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Tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 28 november
2016, kl. 17.30-19.15

Beslutande

Anne Karlsson (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Magnus Gunnarsson (M)
Mats Karlsson (KB)
Conny Simonsson (S)
Bo Ederström (M)
Carina Bengtsson (C)
Matija Rafaj (S)
Jan Lorentzson (SD)
Margaretha Andersson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
Emma J Gauffin (S)
Martina Ericsson (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Ulla Hansson (M)
Stefan Willforss (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Ulf Holmgren (S)
Janewert Johansson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Margareta Lundberg (V)
Krister Salomonsson (SD)
Stefan Bramstedt (M)
Marie Åberg-Johansson (S)
Gun Lindell (S)
Nils-Erik Wetter (KD)
Arne Johansson (C)
Ann-Kristin Petersson (M)
Jonna Nielsen (ALT)
Tommy Andersson (C)
Mathias Wanderoy (S)
Håkan Bengtsson (S)
Henrik Pettersson(SD)
Roland Johansson (ALT)
Gunilla Åström (M)
Kjell Jormfeldt (MP)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Tryggve Svensson (V)
Maria Stansert (S)
Lars Solling (L)
Tomas Johansson (L)
Liselott Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M)
Peter Berg (M)
Melena Jönsson (SD)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Pia Johansson (S)
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Ronnie Wallin, kanslichef
Johan Ederström, kock, Bergalyckan
Jimmie Nilsson, gymnasiechef
Thomas Elofsson, rektor, Kungshögsskolan
13

Övriga
deltagande

Åhörare

Justerare
Justeringens
tid och plats
Paragrafer

Magnus Gunnarsson
Ersättare: Carina Bengtsson

Conny Simonsson

Kommunkansliet,
måndagen den 5 december 2016 kl. 16.00
162-171
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Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson §§ 162-163

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Magnus Gunnarsson

Ronnie Wallin §§ 163-171

Conny Simonsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

28 november 2016

Överklagningstid

6 december 2016 – 27 december 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

28 december 2016

Underskrift

Lena Karlsson

Kommunkansliet
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 167
Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

Ulf Holmgren (S)

X
X
X

X

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

X

X

Christer Henriksson (KD)

Nils-Erik Wetter (KD)

X

X

Karin Bondeson (M)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

Tommy Andersson (C)

X

-

Roland Johansson (ALT)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

Tryggve Svensson (V)

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

Pia Johansson (S)

X

-

X
-

X

X
X

X

Ja

Nej

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 167
Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

X

Björn Gullander (V)

Margareta Lundblad (V)

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Henrik Pettersson (SD)

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

-

Maria Stansert (S)

X

Tomas Johansson (L)

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

Peter Berg (M)

X

X

Jerry Rogerstam (S)

Arne Johansson (C)

X

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

X

X

X

X

28 ja 18 nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 162

Information
1. Johan Ederström kock på Bergalyckans förskola informerar om
deltagandet i OS med svenska skolkockslandslaget.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om undervisningen i
privatekonomi på högstadieskolorna och på gymnasieskolan.
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Kf § 163

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare berättar om en skrivelse som han och ett antal företagare
skickade till kommunen år 2005 med förslaget att bygga en cykelväg mellan
Ljungby och Hölminge. Medborgaren undrar vad som har hänt i ärendet.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att cykelvägen
är väl förknippad med överföringsledningen som ska byggas från Bolmen till
reningsverken i Ljungby. Tanken är att cykelvägen ska byggas i samband med
detta arbete. Frågan om överföringsledningen lyftes ur budgeten för 2017 därför
att vi visste att frågan om överföringsledningen skulle utredas noggrannare och
det har skett nu i höst. Nu när vi har besked i kostnader är det rimligt att vi kan
lyfta tillbaka frågan till budgetberedningen 2018, det vill säga till april/maj nästa
år, då kommer vi att fatta beslut om budget för 2018. Sedan tar det ju ett par år
att bygga klart, så uppskattningsvis kan arbetet vara klart runt år 2020 eller
2021.
2. En medborgare berättar om engagemanget kring medborgardialogen om
kvarteret Aspebackens framtid som pågick intensivt för ett par år sedan. Det var
stor uppslutning kring mötena och ett 40-tal kulturföreningar och grupper gjorde
en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen. Även i samband med
utställningen av de två arkitektförslagen var engagemanget från medborgarna
och kulturföreningarna stort. Därefter lades allt arbete på is.
På ett möte med kulturföreningarna i oktober i år framkom att arbetet med
Aspebacken och lokalförsörjning pågår och tjänstemannen som föredrog ärendet
sa då att han inte kände till att medborgarna har lämnat in förslag till användning
av området. Medborgaren frågar om Ljungby kommun ha en medborgardialog
eller är det bara för syns skull? Hur tänker ni er att resultatet av
medborgardialogen ska användas i arbetet med utveckling av Aspebacken?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att ja, resultatet
av den medborgardialogen behöver vi använda för det var en massa kloka idéer
och det är inte glömt. Sammanställningen av medborgardialogen har varit
publicerad på kommunens webbplats sedan augusti i år. Dessutom finns nu
uppdaterad information på webben om varför det har tagit tid och vad vi
planerar att göra. Anledningen till varför det har dröjt är att
fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan
och det tar lång tid. Aspebackens område kommer att tas i anspråk till
någonting, men vi har ännu inte något politiskt beslut i vad som kommer att
finnas där och då är det svårt att släppa lös de här idéerna från
Justerandes sign
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medborgardialogen. Vi kommer att ha ett möte den 9 december där vi har bjudit
in representanter från samtliga partier att diskutera hur vi går vidare för vi
behöver ett beslut i den här frågan nu. Och när jag säger vi så menar jag framför
allt skolan som har väldigt stora behov och då är Aspebacken en nyckelpunkt
när vi diskuterar vad som ska byggas och var det ska byggas. Då behöver vi
fatta beslut om en gemensam viljeinriktning om hur vi ska jobba vidare med
frågan. Men vi måste ta vara på alla de idéer som medborgarna har lämnat.
Ledamöternas frågestund
1. Janewert Johansson (S) frågar om valideringen (som görs av nyanlända
invandrare) måste lägga så stor vikt vid att de ska kunna det svenska språket? (I
vilken mån måste de nyanlända kunna språket för att få ett jobb på den svenska
arbetsmarknaden?) Det är viktigt att vi får in dem på arbetsmarknaden så snart
som möjligt.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att han inte kan
svara på det. Gunnarsson ber socialnämndens ordförande att besvara frågan.
Gunnarsson berättar dock att siffror som Arbetsförmedlingen gick ut med förra
veckan visar att 34-37 procent av de nyanlända som är mellan 18 och 24 år är
arbetslösa i Ljungby kommun. Det är den lägsta siffran i Kronobergs län.
Samtidigt har vi en lång resa kvar att göra (för att minska den siffran
ytterligare).
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att när det gäller
legitimerad personal måste det ske en prövning innan personer kan påbörja en
tjänst. Det gäller läkare, sjuksköterskor och vissa andra yrkesgrupper. För övrigt
har vi tjänstemän på socialförvaltningen som är väldigt duktiga på att matcha
folk ute på arbetsmarknaden. Men, i de allra flesta fall vill arbetsgivaren att man
måste ha en någorlunda kunnighet i svenska. Det är inte bara för att
kommunicera med sin omgivning utan det är även en säkerhetsfråga på
arbetsplatsen.
2. Krister Salomonsson (SD) ställer en fråga till socialnämndens ordförande om
personalärenden på socialförvaltningen. Ordföranden ber Salomonsson att
istället skicka en skrivelse till ordföranden i socialnämnden, eftersom frågan inte
kan besvaras i detta forum.
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Kf § 164

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning av ärendet
1. I en motion den 28 oktober 2016 yrkar Tryggve Svensson (V) att det
görs separata receptioner till polisen och socialen. Gemensam reception
är ingen bra lösning, många av dem som besöker socialen har känsliga
ärenden som de behöver få hjälp med utan att samtidigt träffa dem som
besöker polisen.
2. Sverigedemokraterna yrkar i en motion den 17 november 2016 att
kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheterna till en kulturarvsfond, och att vid gynsamma förhållande
inrätta fonden. Ljungby kommun har ett stort kulturarv att förvalta och
bevara och genom att inrätta en kulturarvsfond skulle man ge föreningar
och organisationer både möjlighet och incitament att tillgängliggöra och
stärka intresset och kunskapen om svensk och lokal kultur menar SD.
3. Utred möjligheten att ge barnskötare ett liknande erbjudande som
tidigare att utbilda sig till förskollärare yrkar Margaretha Andersson (S)
och Magnus Carlsson (S) i en motion den 17 november 2016. Det är ett
hårt tryck på våra förskolor. Det krävs hög kompetens hos personalen på
förskolorna där grunden för barns lärande läggs. Barn- och
utbildningsnämnden har som mål att det ska vara 75 % pedagoger på
förskolan. Vid rekrytering till ett längre vikariat fanns ingen sökande
med förskollärarexamen. Det är viktigt att kommunen som arbetsgivare
gör något åt personalförsöjningen menar motionärerna.
4. Henrik Pettersson (SD) vill att simhallen i Ryssby ska vara tillgänglig
även under helgerna, till exempel, till motionssim och badkalas. För
närvarande är simhallen endast öppen på vardagar då skolans
vaktmästare kan ta prov på bassängens vatten. Pettersson(SD) yrkar
därför i en motion daterad 2016-11-25 att kommunfullmäktige ger
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se om det går att lösa
problematiken kring provtagningen med egen personal de gånger någon
vill hyra badet eller att kommunen eventuellt utbildar några Ryssbybor
så att de kan ta detta prov mot en ringa ersättning.
Justerandes sign
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5. Anne Karlsson (S), Pia Johansson (S) och Liselotte Åhlander (S) har
skrivit en motion där de i rubriken ställer frågan: Hur kan Ljungby
kommun bli bästa tillgänglighetskommunen i landet?
De yrkar:
att ersätta checklistan med att tillgänglighetsfrågorna ska vara en del av
utredningen,
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
tillgänglighetsrådet utforma ett förslag på hur en sådan utredning kan
komma att se ut,
att kommunstyrelsen fastställer den nya utredningsstrukturen och
att samtliga checklistor införlivas på liknande sätt i dokumentstrukturen.

Justerandes sign
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Kf § 165

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för beslut.

Sammanfattning av ärendet
1. Permanenta hastighetsbegränsande åtgärder utanför Harabergsgatans
förskola! Kommunpolitikerna uppmanas i ett medborgarförslag att vidta
åtgärder för att se till att rådande hastighetsbegränsning på 30 km/h hålls.
Harabergsgatan har många snäva svängar och vid för hög hastighet kan
det lätt inträffa en olycka. Förskolans gård angränsar till den trafikerade
gatan och är därför väldigt utsatta.
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Kf § 166

Ks2016/0241

841

Svar på motion om en "Ljungby-app"
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Ljungby kommuns
responsiva webbplats fungerar bra som informationskälla för besökande och
turister.
Sammanfattning av ärendet
Pia Johansson (S) yrkar i en motion att Ljungby kommun skaffar en Ljungbyapp för att främja turismen. När man är turist vill man veta vad som finns att
göra, matställen, logi, med mera, en app som man kan ladda ner i sin mobil och
ser vad som finns att göra i närheten.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att IT-avdelningen i Ljungby kommun i
april 2015 gjorde en sammanställning över för- och nackdelar med en turismapp. Sedan motionen inkom har både turistbyråns och Ljungby kommuns
webbsidor blivit responsiva för mobil och surfplattor. Ljungby kommun gjorde
för några år sedan ställningstagandet att en responsiv webbplats är att föredra
före en app.
Motiveringen var att kostnaden för appens administration och underhåll
inte kunde motiveras i förhållande till tjänstens innehåll. Om en app ska
införas är det viktigt att appen kan erbjuda tjänster eller information som
inte webbplatsen kan uppfylla.
Kultur- och fritidsnämnden anser att Ljungby kommuns responsiva webbplats
fungerar bra som informationskälla för besökande och turister, Kultur- och
fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att Ljungby kommuns responsiva webbplats fungerar bra som
informationskälla för besökande och turister.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden yttrande 2016-10-26.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04.
IT-avdelningens tjänsteskrivelse 2015-04-27.
Kommunstyrelsens yttrande 2016-11-15
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Kf § 167

Ks2016/0235

020

Svar på motion om attraktiv arbetsgivare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Den 16 augusti 2016 inkom en motion från Socialdemokraterna Anne Karlsson,
Liselott Åhlander och Marie Åberg Johansson. Motionen behandlar frågan om
Ljungby kommun är en attraktiv arbetsgivare. Motionärerna yrkar bland annat
att intervjuer ska genomföras med samtliga anställda. Fokus ska enligt motionen
ligga på att sänka sjuktalen.
Kommunledningsförvaltningen skriver att det är svårt att motivera den höga
kostnaden för att genomföra intervjuer av samtliga anställda. Vartannat år
genomförs en medarbetarundersökning genom en enkät och nästa tillfälle är
hösten 2016. Medarbetarenkäten innehåller bland annat frågeställningen "Är
Ljungby kommun en attraktiv arbetsgivare?"
Som ett svar på det första yrkandet i motionen gällande att genomföra intervjuer
med samtliga anställda menar kommunledningsförvaltningen att Ljungby
kommun redan gör detta, dock genom en enkätundersökning istället.
Kommunledningsförvaltningen har positiva erfarenheter av hur organisationen
jobbar vidare med enkätresultaten på både förvaltnings- och arbetsplatsnivå.
Ytterligare undersökningar kan eventuellt uppfattas som förvirrande och få
motsatt effekt än vad kommunledningsförvaltningen vill uppnå.
Sjukfrånvaron är och har de senaste åren varit relativt hög. Ett aktivt arbete med
att få medarbetare att må bättre och minska sjuktalen bedrivs och har bedrivits
under lång tid på kommunledningsförvaltningen och på förvaltningarna i övrigt.
Arbetet ger resultat men en sänkning av sjuktal tal tar tid och några snabba
lösningar finns inte.
Avgångssamtalet är ett verktyg för att analysera anledning till att medarbetare
slutar sitt arbete i Ljungby kommun. Medarbetaren kan välja att genomföra
samtalet med sin närmaste chef eller sin chefs chef.
Kommunledningsförvaltningen föreslår som svar på yrkandena i motionen, att:
1. Ljungby kommun fortsätter att arbeta med medarbetarenkäten som
tidigare,
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2. personal- och arbetsmarknadsutskottet får ta del av resultatet av
frågeställningen om Ljungby kommun är en attraktiv arbetsgivare efter
genomförd medarbetarundersökning,
3. kommunen fortsätter arbetet med sjukfrånvaron och jobbar vidare med
de metoder och projekt som kommunledningsförvaltningen startat upp.
4. kopia på underlaget för avgångssamtal skickas till personavdelningen
för vidare analys. Analys ska genomföras för att samband och trender
sedan ska kunna redovisas till förvaltningschefsgruppen.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Liselotte Åhlander (S) yrkar bifall till motionen.
Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
Karlssons (S) yrkande eller att avslå motionen enligt Bengtssons (C) yrkande.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 28 ja-röster och 12 nej-röster. Tre ledamöter avstår
från att rösta. Se omröstningslista på sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-27.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2016-10-03.
Kommunstyrelsens yttrande 2016-11-15.
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Kf § 168

Ks2016/0200

004

Revidering av förbundsordning för Sydarkivera
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
•

•

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera, daterad
2016-04-01, i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi och
godkänna sin del av kostnaden för Sydarkivera år 2017 och den
ekonomiska planen för 2018-2019. Förbundsavgiften för 2017 är
745 000 kronor.

Besluten ovan villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för Sydarkivera.
Kommunfullmäktige överlämnar inte arkivmyndighetsansvaret från
kommunstyrelsen till Sydarkivera.
Kommunfullmäktige uppmanar Sydarkivera att utreda frågan om myndighetsansvar grundligt, med en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utifrån
den uppkomna situationen.
Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att noga följa den fortsatta
utvecklingen inom Sydarkivera.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är sedan den 1 januari 2015 medlem i kommunalförbundet
Sydarkivera. Syftet med medlemskapet är att förbundet ska sköta den
långsiktiga digitala arkiveringen av kommunens information.
Fler kommuner vill nu bli medlemmar i Sydarkiver. Det innebär att när
Sydarkiveras fullmäktige har fattat beslut om medlemskap för dem måste de
tidigare medlemmarnas kommunfullmäktige besluta att godkänna den nya
förbundsordningen som inkluderar de nya medlemskommunerna
Den reviderade förbundsordningen innehåller även en förändring som påverkar
bland annat rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och förbundet vad gäller
funktionen som arkivmyndighet. Tolkningen vad som gäller här är oklar, enligt
kommunledningsförvaltningen som beskriver denna fråga i tjänsteskrivelsen
daterad 2016-10-17.
Sydarkivera har även tagit fram förslag på förbundsavgift för 2017 som bygger
på att alla kommuner betalar en avgift om 27 kronor per kommuninvånare. Det
innebär cirka 745 000 kronor för Ljungby kommuns del för 2017.
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Kommunledningsförvaltningen anser att Ljungby kommun noga bör följa
utvecklingen kring arkivmyndighetsansvaret, kostnadsutvecklingen för
Sydarkivera, Växjös utträdesprocess samt de nya kommunernas inträdesprocess
och hur detta kommer att påverka. Kommunledningsförvaltningen
rekommenderar att Ljungby kommun fortsätter som medlem i Sydarkivera och
godkänner föreslagen till förbundsordning och budget.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
•

•

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera, daterad
2016-04-01, i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar
och ekonomi och
godkänna sin del av kostnaden för Sydarkivera år 2017 och den
ekonomiska planen för 2018-2019. Förbundsavgiften för 2017 är
745 000 kronor.

Besluten ovan villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för Sydarkivera.
Kommunfullmäktige överlämnar inte arkivmyndighetsansvaret från
kommunstyrelsen till Sydarkivera.
Kommunfullmäktige uppmanar Sydarkivera att utreda frågan om myndighetsansvar grundligt, med en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utifrån
den uppkomna situationen.
Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att noga följa den fortsatta
utvecklingen inom Sydarkivera.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-17.
Förbundsfullmäktiges beslut 2016-04-01, § 7–8
Förbundsordning daterad 2016-04-01, antagen av förbundsfullmäktige, med
bilagor om medlemmar och medlemsavgifter
Instruktion till förbundsordning daterad 2016-03-31
Budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2019
Kommunstyrelsens yttrande 2016-11-15
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Kf § 169

Ks2016/0330

102

Valärende L Hellström (C)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Linda Hellströms (C) avsägelse av sitt uppdrag
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och utser Marie Karlsson (C) till ny
ledamot i nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Linda Hellström (C) har i en skrivelse avsagt sig sina uppdrag i kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Centerpartiet
som föreslår Marie Karlsson (C) som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
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Kf § 170

Ks2016/0331

102

Valärende – G Nilsson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Gunnel Nilssons (C) avsägelse av sitt uppdrag
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och utser Linda Hellström till ny
ledamot och Gunnel Nilsson (C) till ny ersättare i nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Gunnel Nilsson (C) har i en skrivelse avsagt sig sina uppdrag i barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Centerpartiet
som föreslår Linda Hellström (C) som ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden och Gunnel Nilsson till ny ersättare.
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Kf § 171

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen har utsett Tomas Johansson (L) till ny ledamot i
kommunfullmäktige för Liberalerna från och med den 2 november
2016. Till ny ersättare har Susann Diesner (L) utsetts.
2. Socialnämnden meddelar den 21 oktober 2016 att det finns
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, inom SoL ÄO äldreomsorg, SoL IFO individ och
familjeomsorg, SoL OF omsorg om personer med
funktionsnedsättning och inom LSS OF omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
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