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Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande
Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby,
måndagen den 23 oktober 2017, kl. 17.00-20.30
Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Karl-Gustav Sundgren (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Caroline Holmqvist
Henrysson (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) ej § 117
Lars-Ove Johansson (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)

11
Martina Ericsson
Stefan Bramstedt
Ersättare: Mathias Wanderoy
Kommunkansliet, måndagen den 30 oktober 2017 kl. 16.00
107-122

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerandes sign

Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V) ej § 117
Stefan Bramstedt (M)
Gun Lindell (S)
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT) ej § 117
Mathias Wanderoy (S)
Henrik Pettersson(SD)
Gunilla Åström (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Tomas Johansson (L)
Irene Olofsson (C)
Ann-Kristin Petersson (M)
Jerry Rogerstam (S)

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef

Paragrafer

Justerare

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)

Martina Ericsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

23 oktober 2017

Överklagningstid

31 oktober 2017 - 20 november 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

21 november 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)

Ingela Rosén (S)

X

Carina Bengtsson (C)

Karl-Gustav Sundgren (C)

X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Emma Johansson Gauffin (S)

Caroline Holmqvist Henrysson
(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)

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
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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)

Ulf Holmgren (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (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)

X

Peter Berg (M)
Jerry Rogerstam (S)
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Ann-Kristin Petersson (M)

X
X

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kf § 107

Allmänpolitisk debatt om energi och miljö
Partierna debatterar kring frågorna:
1. Hur lever invånarna i Ljungby kommun avseende energi och miljö, år
2035?
2. Hur kan Ljungby kommun som organisation bidra till detta?

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-10-23

6(26)

Kommunfullmäktige

Kf § 108

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhet;
1. Projekteringen med överföringsledningen vad gäller Bäck respektive
Byholma går inte vidare förrän verksamhetsområdet är fastställt.
Däremot beslutade tekniska nämnden att gå vidare med Bollstad trots att
inte verksamhetsområdet är fastställt. Hur kan det vara så? frågar en
medborgare kommunstyrelsens ordförande.
Magnus Gunnarsson (M) svarar att det är tekniska nämndens ordförande
som borde svara men att han delar nämndens beslut att fortsätta med det
som redan beslutats.
Karl-Gustav Sundgren (C) svarar att Bollstad är ett så mycket större
projekt än Bäck och Byholma, det är av den anledningen man driver på
med Bollstad.

Ledamöter;
2. Björn Gullander (V) frågar socialnämndens ordförande; Ljungby
kommun ”slänger” ut ensamkommande från HVB-hem och
Sunnerbogymnasiet när dem åldersbestämts av Migrationsverket eller
fyllt 18 år. Vänsterpartiet hade en motion i mars som fortfarande inte
behandlats, partiet skrev öppet brev till fullmäktige. Ljungby kommun
medverkar till psykisk tortyr menar Gullander. Höganäs kommun gör
likadant men en dom i Förvaltningsrätten i Malmö säger att så kan man
inte göra. Kommunen får 840 tkr av staten för att hantera 18-åringarnas
boende på ett humant sätt. En ideell organisation, som vill samarbeta
med kommunen, har bildats och redan tagit hand on 11 vräkta ungdomar
i frivilla familjehem. Hur tänker nämnden och förvaltningen hantera
detta?
Bo Ederström (M) svarar att man följer regeringens regelverk under
kontrollerade former. När ungdomarna fyllt 18 år övergår ansvaret till
Migrationsverket. Socialchefen har haft möte med den ideella föreningen
och tagit ett beslut om att förskottera 100 tkr mot visade kostnader och
när de statliga medlen kommer kan föreningen söka mer bidrag.
Gullander förstår inte vilket regelverk kommunen följer när pengarna
från regeringen är för att kunna ha kvar ungdomarna i boendena tills
asylprocessen är färdig?
Ederstöm (M) menar att det är dubbla budskap från regeringen.
Justerandes sign
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3. Björn Gullander (V) ställer en fråga till ordföranden i
Överförmyndarnämnden. Innan har det varit praxis att den
ensamkommande fått behålla sin gode man efter 18-årsdagen. Detta har
varit till stort stöd och hjälp i asylprocessen. Nu har den möjligheten
strukits. Stämmer det och hur tänker nämnden hantera dessa ungdomars
elände?
Ulla Hansson (M) svarat att det stämmer men att alla förstår
problematiken. Att man ändrat är för att kommunen bör tillämpa samma
regelverk som regeringen och Migrationsverket.
4. När kan förslag till den nya energiplanen som påbörjades 2013 eller
2014 vara klar? Frågan ställs till kommunstyrelsens ordförande av Björn
Gullander (V) I en interpellation 2012 ställdes frågan till
kommunstyrelsens dåvarande ordförande. Magnus Gunnarsson (M)
svarar att han ska ge Gullander (V) svar nästa fullmäktige och får tips av
Gullande att smygtitta på Växjö kommuns energiplan.
5. Roland Johansson (ALT) ställde en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Magnus Gunnarsson (M) om en medarbetares anställning.
Både kommunfullmäktiges ordförande och Anne Karlsson (S)
poängterade att personalfrågor inte diskuteras på fullmäktige.
6. Magnus Carlsson (S) har läst att det är problem med att spela på den nya
hybridgräsplanen på Lagavallen när det är blött. Carlsson anser att det
inte är tillfyllest att satsa så mycket på en gräsmatta som man sedan inte
kan använda och frågar tekniska nämndens ordförande hur han ser på
saken.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att man
försöker förbättra detta med olika åtgärder. Representanter från Svenska
Fotbollsförbundet ska komma till oss för att hjälpa oss med den här
frågan.
7. Matija Rafaj (S) har läst att socialnämnden har beslutat att ändra
modellen för fördelning av ersättning från Migrationsverket för
ensamkommande asylsökande. Kultur- och fritidsnämnden fick tidigare
5 % ersättning, men får numera bara 2 % ersättning, på grund av att
socialnämnden har tagit ett beslut. Är det ett fastställt beslut eller är det
vägledande? frågar Rafaj (S) socialnämndens ordförande.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att under tidigare
mandatperioder gjordes ingen fördelning av socialnämndens ersättning
från Migrationsverket till andra nämnder, utan det är först den här
mandatperioden som denna modell kom till. Antalet nämnder som
erhåller ersättning har utökats etappvis, först barn-och
utbildningsnämnden, därefter kultur- och fritidsnämnden och senast
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överförmyndarnämnden. Det innebär att procenttalet till varje nämnd
minskar.
8. Martina Ericsson (SD) frågar om tekniska nämndens ordförande har sett
TV-programmet Kalla Fakta som handlade om överföringsledningar och
om han har läst LRFs utredning.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att han
inte har sett programmet, men att han har fått det refererat och att det inte
är översättningsbart till Ljungby kommun. Vad gäller LRFs utredning
känner han inte till den.
9. Magnus Gunnarsson (M) svarar på två frågor från föregående
sammanträde:
Björn Gullander (V) frågade när det alkohol- och drogpolitiska
handlingsprogrammet ska revideras. Programmet kommer att vara klart
i början av kvartal 2 2018 och då kommer det även att inkludera
spelmissbruk.
10. Emma Johansson Gauffin (S) följde upp sin tidigare interpellation om
kommunens IT-verksamhet genom att ställa en fråga om fritt wifi. Det
har vi diskuterat i kommunstyrelsens arbetsutskott och sagt att
säkerheten blir för låg om man får fri tillgång till wifi utan lösenord.
Uppdatering av lokalerna i kommunhuset är under slutförande. När det
gäller back up på egna filer ska det ha gått ut information om hur man
sparar information till barn- och utbildningsförvaltningen.

Justerandes sign
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Kf § 109

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Liselott Åhlander (S) ställer tre frågor till socialnämndens ordförande om
rekrytering av personal till äldreomsorgen:
1. Hur kan det komma sig att barnskötare med enbart barnskötarutbildning
får tillsvidareanställning som undersköterska i kommunens äldreomsorg?
2. Hur kan man likställa en barnskötare med en undersköterska i
utbildning?
3. Hur många procent av de som är anställda som undersköterskor i
kommunen har rätt utbildning?
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Kf § 110

Ks2017/0277

101

Svar på interpellation om arbetsmiljöåtgärder som
finansierats via konto för tillgängllighetsåtgärder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation om arbetsmiljöåtgärder som
finansierats via konto avsatt för tillgänglighetsåtgärder till kommunstyrelsens
ordförande.
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.

Justerandes sign
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Kf § 111

Ks2017/0281

700

Svar på interpellation om schemaläggningssystemet Time
Care Planning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Liselott Åhlander (S) har ställt en interpellation om schemaläggningssystemet
Time Care Planning till socialnämndens ordförande
Socialnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.
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Kf § 112

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
förslag nr 1överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut,
förslag nr 2 och 3 överlämnas till tekniska nämnden för beslut, och
förslag nr 3 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Ge riktade bidrag till föreningar som vill byta ut gräsklippare med
förbränningsmotorer till robotgräsklippare, föreslår en medborgare.
Många kommuner jobbar aktivt med att byta ut klippare mot
miljövänligare alternativ och lägre driftskostnader. På så sätt kan
föreningarna fokusera sitt ideella arbete på kärnverksamheten istället.
2. Sätt upp belysning på cykelvägen mellan Ljungby och Lagan, föreslår en
medborgare. Cykling är miljövänligt och bra för hälsan. Belysning skulle
stimulera till att fler cyklar och oftare. Lämpligt att dra elledning när
man ändå gräver upp cykelvägen.
3. Ytterligare ett medborgarförslag har inkommit om att sätta upp belysning
längs cykelvägen mellan Ljungby och Lagan eftersom så många
använder vägen för att cykla, gå eller åka inlines.
4. En medborgare föreslår att kommunen ordnar laddningsstationer för
mobiler på stan. Det vore bra att kunna ladda ute på stan även om det är
stängt i butikerna om man behöver ringa hem, skriver medborgaren.
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Kf § 113

Ks2016/0307

616

Svar på motion om yrkesutbildning för invandrare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) lämnade under hösten 2016 in en motion med
följande yrkanden:
-

att Ljungby kommun tittar närmare på yrkesutbildning för invandrare
YFI i Stockholms kommun och utreder införandet av någonting liknande
i Ljungby kommun, samt

-

att Ljungby kommun undersöker om det är möjligt att söka medel från
ESF (Europeiska socialfonden) för ett projekt i linje med YFI.

Kommunstyrelsen föreslår den 30 maj 2017 att kommunfullmäktige beslutar att
anse motionen besvarad, medan kommunfullmäktige beslutar den 19 juni 2017
att återremittera motionen för komplettering av beslutsunderlaget. En utredning
av samtliga att-satser i motionen efterfrågades. Barn- och
utbildningsförvaltningen har sedan dess kompletterat beslutsunderlaget med
utredningar
YFI i Stockholm finansieras av Stockholms stad och Europeiska Socialfonden
och är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, svenska för invandrare
(sfi) och yrkesgymnasier i Stockholms stad. Samverkan sker också med en rad
branschföretag inom byggbranschen, restaurangbranschen och inom
äldreomsorgen. Målet är att ta fram ett arbetssätt där andraspråkslärare och
yrkeslärare samarbetar från första dagen i utbildningen. Yrkesutbildningen ger
en formell yrkeskompetens och goda språkkunskaper som sedan ger eleven en
god chans att få jobb.
Rektorn för vuxenutbildningen i Ljungby har under hösten 2016 startat ett
projekt som handlar om integration genom arbete och studier och under läsåret
2016-2017 arbetades det fram ett förslag, liknande YFI, inom ramen för
gymnasiets språkintroduktion. Syftet med detta projekt var att motivera
ungdomar att skaffa sig yrkeskunskaper så att de blir anställningsbara efter
gymnasietiden.
Motionens andra att-sats handlar om eventuell finansiering via medel från ESF.
När idén om yrkesutbildning för eleverna på språkintroduktionen arbetades fram
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konstaterades att det går att söka medel från ESF och att det tar minst sex
månader att få en ansökan beviljad.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver att det går att starta något som liknar
YFI på Sunnerbogymnasiet. Skolledningen har ambitionen att ta fram
utbildningsupplägg som riktar sig till invandrare/nyanlända. Dessa
utbildningsupplägg har samma mål som YFI i Stockholm. Det är
förhoppningsvis också möjligt att söka medel från ESF.
Förvaltningen påpekar samtidigt att eventuella hinder när det gäller
yrkesutbildning för invandrare kan vara att många arbetsgivare kräver att de
studerande kan svenska språket för att ta emot dem på APL/praktik. Att hitta
samarbetspartners när det gäller APL/praktik är steg ett för att kunna lyckas med
YFI.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelser med tillhörande bilagor
2017-07-10, 2017-02-22, 2017-01-23.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-10-10.
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Kf § 114

Ks2016/0306

330

Svar på motion om stadsodling
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion som lämnades in i oktober 2016 yrkar Sverigedemokraterna att
Ljungby kommun utreder hur och i vilken omfattning kommunen kan starta en
stadsodling. Motionen lämnades över till tekniska nämnden för yttrande, som i
sin tur överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande i
maj 2017. Kommunstyrelsen har därefter bett personal- och
arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över motionen.
I motionen beskrivs behovet av meningsfulla sysselsättningsplatser för
arbetsträning och integration. Det finns idag verksamheter som erbjuder dessa
platser. Några exempel är det sociala kooperativet Spiket, kommunens arkiv på
Storgatan 26 samt kommunens extratjänster. Personalavdelningen ser samtidigt
att dessa platser behöver bli fler och kommer därför att se över hur man arbetar
med arbetsträning i kommunal regi. Personalavdelningen kommer även
undersöka hur kommunen kan samverka och stödja sociala företag. Här skulle
en stadsodling kunna vara ett alternativ.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunen redan bedriver ett antal
arbetsmarknadsprojekt, men att idén är intressant att utreda då det finns behov
av fler platser för arbetsträning och integration. Förvaltningen kan även tänka
sig att undersöka hur kommunen kan samverka med och stödja sociala
företag som vill bedriva en stadsodling. Personal- och arbetsmarknadsutskottet
överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.
Tekniska förvaltningen skriver att de kan upplåta mark till sådan
verksamhet och kan utreda kostnaden för arrendet. Tekniska nämnden
överlämnar förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen och föreslår att
kommunstyrelsen undersöker hur Växjö kommun arbetar med
stadsodling som social verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande 2017-05-16.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-29.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets yttrande 2017-09-11.
Justerandes sign
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Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag 2017-09-11.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-10-10.
Yrkanden
Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Kf § 115

Ks2017/0001

020

Svar på motion om anonyma jobbansökningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion att personal- och arbetsmarknadsutskottet
får i uppdrag att ta fram och införa en metod för rekrytering med avidentifierade
jobbansökningar.
Ljungby kommun använder sig av ett upphandlat digitalt rekryteringverktyg.
Samtliga ansökningar ska gå därigenom, interna såväl som externa. I detta
verktyg finns en ruta att bocka i om man som arbetsgivare vill att kandidaterna
ska vara anonyma vid urval. Kommunledningsförvaltningen skriver att det även
finns en rutin för strategisk rekrytering där hela rekryteringsprocessen klargörs
gällande hur ansökningshandlingar behandlas, urvalsprocessen och
diskriminering.
Att revidera rutinen med tillägget om hur man ska hantera det digitala
rekryteringsverktyget är inte resurskrävande, skriver kommunledningsförvaltningen. Utbildning i hur man agerar ur ett mångfaldsperspektiv kommer
att erbjudas cheferna på Chef i Ljungby under 2018.
Kommunledningsförvaltningen skriver att de, som en del i arbetet med aktiva
åtgärder mot diskriminering, kan genomföra avidentifierat urval på prov och
sedan följa upp om det ger den effekt som man önskar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-21.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag 2017-09-11.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-10-10.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Lars Solling (L) och Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall
till motionen.
Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag på motionen.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Kerstin
Wiréhns (V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Jan Lorentzsons
(SD) yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att bifalla motionen.
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Kf § 116

Ks2016/0345

730

Svar på motion om tillgänglighetsperspektiv i
tjänsteskrivelser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkande nummer 2 (att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
tillgänglighetsrådet utforma ett förslag på hur en sådan utredning kan
komma att se ut) och att övriga yrkanden anses besvarade.
Sammanfattning av ärendet
I november 2016 inkom Socialdemokraterna med en motion där man yrkar att
tillgänglighetsfrågor ska vara en del av utredningen (istället för att fylla i en
checklista i efterhand). Man yrkar också att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att, i samråd med tillgänglighetsrådet, ta fram ett förslag på hur en
sådan utredning skulle kunna se ut. Socialdemokraterna yrkar slutligen också att
övriga frågor på checklistorna ska vara en del av utredningen på samma sätt som
checklistan för tillgänglighetsfrågorna.
Kommunledningsförvaltningen skriver att i dagsläget används separata
checklistor inom områdena tillgänglighet, jämställdhet, barnkonventionen samt
hållbar utveckling, för att genomföra konsekvensanalyser i samband med att en
handläggare skriver en tjänsteskrivelse. Utformningen och användandet av
frågorna har dock diskuterats av både politiker och tjänstemän och
kommunledningsförvaltningen ställer sig därför positiv till att utreda mallen för
tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkande
nummer 2 (att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans
med tillgänglighetsrådet utforma ett förslag på hur en sådan utredning kan
komma att se ut) och att övriga yrkanden anses besvarade.
Kommunstyrelsen beslutade att om fullmäktige beslutar att bifalla det andra
yrkandet så beslutade kommunstyrelsen:
-

att förslaget på den nya utredningsstrukturen ska tas fram i samråd
med berörda, däribland tillgänglighetsrådet, samt

-

att utredningsuppdraget ska innefatta att ytterligare områden tas i
beaktande i förslaget till ny utredningsstruktur.

Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-10-10.
Justerandes sign
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Kf § 117

Ks2017/0245

024

Revidering av arvodesreglemente för gode män och
förvaltare 2017
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av arvodesreglementet för gode
män och förvaltare att gälla från och med 2018-01-01.
Jäv
Karin Bondeson (M), Björn Gullander (V) och Jonna Nielsen (ALT) deltar inte
på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga då det stora antalet ensamkommande har skapat
ett behov av förändring, bland annat för att dämpa kostnadsutvecklingen.
Kommunens överförmyndarnämnd måste anpassa sig efter de nya
förhållandena, då finansieringen av mottagandet av ensamkommande barn är en
statlig angelägenhet och kommunen inte ska bekosta mottagandet. Det nya
ersättningssystemet innebär att en schablonsumma på 52 000 kronor per barn
utbetalas till den kommun som det ensamkommande barnet anvisas till.
Schablonsumman ska täcka transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och
uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra
relaterade kostnader under asyltiden.
Kommunledningsförvaltningen skriver att då arvodet till gode män för
ensamkommande barn behöver minska i stor omfattning jämfört med dagens
arvode, behöver de gode männens insatser begränsas och tydliggöras. Uppdraget
som god man för ensamkommande barn bör jämföras med de insatser som krävs
för ”vanliga” godmanskap.
Det bör därför ingå att likt ”vanliga” godmanskap ha en personlig kontakt med
barnet och kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring barnets situation. Detta
innebär att gode mannen ska träffa barnet minst en gång per månad i boendet.
Utöver det bör gode mannen hålla kontakt med barnet, boendet och skola i den
omfattning som det behövs. Det ingår också i uppdraget att gode mannen
företräder barnet i asylprocessen, medverkar i socialtjänstens utredningar, håller
kontakt med skolan och hälsovården.
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De nya statliga ersättningsreglerna kommer att gälla från och med 1 juli 2017
för barn som anvisas till en kommun efter det datumet. För barn som redan finns
i kommunerna kan kommunen återsöka kostnaden från Migrationsverket fram
till den 31 december 2017. De nya riktlinjerna bör därför börja gälla från och
med 1 januari 2018, skriver kommunledningsförvaltningen. På så sätt får de som
redan har uppdrag en period då de kan anpassa uppdragets omfattning till
kommande riktlinjer.
Överförmyndarnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa det reviderade arvodesreglementet för god man/förvaltare, samt
att det börjar gälla från och med 2018-01-01.
Kommunstyrelsen beslutar 2017-09-12 att återremittera ärendet för omskrivning
av tjänsteskrivelsen.
Kommunledningsförvaltningen lämnar den 13 september en ny tjänsteskrivelse i
ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner revideringen av
arvodesreglementet för gode män och förvaltare.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13.
Förslag till nytt arvodesreglemente.
Överförmyndarnämndens yttrande 2017-08-17.
Kommunstyreslens yttrande 2017-10-10.
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Kf § 118

Ks2017/0255

040

Skattesats 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2018 ska vara 21:07 per
skattekrona.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag
om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast under
november månad fastställa skattesatsen.
Skattesatsen är innevarande år 21:07 per skattekrona. I budgetbeslutet har inte
beslutats om någon förändring av skattesatsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att skattesatsen för
2018 ska vara 21:07 per skattekrona.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-30.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-10-10.
Yrkande
Jan Lorentzson (SD) yrkar att skattesatsen höjs med 50 ören till 21:57 kronor.
Magnus Gunnarsson (M), Irene Olofsson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag att behålla skattesatsen på 21:07 kronor.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att höja skattesatsen till 21:57
kronor enligt Lorentzsons (SD) yrkande eller att behålla skattesatsen på 21:07
kronor enligt Magnus Gunnarssons (M) med flera yrkande. Ordföranden finner
att fullmäktige beslutar att behålla skattesatsen på 21:07 kronor.
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Kf § 119

Ks2017/0305

101

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning få
en redovisning av motioner som inte har besvarats inom ett år, på
sammanträdena i april och oktober.
Kommunledningsförvaltningen rapporterar att det i dagsläget finns en motion
om äldres näringsstatus som inte besvarats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att komunfullmäktige beslutar godkänna
redovisningen av obesvarade motioner.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-12.
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Kf § 120

Ks2017/0303

101

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om
förslaget inom ett år från det att det lämnats in. Styrelse och nämnd som
handlägger medborgarförslag ska två gånger om året till fullmäktige redovisa de
beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte
har beslutats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av de fyra
medborgarförslag som har besvarats under tiden maj till och med september
2017, med en kort sammanfattning av respektive svar. Bland dessa fanns ett
medborgarförslag som inte hade besvarats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
godkänna redovisningen av obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-12
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Kf § 121

Ks2017/0283

102

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden (C)
Beslut
Kommunfullmäktige utser Mika Lammi (C) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har en vakant plats som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande föreslår, efter kommunikation med Centerpartiet, Mika Lammi (C)
som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
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Kf § 122

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen i Skånes överlämnar protokoll över inspektion av Ljungby
kommuns överförmyndarverksamhet.
2. Regionfullmäktige har beslutat att Kronobergs län utgör en enda valkrets
vid val till regionfullmäktige 2018. Protokollsutdrag från Region
Kronoberg.
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