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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 30 januari
2017, kl. 17.30-19.10

Beslutande

Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Carina Bengtsson (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Marie Åberg-Johansson (S)
Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)
K-G Sundgren (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Tryggve Svensson (V)
Lars Solling (L)
Liselott Åhlander (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Marcus Walldén, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Hans-Göran Johansson, ordförande i kommunstyrelsen Värnamo kommun

Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats

17
Carina Bengtsson
Ersättare: Magnus Carlsson

Justerandes sign

Kerstin Wiréhn

Kommunkansliet, måndagen den 6 februari 2017, kl. 16.00
1-13

Paragrafer
Sekreterare

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Christian Johansson (V)
Ann-Kristin Petersson (M)
Ulla-Britt Storck (S)
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT)
Mathias Wanderoy (S)
Henrik Pettersson(SD)
Gunilla Åström (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Tomas Johansson (L)
Tommy Andersson (C)
Peter Berg (M)
Jerry Rogerstam (S)

Eva-Marie Norén Holgersson
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Ann-Charlotte Wiesel

Ordförande

Justerare

Carina Bengtsson

Kerstin Wiréhn

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

30 januari 2017

Överklagningstid

7 februari 2017 – 27 februari 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

28 februari 2017

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

Christer Henriksson (KD)

X

Karin Bondeson (M)

X

Lars-Ove Johansson (C)

K-G Sundgren (C)

X

Roland Johansson (ALT)

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

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

Anneli Ahlqvist (C)

X

Mats Karlsson (KB)

X

Bo Ederström (M)

X

Matija Rafaj (S)

X

Margaretha Andersson (S)

X

Judit Svensson (C)

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Janewert Johansson (S)

X

Björn Gullander (V)

Christian Johansson (V)

X

Stefan Bramstedt (M)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

Gun Lindell (S)

Ulla-Britt Storck (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Gunilla Åström (M)

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

Maria Stansert (S)

X

Tomas Johansson (L)

X

Irene Olofsson (C)

Tommy Andersson (C)

X

Peter Berg (M)

X

Jerry Rogerstam (S)

X

Justerandes sign

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 1

Information – Hans-Göran Johansson
Kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun, Hans-Göran Johansson,
informerar om Entreprenörsregionen, utmärkelsen Årets landsbygdskommun
2016 samt arbetet för en höghastighetsjärnväg.

Justerandes sign
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Kf § 2

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar socialnämndens ordförande om ni kan tänka er att
tänka om och låta ungdomar som plötsligt bedöms vara 18 år bo kvar i sitt hem
några veckor så att de kan vänja sig vid tanken att de plötsligt är vuxna och ska
klara sig på egen hand? Den andra frågan är hur jobbar ni med att förbereda
ungdomarna på besked om de bedöms vara 18 år eller inte och besked om de får
stanna kvar i Sverige eller inte?
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att de följer
Migrationsverkets anvisningar. Varje beslut är individuellt och
överklagningsbart och det är Migrationsverket som övertar ansvaret när de är
över 18 år.
På den andra frågan om hur kommunen jobbar med att förbereda ungdomarna så
svarar Ederström att personalen förbereder den asylsökande genom samtal och
information om regelverket och vad det innebär, fastän det är relativt kort varsel.
Ledamöternas frågestund
1. Matija Rafaj (S) frågade under sammanträdet i december 2016 varför
Ljungby kommun inte är med på listan över kommuner som har ansökt om
bidrag från Boverket till ökat bostadsbyggande.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar idag att
kommunen inte uppfyllde kraven för att få söka de pengarna. Det fanns
tveksamheter om kommunal bostadsförmedling, vad gäller där och vad gäller
inte. Det fanns även flera andra kriterier. Ett av dem var att ha en aktuell
översiktsplan och det har vi inte. Vi håller dock frågan under luppen och nu när
vi har kickat igång arbetet med att revidera översiktsplanen så kanske vi har
möjlighet att söka de pengarna.
2. Roland Johansson (ALT) frågar socialnämndens ordförande om vad som
händer på våra HVB-hem, med anledning av de artiklar som har publicerats i
tidningen.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar: Vi har samlat väldigt
många ungdomar under väldigt kort tid och har under kort tid också fått skapa
en ny organisation med personal som kanske inte riktigt har den kompetens vi
hade önskat. Friktionen inom den här typen av organisation blir naturligtvis stor
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-01-30

7(18)

Kommunfullmäktige

och här händer en del saker, det är vi medvetna om. Vi har vidtagit åtgärder nu,
för även om strömmen av ungdomar som kommer till oss har minskat, så har vi
fortfarande huvuddelen av de här ungdomarna hos oss. Vi har fokusgrupper med
anställda och boende på gång för att reda ut den här situationen. Incidenter
rapporteras. Mer utförlig information kan du får när jag besvarar den
interpellation som jag har fått.
3. Magnus Carlsson (S) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande som
gäller barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december. Enligt
protokollet hade (SD) ett yrkande om återbetalning, men ingen av oss
Socialdemokrater kan minnas detta. Däremot hade de en kommentar under
diskussionen om det, men det var aldrig något yrkande. Justeraren av protokollet
var från (SD) och vi undrar om det verkligen får gå till så här?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss svarar att (SDs)
ledamot under sammanträdet sa att hon tyckte att vi skulle betala tillbaka
pengarna. Jag uppfattade det inte som ett yrkande då och ingen annan heller.
Däremot vid justeringen sa ledamoten att hon menade det som ett yrkande. Jag
gjorde bedömningen att fel kan vi alla göra och om hon är så ny i politiken att
hon har uttryckt sig lite fel så får det vara så. Vi ändrade i protokollet, justerade
det och ingen överklagade. Nu har protokollet vunnit laga kraft. Det är nog lite
fel från oss båda två, men min bedömning då var att det var bäst att göra så.
4. Matija Rafaj (S) frågar ordföranden i kommunstyrelsen när
Socialdemokraternas motioner om cyklar kommer upp för beslut?
Ordföranden i personal- och arbetsmarknadsutskottet Carina Bengtsson (C)
svarar att motionen om elcykel var uppe för diskussion under den senaste
beredningen inför personal- och arbetsmarknadsutskottets sammanträde. Då fick
tjänstemännen i uppdrag att titta på ytterligare en sak, så förhoppningen är att
ärendet kan tas upp på nästa sammanträde.

Justerandes sign
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Kf § 3

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
1. I en motion den 2 januari 2017 yrkar Kerstin Wiréhn (V) att personaloch arbetsmarknadsutskottet får i uppdrag att ta fram och införa en
metod för rekrytering med avidentifierade jobbansökningar.
2. Anne Karlsson (S), Lotte Åhlander (S) och Marie Åberg Johansson (S)
yrkar i en motion den 18 januari 2017 att personalavdelningen får i
uppdrag att införa hälsobokslut i den personalekonomiska redovisningen
i Ljungby kommun.
3. Melena Jönsson (SD) har ställt en interpellation om hot och våld på
HVB-hem till socialnämndens ordförande.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-01-30

9(18)

Kommunfullmäktige

Kf § 4

Ks2016/0355

156

Svar på interpellation om landsbygdspolitik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om landsbygdsutveckling. Med anledning av att Värnamo kommun
nyligen har vunnit pris för sin framgångsrika landsbygdspolitik ställer Wiréhn
följande frågor:
a. Vad gör Värnamo som inte vi gör?
b. Varför gör vi inte som Värnamo gör?
c. Vad kan vi lära av Värnamo?

Ordföranden i kommunstyrelsen har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-01-30

10(18)

Kommunfullmäktige

Kf § 5

Ks2016/0387

800

Svar på enkel fråga om Godsmagasinet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) ställer två frågor om Godsmagasinet till kultur- och
fritidnämnden ordförande:
1. Vilka förutsättningar gäller framöver för musikkåren och
Godsmagasinet?
2. Var har dessa beslut fattats?
Kultur- och fritidsnämnden ordförande Marcus Walldén svarar muntligt på
frågorna under mötet.

Justerandes sign
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Kf § 6

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att parkeringsförbud införs på ena sidan av Strömgatan i
södra delen (mellan Storgatan och Fogdegatan) förslagsvis i södergående
riktning. Detta för att det är svårt att komma ut från parkeringarna från
hyreshusen, sikten är skymd och det är också svårt att mötas på sträckan.

Justerandes sign
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Kf § 7

Ks2016/0228

440

Svar på motion om giftfri förskola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till barnoch utbildningsnämndens antagande av viljeinriktning med aktiviteter för en
giftfri förskola.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion att barn- och utbildningsförvaltningen
genomför en sanering på alla kommunens förskolor, eventuellt med stöd från
kommunens nyinrättade miljöfond. Wiréhn skriver i motionen att
Naturskyddsföreningens kemikalienätverk konstaterat att material som är kända
för att läcka skadliga kemikalier är vanliga på många förskolor.
I en tjänsteskrivelse föreslår barn- och utbildningsförvaltningen följande
viljeinriktning:
• Alla förskolor ska arbeta med Naturskyddsföreningens checklista med
13 åtgärder som minskar skadliga kemikalier i förskolan och inventering
av förskolan med direkta åtgärdsförslag.
• En riktad tillsyn, giftfri förskola, görs under 2017 av kommunens
miljöinspektör.
• Utbildningsinsats för all personal i förskolan.
• Alla nya förskolor ska byggas kemikaliesmart.
• När riktlinjerna är klara för kommunens miljöfond kan ekonomiskt stöd
sökas därifrån.
Barn- och utbildningsnämnden antar den 14 december 2016 förvaltningens
föreslagna viljeinriktning och föreslår att kommunfullmäktige därmed beslutar
att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen
med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens antagande av viljeinriktning
med aktiviteter för en giftfri förskola.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-03.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-12-14.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-01-10.
Justerandes sign
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Kf § 8

Ks2016/0335

003

Revidering av policy för kommunal borgen
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Policy för kommunal borgen, att gälla från
2017-02-01.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har sedan ett antal år en policy som reglerar hantering av
när kommunal borgen kan beviljas, vilka riskbedömningar som ska göras
och vilken borgensavgift som ska tas ut. Datum för revidering av policyn är
2017-01-01. Kommunledningsförvaltningen har inte föreslagit någon
ändring av gällande policy.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till
revidering av Policy för kommunal borgen, att gälla från 2017-02-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-28.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-01-10.

Justerandes sign
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Kf § 9

Ks2016/0314

003

Revidering av policy för kontroll av ekonomiska
transaktioner
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av Policy för
kontroll av ekonomiska transaktioner, att gälla från 2017-02-01.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har sedan ett antal år en policy som reglerar hur intern
kontroll av ekonomiska transaktioner ska hanteras med exempelvis
hantering av attest av fakturor. Datum för revidering av policyn är 2016-1231. Kommunledningsförvaltningen har därför gått igenom policyn och gjort
några mindre tillägg jämfört med tidigare policy.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till
revidering av Policy för kontroll av ekonomiska transaktioner, att gälla från
2017-02-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-08.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-01-10.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-01-30

15(18)

Kommunfullmäktige

Kf § 10

Ks2016/0342

003

Revidering av policy för kredit- och kravhantering
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av Policy för kreditoch kravhantering, att gälla från 2017-02-01.
Sammanfattning av ärendet
Datumet för revidering av policy för kredit- och kravhantering har löpt ut.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till ny reviderad
policy. Endast mindre ändringar och tillägg har gjorts mot nuvarande
policy.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till
revidering av Policy för kredit- och kravhantering, att gälla från 2017-0201.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-07.
Kommunstyrelsen yttrande 2017-01-10.

Justerandes sign
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Kf § 11

Ks2016/0302

440

Revidering av länsgemensam hälsopolicy
Beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade länsgemensamma folkhälsopolicyn.
Sammanfattning av ärendet
Under åren 2013-2015 har Kronobergs län arbetat utifrån en länsgemensam
folkhälsopolicy. Grunden har varit en gemensam vision: en god hälsa för alla för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län. Förslaget till policy har
tagits fram gemensamt av kommunerna i länet för att skapa förutsättningar för
en god och jämlik hälsa för alla i länet.
I tidigare policy var fokus på folkhälsan målområde 3 (barns och ungas
uppväxtvillkor) och målområde 11 (alkohol, narkotika, dopning tobak och spel).
I den reviderade versionen finns även fokus på målområde 1 (delaktighet och
inflytande i samhället) med som ett prioriterat område.
Den länsgemensamma folkhälsopolicyn har varit ute på remiss i länets alla
kommuner. Ljungby kommuns svar lämnades via kommunstyrelsens
arbetsutskott den 22 mars 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade
länsgemensamma folkhälsopolicyn.
Beslutsunderlag
Region Kronobergs förslag till ny länsgemensam folkhälsopolicy 2016-10-12.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-01-10.

Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-01-30

17(18)

Kommunfullmäktige

Kf § 12

Ks2016/0366

102

Valärende - E Jönsson (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ellinor Jönssons avsägelse och utser Mats
Josefsson (SD) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Ellinor Jönsson (SD) har i en skrivelse den 14 december 2016 avsagt sig sitt
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med
Sverigedemokraterna som föreslår Mats Josefsson (SD) till ny ersättare i barnoch utbildningsnämnden.

Justerandes sign
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Kf § 13

Meddelande
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunledningsförvaltningen har redovisat en detaljerad budget
för 2017.
2. Socialnämnden meddelar den 17 januari 2017 att det finns
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, inom SoL ÄO äldreomsorg, SoL IFO individ och
familjeomsorg, inom LSS OF omsorg om personer med
funktionsnedsättning.

Justerandes sign

