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Kommunfullmäktige
Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande

Åhörare

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 25 mars 2019,
kl. 17.30-20.15
Magnus Gunnarsson (M)
Anne Karlsson (S)
Krister Salomonsson (SD)
Lars-Ove Johansson (C)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Conny Simonsson (S)
Rolf Kimnäs (SD)
Marcus Walldén (M)
Petra Ruzsa-Pal (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Susanna Tingbratt (KD)
Roland Johansson (ALT)
Kent Danielsson (C)
Gunilla Åström (M)
Tomas Nielsen (S)
Ellinor Jönsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Emma Johansson Gauffin (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Tilda Ragnarsson (M)
Håkan Bengtsson (S)
- (SD)
Lars Solling (L)
Tommy Göransson (MP)
Bo Ederström (M)

Liselotte Åhlander (S)
Saga Sunniva Bergh (V)
Henrik Pettersson (SD)
Rut Björkström (KD)
Thomas Ragnarsson (M)
Jonas Richthoff (ALT)
Karl-Gustaf Sundgren (C)
Matija Rafaj (S)
Frederik Svärd (M)
Caroline Holmqvist-Henrysson (S)
Dick Andersson (SD)
Lars Nordqvist (M)
Malekera Vital (S)
Jenny Anderberg (C)
Josefine Jernberg (M)
Pär Augustsson (SD)
Pia Johansson (S)
Christian Johansson (V)
Ann-Kristin Petersson (M)
Ingela Rosén (S)
Carina Bengtsson (C)
Doris Nickel (SD)
Bengt Carlsson (KD)
Thomas Jeppsson (M)

Jonas Jönsson, kommundirektör, VD Ljungby Holding AB
Joakim Karlsson, VD Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB
Bo Schönbeck, VD Ljungby Energi AB
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
17

Justerare

Ulla Hansson och Emma Johansson Gauffin, ersättare: Annelie Ahlqvist

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet, måndagen den 1 april 2019 kl. 16.00

Paragrafer

29-41

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson
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Kommunfullmäktige
Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Ulla Hansson och Emma Johansson Gauffin
TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

25 mars 2019

Tillkännagivandet
publicerat

2 april 2019

Överklagningstid

3-23 april 2019

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Justerandes sign

24 april 2019
Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Eva-Marie Norén Holgersson
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Kf § 29

Informationsärenden
Beslut
Fullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Information om verksamheten i de kommunala bolagen Ljungby
Holding AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungbybostäder AB.
2. Information om revisionsgranskning av kommunens flyktingmottagande
och integrationsarbete.

Justerandes sign
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Kf § 30

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande vilken förvaltning
som har så gott om pengar på ett öppet konto att de kan ge bort en
obestämd summa (5 kr per besökare) till Troja vid en-kronamatchen. Vid
samma match gav Arena-bolaget bort 3 kr per besökare. Tre veckor
senare beslutade fullmäktige att köpa in golv och truck till arenan. Har
man inga betänkligheter att ge så mycket till arenabolaget när de har så
gott om pengar att de kan ge bort en del av dem till sin hyresgäst?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
marknadsföringspengarna ingår i näringslivsavdelningens budget, men
med anledning av det vi vet nu (det kärva ekonomiska läget) som vi inte
visste i början av februari, så tror jag att det är fler sådana konton som
behöver skruvas ner för att pengarna ska räcka till vår kärnverksamhet.
När det gäller golvet till arenan så är det något som kultur- och
fritidsnämnden har föreslagit att kommunen ska köpa in och äga för att
arenan ska vara till för alla.
Ledamöternas frågestund
Frågor från föregående sammanträde besvaras:
1. Malekera Vital (S) frågade Lars-Ove Johansson (C) tekniska nämndens
ordförande var handikapprampen till Matverket tagit vägen?
Johansson lovade att återkomma med svar då han inte hört något om
detta.
Johansson (C) svarar idag att rampen finns bevarad och tekniska
förvaltningen kommer att se till att rampen återställs för access från
framsidan.
2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) frågade tekniska nämndens
ordförande Lars-Ove Johansson (C) om utemiljön på Astradskolan där
man blivit lovad en fotbollsplan. Johansson svarade att konstgräs har
avslagits och man rustar upp den befintliga emellanåt och försöker hålla
den fräsch. Holmqvist Henrysson menade att det är en leråker och att det
har ryktats om stenläggning, stämmer det? Johansson tog frågan med sig.
Johansson (C) svarar idag att stenläggning aldrig har föreslagits eller
kommit på tal.
Justerandes sign
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3. Krister Salomonsson (SD) frågade om Marcus Walldén (M) fått
kännedom om att det förekommer könssegregerad simundervisning i
våra kommunala skolor. Walldén svarade att den informationen har han
inte fått och lovade återkomma i frågan.
Walldén (M) svarar idag att ja, det har förekommit uppdelning i
simundervisningen i en skola i en klass. Det beror inte på någon religiös
fråga utan är enbart så att det är bättre ordning vid sådan uppdelning. Det
är inte bra att man delar upp simundervisningen så, men det är ett val
som pedagogerna i klassen har gjort och det är tillfälligt.
Frågor som ställs under dagens sammanträde:
1. Liselotte Åhlander (S) frågar socialnämndens ordförande vad som
händer i hemtjänsten i Lagan eftersom så många som 20 personer har
slutat där på kort tid.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att de har haft en
viss turbulens inom hemtjänsten på grund av att TES-planeringen togs in
centralt, men det håller på att stabiliseras. När det gäller Lagan kan han
inte kommentera varken antal eller vad som händer, men han ska ta reda
på detaljerna i det hela.
2. Matija Rafaj (S) frågar kommunstyrelsens ordförande varför ärendet om
tilläggsäskande till renovering av Grand inte är med på dagordningen till
fullmäktige idag. Kultur- och fritidsnämnden fick veta att beslutet
brådskar för att upphandlingen och projektet ska komma igång i tid.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han
inte har någon avsikt att försena projektet utan ärendet följer ordinarie
gång.
3. Matija Rafaj (S) frågar tekniska nämndens ordförande om problemen
med omklädningsrum för tjejer i Ljungby Arena. En representant för
Troja har lämnat in ett medborgarförslag och fått till svar av tekniska
nämnden att det inte finns några pengar till att bygga omklädningsrum
till tjejer.

Justerandes sign

Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han
har varit på ett möte där man har diskuterat två olika alternativ och det
var inget alternativ som inte inkluderade omklädningsrum till tjejer. Det
fanns förslag där man skulle kunna bygga om till tjejer också. Någon
diskussion om pengar har han inte hört talas om. Det är klart att tjejerna
ska ha ett omklädningsrum. Det finns redan nu, men det fungerar inte
som det ska.
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4. Krister Salomonsson (SD) frågar socialnämndens ordförande varför
Lidhult inte ingår i centraliseringen av TES-planeringen? Dessutom
undrar han varför Lidhults-gruppen ofta blir försökskaniner när man ska
prova nya system. Det leder till oro och nu har de en personalflykt i
Lidhult.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att Lidhult inte är
några försökskaniner. Nämnden ville ha en bättre kontinuitet i
arbetsstyrkan och därför startade de ett projekt i Lidhult där hemtjänsten
även jobbar inne på boendet för att säkerställa arbetsstyrkan över tid och
få en bättre kontinuitet. Projektet har dock inte kommit igång förrän
nyligen på grund av chefsbyten och motstånd till projektet och därför har
inte TES-planeringen centraliserats i Lidhult. Nämnden har identifierat
att det är svårare att rekrytera personal till de mer perifera delarna av
kommunen, det gäller både Lagan och Lidhult, men de valde att starta
projektet i Lidhult.
5. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande vad han
tänker att vi ska göra åt socialförvaltningens stora ekonomiska
underskott, det är nästan 1 miljon kronor i veckan.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
varken kommunledningen eller socialförvaltningen var beredda på att
underskottet skulle vara så stort som det är, när det presenterades förra
veckan. För ett år sedan avskrevs socialförvaltningens underskott för
2017 för att de skulle ha en chans att komma ikapp under 2018. Något
sådant avskrivande hade inte varit aktuellt om vi hade haft den
information som vi har idag, för då hade man kunnat vidta de åtgärder
som behöver tas redan då. Men nu får man ta med sig hela underskottet
vilket betyder att man måste vidta åtgärder. På socialnämndens
sammanträde förra veckan beslutades om ett antal punkter som innebär
en kostnadsreducering med 30 miljoner kronor. Dessutom beslutade man
att till nästa sammanträde om en månad ska det finnas med ytterligare
punkter som reducerar kostnaderna med 18 miljoner kronor för att täcka
detta. Åtgärderna är inte specificerade utan förvaltningen ska nu kunna ta
fram dem eftersom det är de som har detaljkännedomen. Där finns alltså
ett åtgärdsprogram.

Justerandes sign
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Kf § 31

Enkla frågor
Inga enkla frågor lämnades in.

Justerandes sign
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Kf § 32

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motion
1. Anne Karlsson (S) och Caroline Holmqvist Henrysson (S) har lämnat in
en motion om införande av porrfilter i kommunens datorer inom förskola
och skola. De yrkar att kommunen tar bort/begränsar tillgången till
pornografiska sidor.
Interpellationer
1. Liselotte Åhlander (S) har ställt en interpellation till socialnämndens
ordförande om pedagogiska måltider inom LSS. Åhlander (S) skriver att
de pedagogiska måltiderna för personliga assistenter och på kommunens
gruppbostäder inom LSS togs bort för ett år sedan vilket har lett till att
flertalet brukare är oroliga eller aggressiva och att personalen inte har en
chans att äta sin egen mat. Åhlander (S) undrar om kommunen har sparat
några pengar med anledning av åtgärden, om olika regler gäller på de
olika boendena och vad tanken är med en funktionell måltidssituation för
personer med funktionsnedsättning.
2. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Magnus Gunnarsson (M) om ledning och styrning av
kommunen. Med anledning av att det i slutet av förra året återigen var ett
möte med förvaltningschefer, kommundirektör samt kommunstyrelsens
ordförande ställer Karlsson (S) ett antal frågor om politikens närvaro
under detta möte.

Justerandes sign
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Kf § 33

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag:
Nr 1 och 3 till tekniska nämnden för beslut och
Nr 2 till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Fortsätt gång- och cykelvägen från Ågårdsvägen in på Fogdegatan på
Karybdis-sidan, föreslår en medborgare. Många farliga situationer
uppstår när fotgängare går längs vägkanten, menar medborgaren.
2. Flytta skulpturen Hjalmar Branting till centrum. Den är osynlig för
många där den står idag, skriver medborgaren.
3. Ta bort farthindren framför Hjortsbergsskolan när vägen asfalteras om,
föreslår en medborgare. Det är skyltat med 30 km/h och vägsträckan har
två markerade övergångsställen.

Justerandes sign
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Kf § 34

Ks2019/0038

026

Svar på interpellation om hur kommunen jobbar för att få
ner sjuktalen
Beslut
Fullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Liselotte Åhlander (S) ställde den 28 januari 2019 en interpellation till
personalutskottets ordförande om kommunens HR-strategi och hur kommunen
jobbar för att få ner sjuktalen.
Personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (C) har besvarat
interpellationen skriftligt och besvarar den muntligt under dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationen
C Bengtssons skriftliga svar

Justerandes sign
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Kf § 35

Ks2019/0048

100

Svar på interpellation om hur Ljungby kommun påverkas
av Arbetsförmedlingens varsel
Beslut
Fullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Petra Ruzsa Pal (S) ställde den 30 januari 2019 en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om hur Ljungby kommun påverkas av
Arbetsförmedlingens varsel.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) har besvarat
interpellationen skriftligt och besvarar den muntligt under dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationen
M Gunnarssons skriftliga svar
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Kf § 36

KS 2018/0214

610

Svar på motion om resursskola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad eftersom barn- och
utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att utreda behovet av resursskola vidare.
Sammanfattning av ärendet
Jonna Nielsen (ALT) lämnade den 12 juni 2018 in en motion om att kommunen
bildar resursklasser eller en liten resursskola för att hjälpa barn till en
meningsfylld tillvaro så att de inte ska behöva sitta hemma på grund av till
exempel mobbing.
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare tillsatt en utredning kring
resursskolor i Ljungby kommun utifrån ett medborgarförslag som belyser
samma område (barn- och utbildningsnämnden § 186/2018). Utredningen ska
inte bara klarlägga den grupp av elever som motionären anhåller om i sin
motion, utan förvaltningen har i sitt uppdrag att ta hänsyn till alla elevers olika
förutsättningar för att nå målen i skolan.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 13 februari 2019 och
beslutade föreslå att fullmäktige anser motionen besvarad eftersom barn- och
utbildningsförvaltningen redan fått i uppdrag att utreda behovet av resursskola.
Kommunstyrelsen instämmer den 12 mars 2019 i förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
Motionen, 2018-06-12
Barn- och utbildningsnämndens yttrande § 16/2019
Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-18
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-12.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Kf § 37

KS 2019/0087

005

Policy för IT
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Policy för IT i Ljungby kommun. Därmed
upphör den tidigare versionen att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till en ny policy för IT som
anger färdriktningen för kommunens arbete inom IT-området. Det nya förslaget
till policy ersätter den policy för IT som fastställdes av kommunfullmäktige
2014.
Förslaget till policy har tagits fram av kommunens IT-råd där samtliga
förvaltningar är representerade, i samråd med informationssäkerhetssamordnaren.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 mars 2019 att kommunfullmäktige godkänner
förslaget till ny policy för IT i Ljungby kommun. Den tidigare versionen upphör
då att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-31
Förslag till policy, 2018-12-21
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-12.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Kf § 38

KS 2019/0009

100

Ansökan om partistöd 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas ut i enlighet med
upprättade regler för partistöd till samtliga partier som har ansökt om det för
2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som
är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer.
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till
ett parti som inte lämnar redovisning.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2015 uppgår till 20 190 kronor per
parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2014 uppgår till 17 483 kronor per
besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med konsumentprisindex
(KPI).
Enligt de lokala reglerna för partistöd som antogs av fullmäktige 2015-09-28 ska
partistödet användas till att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin. Partistödet är avsett för partiernas lokala arbete riktat mot
kommuninvånarna.
Demokratiberedningen har gått igenom redovisningarna från samtliga partier
och lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen i vilket de föreslår att utbetalning
av partistöd ska ske till samtliga partier.
Demokratiberedningen beslutade samtidigt att till nästkommande redovisningar
begära in mer detaljerad information om hur den del av partistödet som skickas
till partiets regionala eller nationella organisation återgäldas till den lokala
partigruppen. En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet
användes under 2018 visar att flera partier betalar en stor del av sitt stöd till
partiets regionala eller nationella organisation, i form av serviceavgifter eller
liknande.
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Kommunstyrelsen föreslår den 12 mars 2019 att kommunfullmäktige beslutar att
partistöd ska betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga
partier som har ansökt om det för 2019.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens yttrande 2019-03-06.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-03-12.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Kf § 39

Ks2019/0019

102

Fyllnadsval – nämndeman
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Bengt Hockums (KD) avsägelse och beslutar
att utse Gerd Lansler (KD) till ny nämndeman i Växjö Tingsrätt.
Sammanfattning av ärendet
Bengt Hockum (KD) har i skrivelse den 16 januari 2019 avsagt sig uppdraget
som nämndeman vid Växjö Tingsrätt.
Kristdemokraterna har till valberedningen föreslagit att Gerd Lansler (KD) utses
till ny nämndeman i Växjö Tingsrätt.
Beslutsunderlag
B Hockums avsägelse 2019-01-16.

Skickas till
Växjö Tingsrätt
B Hockum
G Lansler

Justerandes sign
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Kf § 40

Ks2019/0120

102

Godkännande av avsägelse – ersättare i
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Morgan Karlssons (V) avsägelse och ber
länsstyrelsen att utse ny ersättare för Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Morgan Karlsson (V) har i skrivelse den 8 mars 2019 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.
Beslutsunderlag
M Karlssons avsägelse 2019-03-08.
Skickas till
Länsstyrelsen

Justerandes sign
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Kf § 41

Meddelanden
Beslut
Fullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen har utsett Morgan Karlsson (V) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Kiki Sandström (V).
2. Arbetsmiljöverkets skrivelse 2019-02-28 till förtroendevalda med
anledning av verkets besök i kommuner.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2019-03-05.
Arbetsmiljöverkets skrivelse 2019-02-28.

Justerandes sign
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