
Tekniska nämnden § 89/2018
Tjänsteskrivelse av planeringschefen, 2018-10-15

Skickas till
Tekniska nämnden
Justerandes sign
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2018/0344

001

Upphörande av barn- och utbildningsnämndens
gymnasieutskott
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens
gymnasieutskott ska upphöra.
Sammanfattning av ärendet
Under år 2018 har en parlamentarisk grupp bestående av representanter från alla
partier representerade i kommunfullmäktige gjort en genomlysning av
arvodesreglementet och den politiska organisationen i Ljungby kommun.
Efter mötet den 21 juni 2018 föreslog den parlamentariska gruppen att Ljungby
kommun ska ta bort barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott för att
spara pengar i den politiska organisationen.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i frågan den 21 november 2018 och
beslutade att bifalla den parlamentariska gruppens förslag att avskaffa
gymnasieutskottet.
Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2018 kommunfullmäktige att ta bort
gymnasieutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 209/2018
Personal- och arbetsmarknadsutskottet § 43 och 52/2018
Barn- och utbildningsnämnden § 165/2018
Ordförandeskrivelse, 2018-10-26

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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KS 2018/0364

003

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till reglemente för
kommunstyrelsen att börja gälla från den 1 januari 2019. Det tidigare
reglementet upphör då att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Ansvarsområdena och arbetsformerna för kommunstyrelsen fastställs av
kommunfullmäktige i reglementet för kommunstyrelsen. I reglementet framgår
även frågor som kommunstyrelsen får besluta om på delegation av fullmäktige.
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har kommunledningsförvaltningen gått igenom innehållet
och lämnat förslag till revideringar. Förslagen baseras till viss del på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKLs) förslag till reglementen för kommunstyrelser
(juni 2018) och till viss del på organisationsförändringar som har skett på
kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar. Innehållet har också
anpassats efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2018 att kommunfullmäktige
beslutar
1. att fastställa förslaget till reglemente för kommunstyrelsen
2. att reglementet börjar gälla från den 1 januari 2019 och
3. att det gamla reglementet upphör att gälla.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 188/2018
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Revidering av tekniska nämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt reglemente för tekniska
nämnden att börja gälla den 1 januari 2019. Det tidigare reglementet upphör då
att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har kommunledningsförvaltningen och tekniska
förvaltningen gått igenom innehållet och lämnat förslag till revideringar.
Förslagen till förändringar inkluderar bland annat förtydligande om arbetet med
hållbar utveckling och kommunikationsinsatser. Innehållet har också anpassats
efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 november 2018 och beslutade
föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt reglemente för
tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 119/2018
Kommunstyrelsen § 189/2018
Förslag till Reglemente för tekniska nämnden

Skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt reglemente för kultur- och
fritidsnämnden att börja gälla den 1 januari 2019. Det tidigare reglementet
upphör då att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har kommunledningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen gått igenom innehållet och lämnat förslag till revideringar.
Förslagen till förändringar inkluderar bland annat förtydligande om arbetet med
hållbar utveckling och kommunikationsinsatser. Innehållet har också anpassats
efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 21 november 2018 och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt reglemente
för kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 75/2018
Kommunstyrelsen § 190/2018
Förslag till Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign
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Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt reglemente barn-och
utbildningsnämnden att börja gälla den 1 januari 2019. Det tidigare reglementet
upphör då att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har kommunledningsförvaltningen och barn-och
utbildningsförvaltningen gått igenom innehållet och lämnat förslag till
revideringar.
Förslagen till förändringar inkluderar bland annat förtydligande om arbetet med
hållbar utveckling och kommunikationsinsatser. Innehållet har också anpassats
efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Barn-och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 21 november 2018 och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt reglemente
för barn-och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för barn-och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 171/2018
Kommunstyrelsen § 191/2018
Förslag till Reglemente för barn-och utbildningsnämnden

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Revidering av socialnämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt reglemente socialnämnden att
börja gälla den 1 januari 2019. Det tidigare reglementet upphör då att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen
gått igenom innehållet och lämnat förslag till revideringar.
Förslagen till förändringar inkluderar bland annat förtydligande om arbetet med
hållbar utveckling och kommunikationsinsatser. Innehållet har också anpassats
efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Socialnämnden behandlade ärendet den 28 november 2018 och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt reglemente för
socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 82/2018
Kommunstyrelsen § 192/2018
Förslag till Reglemente för socialnämnden

Skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign
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Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt reglemente för miljö- och
byggnämnden att börja gälla den 1 januari 2019. Det tidigare reglementet
upphör då att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Reglementet behöver revideras regelbundet varje mandatperiod och inför den
nya mandatperioden har kommunledningsförvaltningen och miljö- och
byggförvaltningen gått igenom innehållet och lämnat förslag till revideringar.
Förslagen till förändringar inkluderar bland annat förtydligande om arbetet med
hållbar utveckling och kommunikationsinsatser. Innehållet har också anpassats
efter den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 28 november 2018 och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nytt reglemente
för miljö- och byggnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt
reglemente för miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 201/2018
Kommunstyrelsen § 193/2018
Förslag till Reglemente för miljö- och byggnämnden

Skickas till
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign
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Revidering av instruktion för kommunalråd 2019–2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens förslag till
Instruktion för kommunalråd att gälla år 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Instruktion för kommunalråd 2015-2018 upphör att gälla då den nya
mandatperioden börjar den 1 januari 2019 och nya instruktioner måste fastställas
av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom den nu gällande instruktionen
och föreslår att den ska ligga till grund för den nya instruktionen. Inga
förändringar behöver göras, utöver ett eventuellt politiskt beslut gällande antal
kommunalråd och deras tjänstgöringsgrad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Instruktion för
kommunalråd 2019-2022 med tillägget att andre vice ordförande i
kommunstyrelsen (oppositionsråd) får ansvar för att informera
representanter för resterande opposition.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 194/2018
Förslag till instruktion för kommunalråd

Justerandes sign
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Överenskommelse och revidering av reglemente för
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen om gemensam
nämnd för familjerättsliga frågor i enlighet med förslag daterat 2018-11-12.
Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter då alla tidigare
överenskommelser avseende den gemensamma nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar också att fastställa reglemente för gemensam
nämnd för familjerättsliga frågor i enlighet med förslag daterat 2018-11-12.
Reglementet träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter då tidigare reglemente
avseende den gemensamma nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner har sedan 1 januari 2006 en
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, där Älmhult är värdkommun.
De övergripande styrdokumenten för den gemensamma nämnden är dels en
överenskommelse mellan kommunerna, dels nämndens reglemente.
Kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun samt den gemensamma
nämnden har initierat ett förslag om att utöka antalet förtroendevalda i nämnden
från en till två ledamöter och från en till två ersättare från varje kommun, därför
föreslås nu reglementet ändras i enlighet med förslaget.
Dessutom förtydligas att det, i enlighet med kommunallagen, är fullmäktige i
Älmhults kommun som utser både ordförande och vice ordförande i nämnden.
Kommunledningsförvaltningen i Ljungby kommun gör bedömningen att det är
relevanta ändringar som kommer att underlätta arbetet i den gemensamma
nämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer överenskommelse
om gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i enlighet med förslag daterat
2018-11-12, att överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2019 och då
ersätter tidigare överenskommelser avseende den gemensamma nämnden.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige fastställer
reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i enlighet med
förslag daterat 2018-11-12, att det träder i kraft den 1 januari 2019 och då
ersätter då tidigare reglementet.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2018
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-10-29
Förslag till nytt reglemente
Förslag till ny överenskommelse
Gällande reglemente
Gällande överenskommelse

Skickas till
Älmhults kommun
Markaryds kommun

Justerandes sign
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Revidering av arvodesreglementet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till nytt
arvodesreglemente, med ändringen att tekniska nämndens ordförande får
månadsarvode på 25 % och att månadsarvodet för övriga ordföranden i presidiet
anpassas därefter.
Reglementet träder i kraft den 1 januari 2019. Det gamla arvodesreglementet
upphör då att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesreglementet reglerar vilken ersättning de förtroendevalda har rätt till.
Reglementet revideras en gång per mandatperiod eller vid behov. En översyn är
nu gjord av en parlamentarisk grupp bestående av representanter från samtliga
partier som är representerade i kommunfullmäktige. Dessutom har
kommunjuristen lämnat förslag till revidering av innehållet på uppdrag av
personal- och arbetsmarknadsutskottet.
Förslaget till nytt arvodesreglemente presenteras för kommunstyrelsens
personal- och arbetsmarknadsutskott den 3 december 2018 som då beslutar att
föra förslaget vidare för antagande av fullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade om två förändringar i förslaget den 4 december
2018 och att föreslå kommunfullmäktige att anta deras förslag till nytt
arvodesreglemente. Det nya reglementet föreslås träda i kraft den 1 januari 2019
och ersätter då det gamla reglementet som kommunfullmäktige beslutat om
2016-08-29, § 122.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 186/2018
Kommunstyrelsens förslag till arvodesreglemente 2018-12-04.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Magnus Gunnarsson (M) och Susanna Tingbratt (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar:
1. Att inget månadsarvode ska utgå till förste vice ordförande.
2. Att månadsarvodet för tekniska nämndens ordförande ska vara 25 %.
Justerandes sign
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Roland Johansson (ALT) yrkar att inget månadsarvode ska utgå till förste vice
ordförande.
Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ta bort månadsarvodet för förste
vice ordföranden enligt Wiréhns (V) och Johanssons (ALT) yrkanden, eller att
behålla arvodet i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner
att fullmäktige beslutar att behålla arvodet i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att behålla månadsarvodet och
Nej-röst för att ta bort månadsarvodet för förste vice ordförande.
Omröstningen resulterar i 43 ja-röster och 6 nej-röster.
20:46:04 - Revidering av arvodesreglementet.

Rösta Ja för att behålla föreslagna nivån, Nej för att ta bort månadsarvodet.
Resultat

Justerandes sign

Ja

43

Nej

6

Frånvarande

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

7

Jan Lorentzson (SD)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

15

Magnus Carlsson (S)

Ja

16

Melena Jönsson (SD)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

20

Tilda Ragnarsson (M)

Ja
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21

Håkan Bengtsson (S)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja

25

Bo Ederström (M)

Ja

26

Liselotte Åhlander (S)

Ja

28

Henrik Pettersson (SD)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

30

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

32

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Ja

33

Matija Rafaj (S)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

35

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

Ja

36

Dick Andersson (SD)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja

41

Pär Augustsson (SD)

Ja

42

Pia Johansson (S)

Ja

44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

46

Carina Bengtsson (C)

Ja

47

Doris Nickel (SD)

Ja

48

Bengt Carlsson (KD)

Ja

49

Thomas Jeppsson (M)

Ja

202

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

215

Ingela Rosén (S)

Ja

216

Tomas Nielsen (S)

Ja

217

Margareta Andersson (S)

Ja

225

Mats Josefsson (SD)

Ja

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

12

Roland Johansson (ALT)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

31

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

43

Christian Johansson (V)

Nej

221

Per Åberg (V)

Nej
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Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att behålla månadsarvodet på 25 %
för tekniska nämndens ordförande enligt Wiréhns (V) yrkande eller att höja
månadsarvodet till 30 % i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordföranden
finner att fullmäktige beslutar att höja arvodet i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att höja månadsarvodet till 30 % enligt kommunstyrelsens förslag
och Nej-röst för att behålla månadsarvodet på 25 %.
Omröstningen resulterar i 23 ja-röster och 26 nej-röster.

20:47:59 - Revidering av arvodesreglementet.

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att behålla arvodet på 25%.
Resultat

Justerandes sign

Ja

23

Nej

26

Frånvarande

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

20

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja

25

Bo Ederström (M)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

30

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

32

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja
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44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

46

Carina Bengtsson (C)

Ja

48

Bengt Carlsson (KD)

Ja

49

Thomas Jeppsson (M)

Ja

202

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Nej

3

Krister Salomonsson (SD)

Nej

7

Jan Lorentzson (SD)

Nej

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Nej

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

12

Roland Johansson (ALT)

Nej

15

Magnus Carlsson (S)

Nej

16

Melena Jönsson (SD)

Nej

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Nej

21

Håkan Bengtsson (S)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

26

Liselotte Åhlander (S)

Nej

28

Henrik Pettersson (SD)

Nej

31

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

33

Matija Rafaj (S)

Nej

35

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

Nej

36

Dick Andersson (SD)

Nej

41

Pär Augustsson (SD)

Nej

42

Pia Johansson (S)

Nej

43

Christian Johansson (V)

Nej

47

Doris Nickel (SD)

Nej

215

Ingela Rosén (S)

Nej

216

Tomas Nielsen (S)

Nej

217

Margareta Andersson (S)

Nej

221

Per Åberg (V)

Nej

225

Mats Josefsson (SD)

Nej

Beslutsordning 3
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag i övrigt och finner att de gör så.
Justerandes sign
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Kf § 165

KS 2017/0309

103

Revidering av reglementen för det kommunala
pensionärsrådet, det kommunala tillgänglighetsrådet,
ungdomsrådet samt det brottsförebyggande rådet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för Brottsförebyggande
rådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet och Ungdomsrådet enligt
kommunstyrelsens förslag.
De nya riktlinjerna ska gälla från den 1 januari 2019.
De nu gällande reglementena för rådens arbetsformer upphör då att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott sett över styrdokumenten för kommunens fyra rådgivande organ:
Brottsförebyggande rådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet och
Ungdomsrådet.
Syftet är bland annat att de fyra råden så långt det är möjligt ska ha enhetliga
regler och arbetssätt. De fyra råden är rådgivande organ. Det bör lyftas fram så
att råden och nämnderna/ styrelserna ökar utbytet av information och åsikter,
inom alla verksamheter.
Under arbetet med översynen har kommunledningsförvaltningen intervjuat
medlemmar i råden, ordföranden samt sekreteraren/samordnaren för att få en
bild över hur råden arbetar idag och hur de skulle vilja arbeta i framtiden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår bland annat att styrdokumenten för
rådens arbetsformer ändras från reglementen till riktlinjer. Förvaltningens
förslag till nya riktlinjer har skickats på remiss till samtliga råd och nämnder.
Kommunstyrelsen överlämnar förslag till riktlinjer för Brottsförebyggande
rådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet och Ungdomsrådet för fastställande
av fullmäktige och föreslår att de tidigare styrdokumenten upphör att gälla. De
nya riktlinjerna föreslås gälla från den 1 januari 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 187/2018
Kommunstyrelsens förslag till nya riktlinjer för Brottsförebyggande rådet,
Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet och Ungdomsrådet.
Skickas till Samtliga råd och nämnder
Justerandes sign
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Kf § 166

KS 2018/0368

006

Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska äga rum i
konferenslokalen i Ljungby Arena under 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunfullmäktige sedan augusti
2016 har sammanträtt i konferenslokalen i Ljungby Arena, vilket fungerar bra
för alla berörda, både ledamöter och presidium, allmänheten samt
Ljungbykanalen som filmar för webb-TV och direktsänder i radion. Lokalen har
utrustats fullt ut för att möta samtliga krav som ställs för ett
fullmäktigesammanträde.
Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2018 kommunfullmäktige besluta att
fullmäktiges sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby Arena
under 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 195/2018

Justerandes sign
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Kf § 167

KS 2018/0371

131

Principer för hantering av schablonersättning för
nyanlända
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att principen för fördelning av
schablonersättningen ska vara att den ska följa god kommunal redovisningssed, i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om den exakta fördelningen i
procent.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa vilka principer som ska gälla för
fördelningen av schablonersättningen för nyanlända och var i den kommunala
organisationen beslut om den exakta fördelningen i procent ska fattas.
I beslutet om budget i juni 2018 gav kommunfullmäktige
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om hur fördelning av
schablonersättningar från Migrationsverket ska hanteras mellan förvaltningarna.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en utredning, daterad 2018-1115, med förslag till fullmäktige om bland annat vilka principer som bör gälla vid
fördelning av schablonersättningen.
Schablonersättningen är ett av statens sätt att ta ansvar och ersätta kommunerna
för deras insatser när en asylsökande eller en anhörig till denne erhåller
uppehållstillstånd och kommunplaceras och olika etableringsfrämjande insatser
påbörjas. I stället för att ansöka om ersättning för flera vanligt förekommande
kostnader utgår ett schablonbelopp automatiskt oavsett kommunens faktiska
kostnader för individen.
I Ljungby kommun är det socialnämnden som fattar beslut om hur
schablonersättningen ska fördelas, efter förslag från socialförvaltningen. Innan
nämnden tar del av förslaget skickar socialförvaltningen ut det på remiss till
förvaltningschefer vars förvaltningar föreslås ta del av ersättningen.
Socialförvaltningen svarar även för den praktiska hanteringen, t.ex. att fördela
upp inbetalningarna från Migrationsverket till berörda förvaltningar.
I framtiden föreslås att principerna för fördelning av schablonersättningen ska
fastställas av kommunfullmäktige medan det bör överlåtas åt kommunstyrelsen
Justerandes sign
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att besluta om den exakta fördelningen i procent. Ansvaret på förvaltningsnivå
bör flyttas till kommunledningsförvaltningen.
Principen för fördelning av schablonersättningen bör vara att den ska följa god
kommunal redovisningssed.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att principen för
fördelning av schablonersättningen ska vara att den ska följa god kommunal
redovisningssed. I detta sammanhang betyder det främst att intäkten i form av
schablonersättningen ska fördelas till de verksamheter som har haft kostnader
som intäkten avser att täcka. Av 10 § förordning (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar och dess förarbeten framgår vilka
dessa kostnader är. Kostnaderna för de insatser som är lagstadgade ska
prioriteras. Utgångspunkten är att ersättningen ska täcka kostnaderna under två
år från och med dagen för kommunplacering, förutom det ekonomiska biståndet
för vilket ersättningen ska täcka ytterligare ett och ett halvt år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om den exakta fördelningen i procent.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 202/2018
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Utredning 2018-11-15

Justerandes sign
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Kf § 168

KS 2018/0407

406

Indexuppräkning av timtaxor inom miljö- och
byggnämndens verksamhetsområden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för kalenderåret 2019 indexuppräkna
timtaxorna för prövning, tillsyn och kontroll med 2,9 % inom följande
verksamhetsområden:
•
miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter,
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl),
sprängämnesprekusorer samt elektroniska cigaretter till 822 kronor per
timme
•
livsmedels- och foderlagstiftningen till 1 050 kronor per timme för
planerad kontroll samt till 874 kronor per timme för extra offentlig
kontroll, prövnings- och anmälningsärenden samt registrering.
De nya taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
För att finansiera miljöavdelningens myndighetsutövande arbetsuppgifter har
kommunfullmäktige antagit taxa för prövning, tillsyn och kontroll.
Kommunfullmäktige har möjlighet att för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja de i respektive taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per
timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den
version av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i enlighet med Sveriges
kommuner och landsting. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober
månad.
Gällande timavgift
Ny timavgift
Miljöbalken + övriga
799 kr
822 kr
Livsmedelskontroll
Handläggningskostnad
1 020 kr
1 050 kr
per timma med resor
Extra offentlig kontroll
849 kr
874 kr
per timma
För områden med fasta avgifter har en beräkning gjorts genom att multiplicera
antalet nedlagda timmar per ärende med fastställd timavgift. Antalet timmar har
beräknats med stöd av SKL:s schabloner och miljöavdelningens samlade
erfarenhet.
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Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 november 2018, §
202, och beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att för
kalenderåret 2019 indexuppräkna timavgifterna vid tillämpning av taxor inom
miljö- och byggnämndens verksamhetsområden med 2,9 %, för prövning, tillsyn
och kontroll. Timavgiften gäller från och med den 1 januari 2019.
• miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter,
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl),
sprängämnesprekusorer samt elektroniska cigaretter 822 kronor per
timme,
• livsmedels- och foderlagstiftningen 1 050 kronor per timme för planerad
kontroll samt 874 kronor per timme för extra offentlig kontroll och för
prövnings- och anmälningsärenden samt registrering.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att för
kalenderåret 2019 indexuppräkna timavgifterna vid tillämpning av taxor inom
miljö- och byggnämndens verksamhetsområden med 2,9 %, för prövning, tillsyn
och kontroll. Timavgiften gäller från och med den 1 januari 2019.
• miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter,
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl),
sprängämnesprekusorer samt elektroniska cigaretter 822 kronor per
timme,
• livsmedels- och foderlagstiftningen 1 050 kronor per timme för planerad
kontroll samt 874 kronor per timme för extra offentlig kontroll och för
prövnings- och anmälningsärenden samt registrering.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden § 202/2018
Kommunstyrelsen § 204/2018

Justerandes sign
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Kf § 169

KS 2018/0166

041

Budget för 2019 och plan för 2020-2023
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer budget för 2019 enligt kommunstyrelsens
förslag, med följande tillägg:
1. Kompensation med 380 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för
ökade driftskostnader i Ljungby Arena,
2. Öppen inomhusanläggning (vid Kronoskogsbadet) sommaren 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns kostnader (driftskostnader) för 2019 budgeteras till 1,6
miljarder kronor och årets resultat budgeteras till 10 670 000 kronor. Störst
budget för året får socialnämnden med 630 miljoner kronor och barn- och
utbildningsnämnden med 624 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2018 kommunfullmäktige att behålla
gymnasieutbildningen om gula maskiner och kommunfullmäktige att i övrigt
fastställa budgeten enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag § 184/2018
Förslag till budget
Yrkanden
Magnus Gunnarsson (M), Rut Björkström (KD), Lars-Ove Johansson (C) och
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Anne Karlsson (S) yrkar följande:
3. Öka bemanningen inom förskolan med 0,1 (2,9 mkr)
4. 150 000 kronor för enkelt avhjälpta hinder
5. Kompensation med 380 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för
ökade driftskostnader i Ljungby Arena
6. Öppen inomhusanläggning (vid Kronoskogsbadet) sommaren 2019
7. Ta bort besparingen på 6,2 mkr från barn- och utbildningsnämnden
8. Lämna följande uppdrag till förvaltningarna:
a. Grillplatser och parkbänkar utmed promenadstråket längs med
Lagaån
b. Plan för bästa tillgänglighetskommun
c. Samhällsvägledare på biblioteket
Justerandes sign
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Kerstin Wiréhn (V) lämnar följande yrkanden:
1. Ta bort tekniska nämndens extra budget på 700 000 kronor
2. Budgetanpassningen ska ligga kvar på 0,5 %.
3. Budgeten för gång- och cykelvägar ska ligga kvar på 2 mkr
4. Återföring av bemanning med 0,1 inom förskolan
Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Karlssons (S) och
Wiréhns (V) yrkande att öka bemanningen inom förskolan med 0,1 och finner
att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 33 ja-röster och 16 nej-röster.
22:14:17 - Budget för 2019 och plan för 2020-2023.

Rösta Ja för att avslå yrkandet, Nej för att bifalla yrkandet.
Resultat

Justerandes sign

Ja

33

Nej

16

Frånvarande

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

7

Jan Lorentzson (SD)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

12

Roland Johansson (ALT)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

16

Melena Jönsson (SD)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

20

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja
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Justerandes sign

25

Bo Ederström (M)

Ja

28

Henrik Pettersson (SD)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

30

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

31

Jonas Richthoff (ALT)

Ja

32

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

36

Dick Andersson (SD)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja

41

Pär Augustsson (SD)

Ja

44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

46

Carina Bengtsson (C)

Ja

47

Doris Nickel (SD)

Ja

48

Bengt Carlsson (KD)

Ja

49

Thomas Jeppsson (M)

Ja

202

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

225

Mats Josefsson (SD)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Nej

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Nej

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

15

Magnus Carlsson (S)

Nej

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Nej

21

Håkan Bengtsson (S)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

26

Liselotte Åhlander (S)

Nej

33

Matija Rafaj (S)

Nej

35

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

Nej

42

Pia Johansson (S)

Nej

43

Christian Johansson (V)

Nej

215

Ingela Rosén (S)

Nej

216

Tomas Nielsen (S)

Nej

217

Margareta Andersson (S)

Nej

221

Per Åberg (V)

Nej
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Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Karlssons (S) yrkande
om 150 000 kronor till enkelt avhjälpta hinder och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
Beslutsordning 3
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Karlssons (S) yrkande
om kompensation med 380 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för ökade
driftskostnader i Ljungby Arena och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 23 ja-röster och 26 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att bifall yrkandet.
22:16:06 - Budget för 2019 och plan för 2020-2023.

Rösta Ja för att avslå yrkandet, Nej för att bifalla yrkandet.
Resultat

Justerandes sign

Ja

23

Nej

26

Frånvarande

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

20

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja

25

Bo Ederström (M)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

30

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

32

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja
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Justerandes sign

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja

44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

46

Carina Bengtsson (C)

Ja

48

Bengt Carlsson (KD)

Ja

49

Thomas Jeppsson (M)

Ja

202

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Nej

3

Krister Salomonsson (SD)

Nej

7

Jan Lorentzson (SD)

Nej

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Nej

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

12

Roland Johansson (ALT)

Nej

15

Magnus Carlsson (S)

Nej

16

Melena Jönsson (SD)

Nej

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Nej

21

Håkan Bengtsson (S)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

26

Liselotte Åhlander (S)

Nej

28

Henrik Pettersson (SD)

Nej

31

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

33

Matija Rafaj (S)

Nej

35

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

Nej

36

Dick Andersson (SD)

Nej

41

Pär Augustsson (SD)

Nej

42

Pia Johansson (S)

Nej

43

Christian Johansson (V)

Nej

47

Doris Nickel (SD)

Nej

215

Ingela Rosén (S)

Nej

216

Tomas Nielsen (S)

Nej

217

Margareta Andersson (S)

Nej

221

Per Åberg (V)

Nej

225

Mats Josefsson (SD)

Nej
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Beslutsordning 4
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Karlssons (S) yrkande
om öppen inomhusanläggning (vid Kronoskogsbadet) sommaren 2019
och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 23 ja-röster och 26 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att bifalla yrkandet.

22:18:24 - Budget för 2019 och plan för 2020-2023.

Rösta Ja för att avslå yrkandet, Nej för att bifalla yrkandet.
Resultat

Justerandes sign

Ja

23

Nej

26

Frånvarande

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

20

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja

25

Bo Ederström (M)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

30

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

32

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja
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44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

46

Carina Bengtsson (C)

Ja

48

Bengt Carlsson (KD)

Ja

49

Thomas Jeppsson (M)

Ja

202

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Nej

3

Krister Salomonsson (SD)

Nej

7

Jan Lorentzson (SD)

Nej

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Nej

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

12

Roland Johansson (ALT)

Nej

15

Magnus Carlsson (S)

Nej

16

Melena Jönsson (SD)

Nej

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Nej

21

Håkan Bengtsson (S)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

26

Liselotte Åhlander (S)

Nej

28

Henrik Pettersson (SD)

Nej

31

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

33

Matija Rafaj (S)

Nej

35

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

Nej

36

Dick Andersson (SD)

Nej

41

Pär Augustsson (SD)

Nej

42

Pia Johansson (S)

Nej

43

Christian Johansson (V)

Nej

47

Doris Nickel (SD)

Nej

215

Ingela Rosén (S)

Nej

216

Tomas Nielsen (S)

Nej

217

Margareta Andersson (S)

Nej

221

Per Åberg (V)

Nej

225

Mats Josefsson (SD)

Nej

Beslutsordning 5
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Karlssons (S) yrkande
om att ta bort besparingen på 6,2 mkr från barn- och utbildningsnämnden
och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Justerandes sign
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Beslutsordning 6
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Karlssons (S) yrkande
om tre uppdrag och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Beslutsordning 7
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Wiréhns (V) yrkande om
att ta bort tekniska nämndens extra budget på 700 000 kronor och finner att
fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet och
Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 14 nej-röster.
22:22:23 - Budget för 2019 och plan för 2020-2023.

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag (behålla 700 000 kr i TN), Nej för att ta bort 700 000 kr i TN budget.
Resultat

Justerandes sign

Ja

35

Nej

14

Frånvarande

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

15

Magnus Carlsson (S)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

20

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

21

Håkan Bengtsson (S)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja
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Justerandes sign

25

Bo Ederström (M)

Ja

26

Liselotte Åhlander (S)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

30

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

32

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Ja

33

Matija Rafaj (S)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

35

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja

42

Pia Johansson (S)

Ja

44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

46

Carina Bengtsson (C)

Ja

48

Bengt Carlsson (KD)

Ja

49

Thomas Jeppsson (M)

Ja

202

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

215

Ingela Rosén (S)

Ja

216

Tomas Nielsen (S)

Ja

217

Margareta Andersson (S)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Nej

7

Jan Lorentzson (SD)

Nej

10

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

12

Roland Johansson (ALT)

Nej

16

Melena Jönsson (SD)

Nej

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

28

Henrik Pettersson (SD)

Nej

31

Jonas Richthoff (ALT)

Nej

36

Dick Andersson (SD)

Nej

41

Pär Augustsson (SD)

Nej

43

Christian Johansson (V)

Nej

47

Doris Nickel (SD)

Nej

221

Per Åberg (V)

Nej

225

Mats Josefsson (SD)

Nej
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Beslutsordning 8
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Wiréhns (V) yrkande om
att budgetanpassningen ska ligga kvar på 0,5 % och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
Beslutsordning 9
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller eller avslår Wiréhns (V) yrkande om
att budgeten för gång- och cykelvägar ska ligga kvar på 2 mkr och finner att
fullmäktige avslår yrkandet.
Beslutsordning 10
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
förslag till budget i övrigt, i enlighet med Gunnarssons (M) med flera yrkanden,
och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Kf § 170

Ks2017/0276

730

Svar på motion om enkelt avhjälpta hinder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att
tillgänglighetsarbetet i Ljungby kommun i stor utsträckning redan sköts i
enlighet med de yrkanden som motionären framför.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) föreslår i en motion i september 2017 att Ljungby kommuns
ansvariga tjänstemän inom tillgänglighetsområdet tillsammans med
handikapporganisationernas företrädare omgående gör en fysisk inventering av
stadsmiljön ur ett tillgänglighetsperspektiv. I motionen föreslås vidare att det
med inventeringen som stöd görs en prioriteringslista och en tidplan kring de
åtgärder som behövs och att listan följs upp av tillgänglighetsrådets arbetsutskott
och berörd nämnd. Slutligen föreslås i motionen att finansiering av de åtgärder
som ska genomföras sker med befintliga medel (en miljon kronor) som finns
avsatta i budgeten.
Tekniska förvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande att en fysisk inventering av
miljön ur ett tillgänglighetsperspektiv har gjorts för det kommunala
fastighetsbeståndet. Utifrån detta har ett dokument benämnt
”Tillgänglighetsinventering” med tillhörande prioriteringslista och tidplan
utarbetats.
De skriver också att planeringsavdelningen, som arbetar med bland annat
trafikfrågor och andra projekt i stadsmiljön, jobbar kontinuerligt med
tillgänglighetsfrågor i samband med ny-och ombyggnation i tätorterna i
samarbete med fastighetsägarna. En diskussion med tillgänglighetsrådets
ledamöter sker löpande när det gäller vilka områden som ska prioriteras i
tillgänglighetsarbetet. Eftersom området är komplext har det varit svårt att få
tydliga besked i dessa diskussioner.
Tillgänglighetsanpassningar har därför istället skett enligt lagstadgade krav i
samtliga nya projekt som har initierats i stadsmiljöerna de senaste åren. En
särskild inventering har alltså ej gjorts utan tillgänglighetsanpassning har skett i
alla projekt där det har funnits politiskt fattade beslut om tilldelade
projektmedel.
Vad gäller finansiering av tillgänglighetsåtgärder finns pengar avsatta för
åtgärder inom fastighetsbeståndet. Däremot finns inga särskilda medel
Justerandes sign
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öronmärkta i budgeten för tillgänglighetsåtgärder i stads- och trafikmiljön utan
finansiering av dessa görs genom att lägga kostnaden i projektet.
Sammanfattningsvis skriver tekniska förvaltningen att motionens yrkanden
tillgodoses redan i väldigt hög grad. Tekniska nämnden behandlade ärendet den
6 november 2018 och beslutade föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen
med motiveringen att tillgänglighetsarbetet i Ljungby kommun, i stor
utsträckning, redan sköts i enlighet med de yrkanden som motionären framför.
Kommunstyrelsen föreslår den 4 december 2018 att kommunfullmäktige avslår
motionen med motiveringen att tillgänglighetsarbetet i Ljungby kommun, i stor
utsträckning, redan sköts i enlighet med de yrkanden som motionären framför.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 90/2018
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-15
Kommunfullmäktige § 92/2018
Motionen

Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Karlssons
(S) yrkande eller att avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag och finner
att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Kf § 171

Ks2018/0318

102

Val av lekmannarevisor till Ljungby Holding AB
Beslut
Kommunfullmäktige utser Marianne Eckerbom (C) till lekmannarevisor i
Ljungby Holding AB.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Ljungby Holding AB, Ljungby kommun, ekonomiavdelningen
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Kf § 172

Ks2018/0318

102

Val av lekmannarevisor till Ljungby Utveckling AB
Beslut
Kommunfullmäktige utser Rolf Andersson (L) till lekmannarevisor i Ljungby
Utveckling AB.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Ljungby Utveckling AB, Ljungby kommun, ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Kf § 173

Ks2018/0318

102

Val av lekmannarevisor till Ljungbybostäder AB
Beslut
Kommunfullmäktige utser Ingemar Karlsson (S) till lekmannarevisor i
Ljungbybostäder AB.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Ljungbybostäder AB

Justerandes sign
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Kf § 174

Ks2018/0318

102

Val av lekmannarevisor till Ljungby Energi AB/Ljungby
Energinät AB
Beslut
Kommunfullmäktige utser Anette Bjers Gustavsson (S) till lekmannarevisor i
Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

Justerandes sign
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Kf § 175

Ks2018/0318

102

Val av auktoriserad revisor för Ljungby kommuns
samförvaltning
Beslut
Kommunfullmäktige utser Micael Brunosson, KPMG, till auktoriserad revisor
för Ljungby kommuns samförvaltning.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Ljungby kommun, ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Kf § 176

Ks2018/0318

102

Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Social samfond
för allmänna hjälpmedel
Beslut
Kommunfullmäktige utser Micael Brunosson, KPMG, till auktoriserad revisor
för Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälp medel.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Ljungby kommun, ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Kf § 177

Ks2018/0318

102

Auktoriserad revisor för Stiftelsen Carl Edvard Dahlins
biblioteks- och kulturfond
Beslut
Kommunfullmäktige utser Micael Brunosson, KPMG, till auktoriserad revisor
för Stiftelsen Carl Edvard Dahlins biblioteks- och kulturfond.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Ljungby kommun, ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Kf § 178

Ks2018/0318

102

Val av auktoriserad revisor för Dora och Gustav
Strömvalls minnesfond
Beslut
Kommunfullmäktige utser Micael Brunosson, KPMG, till auktoriserad revisor
för Dora och Gustav Strömvalls minnesfond.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Ljungby kommun, ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Kf § 179

Ks2018/0318

102

Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen J A Nilssons
donationsfond
Beslut
Kommunfullmäktige utser Micael Brunosson, KPMG, till auktoriserad revisor
för Stiftelsen J A Nilssons donationsfond.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Stiftelsen J A Nilssons donationsfond

Justerandes sign
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Kf § 180

Ks2018/0318

102

Val av auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs
donationsfond
Beslut
Kommunfullmäktige utser Micael Brunosson, KPMG, till auktoriserad revisor
för Märta Ljungbergs donationsfond.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Märta Ljungbergs donationsfond

Justerandes sign
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Kf § 181

Ks2018/0318

102

Val till Sunnerbo Samordningsförbund
Beslut
Kommunfullmäktige utser Bo Ederström (M) till ledamot i Sunnerbo
Samordningsförbund under tiden 2019-2020 och till ersättare under perioden
2021-2022.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Sunnerbo Samordningsförbund

Justerandes sign
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Kf § 182

Ks2018/0318

102

Val av lekmannarevisorer till Märta Ljungbergs
donationsfond
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande till lekmannarevisorer i Märta Ljungbergs
donationsfond:

Lekmannarevisor Angelstad
Lekmannarevisor Kånna
Lekmannarevisor Ljungby

Ordinarie
Göran Malmhav (S)
Aage Persson (C)
Arne Lundgren (KD)

Ersättare
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Jennie Uleskog (C)
Vinko Stifanic (V)

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Märta Ljungbergs donationsfond

Justerandes sign
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Kf § 183

Ks2018/0318

102

Val till Märta Ljungbergs donationsfonds direktion
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter och ersättare i Märta
Ljungbergs donationsfonds direktion:

Ledamöter
Angelstad Bodil Ramshammar (L)
Dick Andersson (SD)
Lennart Hansson (C)
Kånna
Ingemar Karlsson (S)
Christian Johansson (V)
Inga-Lill Svensson (C)
Ljungby
Karl Gustav Lönn (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jonas Richthoff (ALT)

Ersättare
Göran Sjödahl (C)
Anita Wanderoy (S)
Martina Ericsson (SD)
Mats Magnusson (C)
Christina Nylander (SD)
Erling Svanberg (SD)
Ulf Carlsson (S)
Ann-Kristin Petersson (M)
Madeleine Richthoff (ALT)

Kommunfullmäktige utser Lennart Hansson (C) till ordförande och Karl Gustav
Lönn (S) till vice ordförande i direktionen.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Märta Ljungbergs donationsfonds direktion
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Kf § 184

Ks2018/0318

102

Val till Stiftelsen J A Nilssons donationsfond
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i J A Nilssons donationsfond:
Johnny Johansson (C)
Håkan Erlandsson (C)
Stefan Bramstedt (M)
Mats Karlsson (M)
Krister Salomonsson (SD)

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
J A Nilssons donationsfond

Justerandes sign
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Kf § 185

Ks2018/0318

102

Val till Stiftelsen Vallerstads Gård, Reftele
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande till ombud i Stiftelsen Vallerstads Gård:
Anders Pettersson (C), Bolmsö
Jan Sahlin (M), Tannåker

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Stiftelsen Vallerstads Gård
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Kf § 186

Ks2018/0318

102

Val till sockenkommittéerna för Davidsonska donationen
Beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Pettersson (C) till funktionär i
sockenkommittéerna för Davidsonska donationen.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Davidsonska donationen
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Kf § 187

Ks2018/0318

102

Val till Elisabeth Olssons stiftelse
Beslut
Kommunfullmäktige utser Bengt Roos (-) till representant i Elisabeth Olssons
stiftelse.

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Elisabeth Olssons stiftelse

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17

71(74)

Kommunfullmäktige

Kf § 188

Ks2018/0318

Val till Stiftelsen Linggården
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande till Stiftelsen Linggården:
Bertil Andersson (S), ledamot
Lars-Erik Karlsson (C), ersättare

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Stiftelsen Linggården

Justerandes sign

102

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17

72(74)

Kommunfullmäktige

Kf § 189

Ks2018/0318

102

Val till den gemensamma familjerättsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande till den gemensamma familjerättsnämnden:
Ledamöter
Bo Ederström (M)
Håkan Bengtsson (S)

Ersättare
Anneli Ahlqvist (C)
Margareta Andersson (S)

Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17

73(74)

Kommunfullmäktige

Kf § 190

Ks2018/0318

102

Val av ordförande och vice ordförande i den
gemensamma överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige utser Cecilia Löf (M) till ordförande och Tommy
Andersson (M) till vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2018-12-10.
Nominering till vice ordförande av Markaryds kommun.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-12-17

74(74)

Kommunfullmäktige

Kf § 191

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Förvaltningsrätten beslutade den 6 december 2018 att bifalla överklagan
av kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29 § 15 och upphäver därmed
fullmäktiges beslut om verksamhetsområde för Bäck gällande vatten och
avlopp.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom 2018-12-06.

Justerandes sign

