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Begäran om medel för utredning av förutsättningar för
framtida bibliotek / mötesplats i Ljungby
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 500 tkr till driftkostnader inkluderad
utredningsresurs för utredning av förutsättningar för framtida
bibliotek/mötesplats i Ljungby. I redovisningen, som blir resultatet av
utredningen, ska funktionen av mötesplatsen beskrivas, konsekvensanalys
göras och uppskattad kostnad redovisas.
Finansering sker via kommunstyrelsens resultatbalanserade medel.
Reservationer
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden begär tilläggsanslag med 500 tkr för förstudie
och projekteringsfas för nytt bibliotek. De planerade åtgärderna ska
bokföras och budgeteras som driftkostnad. Kultur- och fritidsnämnden har
inte möjlighet att själva inrymma kostnaden inom sin budget. Som förslag
till finansiering föreslås att man använder kommunstyrelsens gamla
resultatbalanserade medel, där det kvarstår 5 915 tkr. Ett uttag av dessa
påverkar kommunens resultat negativt under 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 500
tkr till driftkostnader inkluderad utredningsresurs för utredning av
förutsättningar för framtida bibliotek/mötesplats i Ljungby. I
redovisningen, som blir resultatet av utredningen, ska funktionen av
mötesplatsen beskrivas, konsekvensanalys göras och uppskattad kostnad
redovisas. Finansering sker via kommunstyrelsens resultatbalanserade
medel.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-13
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-12-20
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-01-30.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-02-13

13(27)

Kommunstyrelsen
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M), Conny Simonsson (S), Christer Henriksson (KD)
och Lars Solling (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kerstin Wiréhn (V), Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar
avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets
förslag enligt Ann-Charlotte Wiesels (M) med fleras yrkande eller att avslå
förslaget enligt Kerstin Wiréhns (V) med fleras yrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller Ann-Charlotte Wiesels (M) med fleras yrkande om att
anta arbetsutskottets förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att bifalla arbetsutskottets förslag och
Nej-röst för att avslå arbetsutskottets förslag.

Omröstningen resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.
Omröstningsresultat
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
Anne Karlsson (S)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Krister Lundin (M)
Resultat

Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
12 ja

3 nej

