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Kommunfullmäktige

Tid och plats
Beslutande

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 27 november
2017, kl. 17.30-20.00
Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
K-G Sundgren (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Stefan Willforss (C)
Ulf Holmgren (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla-Britt Storck (S)
Christer Henriksson (KD)
Ann-Kristin Petersson (M)
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)

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (-, fd KB)
Bo Ederström (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Stefan Bramstedt (M)
Gun Lindell (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)
Linda Hellström (C) § 123-131
Irene Olofsson (C) § 132-139
Peter Berg (M)
Ingela Rosén (S)

Övriga
deltagande

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef

Åhörare
Justerare

9
Mathias Wanderoy
Tomas Johansson
Ersättare: Anneli Ahlqvist

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet, måndagen den 4 december 2017 kl.16.00
123-139

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare
Justerandes sign

Mathias Wanderoy

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

27 november 2017

Överklagningstid

5 december 2017 – 26 december 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

27 december 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
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

K-G Sundgren (C)

§ 128
§ 130
§ 131
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Ulf Holmgren (S)

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

Ulla-Britt Storck (S)

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

Marie Åberg Johansson (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

X

X

Lars Solling (L)

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Karin Bondeson (M)

Justerandes sign

Ann-Kristin Petersson (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 128
§ 130
§ 131
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

X

Mats Karlsson (-, fd KB)

X

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

X

Matija Rafaj (S)

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

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

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

X

Tomas Johansson (L)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

45

Irene Olofsson (C) kl. 19.00-20.00
§§ 132-139

Linda Hellström (C) kl. 17.3019.00 §§ 123-131

Peter Berg (M)
Jerry Rogerstam (S)

Ingela Rosén (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Justerandes sign

X

X

X

X
X

4

42

7

Sammanträdesprotokoll
2017-11-27

5(37)

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 135-1
§ 135-2
§ 136
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anne Karlsson (S)

X

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

X

Conny Simonsson (S)

X

X

X

X

X

X

Carina Bengtsson (C)

K-G Sundgren (C)

X
X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

-

-

X

X

Stefan Willforss (C)

X

-

-

X

X

X

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulf Holmgren (S)

Ulla-Britt Storck (S)

Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)

Ann-Kristin Petersson (M)

X

X
X

-

X

Jan Lorentzson (SD)

Magnus Carlsson (S)

X

X

X

X

-

X
X
X

X
X
-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

Lars Solling (L)

X

X

X
X

X

-

X

X

X

X

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

X

Justerandes sign
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X

X

X

X
X
-

X
X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 135-1
§ 135-2
§ 136
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

X

Bo Ederström (M)

X

X

X

X

X

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

Janewert Johansson (S)

X

Björn Gullander (V)

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

-

Maria Stansert (S)

X

X

X

Tomas Johansson (L)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38

40

Matija Rafaj (S)

Irene Olofsson (C) kl. 19.00-20.00

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

Linda Hellström (C) kl. 17.3019.00

Peter Berg (M)
Jerry Rogerstam (S)

Ingela Rosén (S)

X

Justerandes sign

-

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

6

X

X

X
X
X

X

X

X

-

-

X
X

-

X
X

X

3

32

17
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Kf § 123

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar socialnämndens ordförande om neddragning av
städtillfällen inom hemtjänsten som gått att läsa om i Smålänningen. Är
städning var tredje vecka verkligen okej. Var det ingen i nämnden som
reserverade sig mot ett sådant beslut? Hur mycket sparar man på
förslaget? Tittade man på kostnader innan man tog beslutet?
Bo Ederström (M) svarar att han förstår invändningen. Men åtgärder
måste vidtas för att klara ekonomin. Det är riktigt att det handlar om 90
minuter som går att dela upp. Det går också att få till extra städning om
situationen kräver det. Nämnden var enig och man räknar med att
åtgärden sparar in 1,2 Mkr.
2. En annan medborgare har i flera år lämnat synpunkter för att få till en
hållplats i kvarteret Fritiden. Ska det behövas ett medborgarförslag för
att en fråga ska lyftas? Kom synpunkterna som lämnats muntligt till
politiker fram till trafiknämnden?
Ann-Charlotte Wiesel (M) som sitter i trafiknämnden svarar att hon lyft
frågan där. Det är en regionfråga och en lösning har lovats därifrån.
Medborgaren pekade på att det är viktigt, inte minst för pensionärerna att
få möjlighet att kunna åka till simhallen. Det är många som får friskvård
på recept.
Ledamöternas frågestund
1. K-G Sundgren (C) ordförande i tekniska nämnden svarar på en fråga från
förra mötet gällande brandlarm på Grand som är utdömda vid årsskiftet.
Fastighet har upphandlat och avtal ska skrivas nästa vecka. Därefter
kommer det godkända larmsystemet installeras snarast
2. Jonna Nielsen (ALT) ställer frågor till socialnämndens ordförande om
arbetsklimatet på socialförvaltningen efter att på en månad blivit
uppringd tre gånger av ledsen och förtvivlad personal som berättat om
sin arbetssituation. En hade jobbat elva dagar i rad och blev även
inbeordrad den tolfte då hon skulle varit ledig. Hon tänkte säga upp sig
efter 30 år. En annan hade blivit uppsagd och utköpt med en årslön, som
obekväm och inte omtyckt av chefen. En tredje kände sig frustrerad,
ingen lyssnade och ständiga chefsbyten. Har vi råd att behandla
personalen så? Det är lätt att förstå att det är svårt att rekrytera.
Justerandes sign
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Bo Ederström (m) svarar att enskilda personalärenden tar han med sig
för att lyftas i arbetsutskottet.
3. Björn Gullander (M) undrar hur kommunstyrelsens ordförande tänker
när det gäller det den stora kapitalvinst som kommunen gjort på
värdepapper. Enligt revisorerna är det 97 Mkr. Kan man inte som ett
engångstillfälle lämna över 30 Mkr till socialnämnden som kämpar på
och under alla år dragits med underskott.
Magnus Gunnarsson (M) svarar att det gjorts ett bra arbete med
placeringar och pengarna finns ju med i kommunens resultat. I första
hand är det bäst att låta socialnämndens åtgärdsplan ha sin verkan.
4. Tryggve Svensson (V) frågar tekniska nämndens ordförande varför man
tänker lägga ner lekparker i villakvarter där generationsväxling pågår för
att satsa på en stor lekplats bredvid ett ålderdomshem? Flera barnfamiljer
har valt att köpa hus i kvarteret Illern just för att det finns en park i
närheten där man inte behöver korsa några större vägar.
K-G Sundgren (C) svarar att idén att lägga ner är mångårig och man har
bedömt att alla lekplatser inte behövs inne i stan. Istället tar man de
resurserna och satsar på en stor central lekpark som många barnfamiljer
redan idag besöker. Beslut om att lägga ner togs enhälligt i tekniska
nämnden förra veckan.
5. Emma Johansson Gauffin (S) frågar barn- och utbildningsnämndens
ordförande varför det inte bedrivs några EU-projekt inom barn- och
utbildningsnämnden. Emma menar att det finns intresse ute i
verksamheten.
Stefan Willforss (C) svarar att frågan har lyfts i nämnden och man är
positiva till det. Det krävs ju hjälp med resurser från förvaltning och EUsamordnare för skrivning av ansökan och så vidare. Kom gärna med
inspel.
6. Lotte Åhlander (S) frågar tekniska nämndens ordförande varför det är så
kallt i kommunens lokaler. Elever och lärare i skolan sitter med
ytterkläder, underställ och vantar på sig. Det ska man väl inte behöva?
K-G Sundgren (C) svarar att fastighetsförvaltningen måste få signaler för
att kunna åtgärda. K-G vill ha en beteckning på vilka lokaler det gäller
och ska ta tag i det.
7. Melena Jönsson (SD) frågar socialnämndens ordförande om hur det
kommer sig att det är så många chefer inom HVB hemmen. Man har ju
kunnat läsa i tidningen att ca 50 ska sägas upp och att kvar blir 15
personal och tre chefer. Är det lika många chefer inom övrig social
verksamhet?
Bo Ederström (M) svarar att målsättningen är 30-35 anställda per chef.
Justerandes sign
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Så det är inte representativt. Jönsson frågar vidare om inte dem som blir
övertaliga nu kan stötta upp i äldreomsorgen? Det finns möjlighet för
den som har utbildning att söka sig till äldreomsorgen menar Ederström.
8. Margareta Andersson (S) frågar socialnämndens ordförande hur det går
med underskottet. Får ni någon ordning på det? Vad händer?
Bo Ederström (M) svarar att redovisningen av sista prognosen säger att
det har försämrats något ytterligare men i huvudsak har underskotten
bromsats upp. Syftet med vår åtgärdsplan är att vi ska ha en rimlig chans
att komma i balans under 2018.
9. Kerstin Wiréhn (V) frågar med anledning av debatten om Villa
Villerkulla som rasar i sociala medier. Varför riva? Varför inte bevara
och vara rädda om de få gamla vackra byggnaderna vi har kvar. Det
måste vara viktigare att bevara huset än att få ett par parkeringsplatser
till menar Wiréhn. Varför inte sälja? Vilka beslut är tagna?
K-G Sundgren (C), tekniska nämndens ordförande svarar att beslut om
att ansöka om rivningstillstånd är inlämnat till miljö- och byggnämnden.
Det ska ansökas om tilläggsanslag så frågan kommer upp snart till
fullmäktige. Sundgren (C) är öppen för att ta upp frågan om ansökningen
igen och hitta någon annan lösning. Det gladde Wiréhn (V) att alla har
möjlighet att påverka det i positiv riktning.
10. Roland Johansson (ALT) frågar tekniska nämndens ordförande hur
mycket skadegörelserna på Ljungberga kostat kommunen hittills?
K-G Sundgren (C) ber att få återkomma med svar då han inte vet exakt
vad som hänt på Ljungberga.
11. Janewert Johansson (S) tog också upp frågan om Villa Villerkulla, kan
det verkligen vara sant att det ska rivas? Det måste bli en omprövning
menar Johansson (S).

Justerandes sign
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Kf § 124

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 yrkar Sverigedemokraterna att barn- och
utbildningsnämnden ser över hur karensdagen för personal inom
förskolan ska kunna tas bort eller kompenseras.
Precis som det är en självklarhet att förskolan inte accepterar att man
låter sjuka barn delta i verksamheten är det för oss självklart att barn inte
ska behöva befinna sig på en förskola med sjuka pedagoger. Detta
förslag om det genomförs gör även Ljungby kommun mer attraktiv som
arbetsgivare i en tid när det är svårt att få tag på personal i just dessa
verksamheter. Detta är även en viktig jämställdhetsfråga då flertalet i
dessa verksamheter är kvinnor, skriver Sverigedemokraterna i motionen.
2. Socialdemokraterna vill att Ljungby kommun ska arbeta mer intensivt
med EU och internationellt arbete och skriver i en motion att ett sätt att
arbeta i ett första steg är att tjänster som finns eller ska besättas i en
framtid, så ska EU-och internationellt arbete ses som ett meriterande och
utvecklande arbete.
Socialdemokraterna yrkar genom Anne Karlsson (S) och Emma
Johansson Gauffin (S) att:
- Att utreda möjligheten för anställningar som beskrivs ovan.
- Att ta fram en strategi för arbetet med EU och internationella
frågor, med speciella tjänster som ovanstående, inom samtliga
nämnder i Ljungby kommun.
- Att finansiering blir en fråga för budgetberedningen.
3. Socialdemokraterna vill att fler personer tillsvidareanställs. Att ha en
visstidsanställning inger ingen trygghet, varken ekonomiskt eller på
arbetsmarknaden. I en motion om att minska antalet visstidsanställningar
yrkar Anne Karlsson (S), Lotte Åhlander (S) och Marie Åberg Johansson
(S) att:
Justerandes sign
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-

Att i en översyn av visstidsanställda görs
Att kostnaden för visstidsanställda i förhållande till
tillsvidareanställd personal utreds.
Att minska antalet visstidsanställningar genom att erbjuda fler
tillsvidareanställningar samt erbjuda dem utbildning.

4. I en motion om hållbar placeringspolicy yrkar Vänsterpartiet genom
Kerstin Wiréhn (V) att placeringspolicyn kompletteras med ett
hållbarhetsperspektiv.
Vänsterpartiet skriver att Ljungby kommun har idag etiska regler som
anger att pengar inte ska placeras i företag som systematiskt bryter om
internationella normer till exempel FN:s Barnkonvention eller i företag
som tillverkar vapen, alkohol och tobaksprodukter. Vänsterpartiet anser
att Ljungby kommun ska komplettera placeringsreglerna med ett
hållbarhetsperspektiv för att vi ska vara trovärdiga i vårt miljöarbete.
1. Interpellation om utbildning av vikarier till undersköterskor
Socialdemokraterna skriver i interpellationen att de inför budget 2017
fick igenom ett beslut om att 800 000 kronor skulle avsättas för att
utbilda vikarier som inom kort blir lasade, för att erbjuda dem en
tillsvidareanställning samt erbjuda dem utbildning till undersköterska.
Kriterierna var att personerna avsåg vilja stanna i yrket och från
arbetsgivarens sida, att vilja anställa personerna tillsvidare. Pengarna
skulle användas till ca 12 stycken utbildningsplatser på
Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Det blev avslag på en utvärdering när det
gäller utbildningen. Med anledning av detta ställer Anne Karlsson (S)
följande frågor till barn och utbildningsnämndens ordförande.
1. Hur många vikarier har erbjudits utbildning med stöd av ovannämnda
medel år 2017?
2. Hur många vikarier kommer att erbjudas utbildningen 2018?
3. Urvalsprocessen, hur ser samverkan ut med socialnämnden i frågan om
vilka vikarier som skall erbjudas utbildningsplatserna?
4. Vilken förvaltning har fått dessa 800 000 kronor för att verkställa
beslutet?

Justerandes sign
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Kf § 125

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Medborgarförslag 1 och 3 överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
Förslag 2 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. När kommunen projekterar cykelvägar, bör man alltid överväga om det
finns en möjlighet att låta en del av cykelvägen, eller sidan av
cykelvägen, vara grusad för att användas som ridled. Om bara tanken
finns med från början skulle förslaget inte innebära ökade kostnader
menar förslagställaren. Ökad trafiksäkerhet och bra med uppmärksamhet
för kommunen som hästvänlig kommun är fler positiva effekter med
förslaget.
2. En medborgare föreslår att kommunen verkar för att en hållplats sätts
upp vid simhallen för den lokala linjen Närtrafik Ljungby. Det borde
vara lika viktigt att få möjlighet för friskvård, som att handla och besöka
sjukvården för oss från landet, tycker medborgaren.
3. Låt nyanlända som är i behov av bostad bo på övervåningen i
Eskilsgården, Gamla Torg, föreslår en medborgare. Lägenheten har stått
tom länge. Här finns en centralt belägen lägenhet där ett antal ungdomar
skulle kunna bo, menar medborgaren.

Justerandes sign
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Kf § 126

Ks2017/0310

700

Svar på interpellation om rekrytering av personal till
äldreomsorgen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Liselott Åhlander (S) har ställt en interpellation om rekrytering av personal till
äldreomsorgen till socialnämndens ordförande.
Socialnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar och besvarar
interpellationen muntligt under sammanträdet.
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Kf § 127

Ks2017/0118

630

Svar på motion om att öka valfriheten inom
barnomsorgen
Beslut
Kommunfullmäktige avslår de två första att-satserna och bifaller den tredje attsatsen att information om pedagogisk omsorg i egen regi utökas med kriterier
för godkännande, hur man ansöker, samt exempel på hur former kan se ut.
Reservation
Susanna Tingbratt (KD) och Christer Henriksson (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Susanna Tingbratt (KD) yrkar i en motion i maj 2017 att valfriheten ska ökas
inom barnomsorgen. Tingbratt (KD) yrkar därför:
1. att intresset av och möjligheten till att starta pedagogisk omsorg i
kommunal regi såsom exempelvis familjedaghem utreds,
2. att kommunen verkar för att erbjuda pedagogisk omsorg om
vårdnadshavare så önskar, och
3. att information om pedagogisk omsorg i egen regi utökas med kriterier
för godkännande, hur man ansöker samt exempel på hur former kan
se ut.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i ett yttrande att när förskolan fick
sin läroplan 1998 så minskade efterfrågan på pedagogisk omsorg, det vill säga
familjedaghem eller dagmamma, både nationellt och lokalt. I Ljungby kommun
är efterfrågan på pedagogisk omsorg låg. Enligt placeringshandläggaren ställs
den frågan en till två gånger/år.
Att bedriva pedagogisk omsorg i privat regi är i regel en mindre
kostnadseffektiv lösning, dock ställer sig barn- och utbildningsförvaltningen
positiv till om någon vill starta den omsorgsformen i egen regi. Ansökan
handläggs då av förvaltningen som även ansvarar för att utforma kriterier för
godkännande.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår de två
första att-satserna och bifaller den tredje att-satsen.
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår de två första attsatserna och bifaller den tredje att-satsen att information om pedagogisk omsorg
i egen regi utökas med kriterier för godkännande, hur man ansöker samt
exempel på hur former kan se ut.
Yrkanden
Susanna Tingbratt (KD) och Melena Jönsson (SD) yrkar bifall till samtliga attsatser i motionen.
Stefan Willforss (C) och Lotte Åhlander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att bifalla den tredje att-satsen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Tingbratts (KD) med
flera yrkande eller enligt Willforss (C) med flera yrkande och finner att
fullmäktige beslutar enligt Willforss (C) med flera yrkande.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-03.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-10-18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
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Svar på motion om att stoppa utomståendes företags
försäljning på kommunala skolor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) föreslår i en motion i december 2016 att kommunen beslutar att stoppa utomstående företags försäljning på kommunala skolor,
av till exempel porträttfotografering och studentmössor. Sådan försäljning bör
istället förläggas utanför skoltid så att man inte känner sig tvungen att handla
något dyrt och kan fundera på saken i lugn och ro, skriver Johansson Gauffin i
motionen.
Johansson Gauffin (S) yrkar:
• att försäljning av produkter från utomstående företag inte ska förekomma
på skoltid, i skolans lokaler eller i anslutning till skolan förutom då
försäljningen har ett symboliskt värde och inte kan genomföras på annan
plats, så som gruppfotografering.
• att porträttfotografering på Ljungby kommuns skolor avskaffas.
Barn-och utbildningsförvaltningen skriver att skolfotografering traditionsenligt
har förekommit under lång tid i skolan. Gruppfoton på klasser, andra grupper
och porträttfotografier tas i början av läsåret. Det finns inget köptvång när det
gäller dessa bilder. Skolkatalogen är till användning för skolan samt andra myndigheter så som polisen, som använder sig av katalogen för att vid akuta händelser kunna identifiera personer snabbt. Katalogen har sedan en tid tillbaka varit
gratis, familjer har fått hem den utan något som helst köptvång av porträttbilder.
Principen om en avgiftsfri utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer
är en av hörnstenarna i den svenska utbildningspolitiken. Rätten till en likvärdig
utbildning får aldrig vara beroende av individens ekonomiska förutsättningar.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att rektorerna tar ett aktivt ansvar
och stödjer elevråden vid porträttfotografering och skolavslutningar.
Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslog i maj och juni
2017 att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera motionen för att
komplettera beslutsunderlaget med utredning av samtliga att-satser.
Justerandes sign
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Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan dess kompletterat
beslutsunderlaget och bifogar bland annat anteckningar från samråd med
elevrådet. Förvaltningen lämnar i en tjänsteskrivelse två förslag till beslut, med
konsekvensanalyser:
Förslag till beslut 1:
Rektor stödjer elevråden i arbetet med fotografering och inköp inför
avslutningar. Elevråden med stöd av skolans personal kan bli tydligare med
visa på mer kostnadsneutrala förslag vid försäljning, till exempel via internet.
Skollagen reglerar redan att skolavgifter inte ska förekomma och utredningen
visar att skollagen följs. Ljungby kommuns interna regler reglerar att skolan är
avgiftsfri. Rektorer har ansvar för att följa skollagen och Ljungby kommuns
regler att skolan är kostnadsfri.
Förslag till beslut 2:
Alla utomstående företag förbjuds att sälja till elever på skolor i Ljungby
kommun.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 18 oktober 2017 enligt förslag 1
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår den 14 november 2017 att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-22, med bilaga:
Anteckningar från samråd med elevråd.
Barn- och utbildningsnämnden yttrande 2017-10-18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
Yrkanden
Emma Johansson Gauffin (S) yrkar bifall till att-sats 1, att försäljning av
produkter från utomstående företag inte ska förekomma på skoltid, i skolans
lokaler eller i anslutning till skolan förutom då försäljningen har ett symboliskt
värde och inte kan genomföras på annan plats, så som gruppfotografering.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Johansson Gauffins
(S) yrkande eller enligt kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och
Justerandes sign
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Nej-röst för Johansson Gauffins (S) yrkande.
Omröstningen utfaller med 29 ja-röster och 20 nej-röster. Se omröstningslistan
på sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-11-27

19(37)

Kommunfullmäktige

Kf § 129
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Svar på motion om kulturarv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion i november 2016 att kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till en kommunal
kulturarvsfond och att vid gynnsamma förhållanden inrätta en sådan.
Sverigedemokraterna skriver att "genom inrättandet av en kulturarvsfond skulle
man ge föreningar och organisationer både möjlighet och incitament att
tillgängliggöra och stärka intresset och kunskapen om svensk och lokal kultur,
samt slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller".
Kultur och fritidsförvaltningen anser att en särskild kulturarvsfond för svensk
och lokal kultur inte är nödvändig eftersom kommunen redan idag ger bidrag till
ett flertal föreningar vilkas verksamheter är kulturarvsbevarande, exempelvis
hembygdsföreningar, folkdansföreningar, körer, bygdegårdsföreningar och
blåsorkestern. Dessa bidrag söks årligen och bör ses som ett stöd för kulturarvets
bevarande i olika bemärkelser.
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver också att Ljungby kommun har en unik
berättartradition och att Berättarnätet Kronoberg är en del i det nationella arbetet
med att tillämpa Unescos konvention om tryggande av det immateriella
kulturarvet. Sverige har i år ansökt om att Kronobergs muntliga berättartradition
ska bli landets första exempel i Unescos register för tryggandet av det
immateriella kulturarvet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen om att
utreda möjligheterna till en kultur-arvsfond, samt avslå förslaget om att inrätta
en kulturarvsfond.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-25.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2017-08-30.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
Justerandes sign
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Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar att motionen ska vara besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Lorentzsons (SD)
yrkande eller enligt kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige har därmed beslutat att
avslå motionen.
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Ks2016/0322

700

Svar på motion om separata receptioner till
socialförvaltningen och polismyndigheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) lämnade i oktober 2016 in en motion i vilken han yrkar
att receptionerna till socialförvaltningen och polismyndigheten separeras så att
de har varsin reception.
Idag ligger receptionerna för polisen och socialförvaltningen i samma väntsal på
var sin sida av rummet. Socialförvaltningen skriver att de ser ett ökat antal
incidenter med personer som har anknytning till bistånd och myndighet.
Situationer som till och med har lett till domar på grund av misshandel. Detta
inträffade så sent som sommaren 2017.
Samlokaliseringen med polisen skapar därför positiva effekter utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv för personalen, skriver socialförvaltningen, samt
förstärker synen på Ljungby kommun som attraktiv arbetsgivare eftersom
trygghet är en av de viktigaste upplevelserna när man går till arbetet.
Förvaltningen ser att en god arbetsmiljö hos personalen bland annat är kopplat
till att förebygga risker för hot och våld enligt Arbetsmiljöverket och är oftast
kopplat till en högre effektivitet och större mod att fatta kloka och korrekta
beslut.
Socialnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-14.
Socialnämndens yttrande 2017-10-18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
Yrkanden
Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Bo Ederström (M), Thomas Ragnarsson (M) och Martina Ericsson (SD) yrkar
avslag på motionen.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Svenssons (V)
yrkande eller enligt Ederströms (M) med flera yrkande och finner att
fullmäktige beslutar enligt Ederströms (M) med flera yrkande.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för Ederströms (M) med flera yrkande och
Nej-röst för Svenssons (V) yrkande.
Omröstningen resulterar i 45 ja-röster och 4 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
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Svar på motion om åldersbedömningar av
ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2017 inkom en motion från Krister Salomonsson (SD) där han yrkar:
- att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att påskynda
utredningen av åldrar på ”så kallade ensamkommande”. Antingen att
Migrationsverket gör det eller att det utförs i egen regi, och
- att man polisanmäler samtliga, som ljugit om sin ålder till
polismyndigheten för utredning om bedrägeri.
Under våren 2016 fick Rättsmedicinalverket i uppdrag av regeringen att
genomföra medicinska åldersbedömningar på ensamkommande flyktingbarn
och verksamheten med åldersbedömningarna startade under första kvartalet
2017.
Kommunerna ansvarar inte för handläggningen av fastställandet av
ensamkommande ungdomars ålder utan det är ett uppdrag och ansvar som
Migrationsverket har. Det är inte ungdomarna som blir anvisade till Ljungby
kommun som uppger sin ålder till kommunen, utan det är Migrationsverket.
Kommunen kan därför inte polisanmäla några ungdomar som blir uppskrivna i
ålder, skriver socialförvaltningen i ett yttrande.
Socialnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-15.
Socialnämndens yttrande 2017-10-18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
Yrkanden
Justerandes sign
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Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till att-sats nr 2, att man polisanmäler
samtliga, som ljugit om sin ålder till polismyndigheten för utredning om
bedrägeri.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Salomonssons (SD)
yrkande eller enligt kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för Salomonssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller med 42 ja-röster och 7 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-11-27

25(37)

Kommunfullmäktige

Kf § 132

Ks2017/0339

706

Införande av gemensam månadsavgift för alla insatser i
hemsjukvården
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa en gemensam månadsavgift för alla
insatser i hemsjukvården på 345 kronor per månad (2017 års avgiftsnivå,
uppräknas årligen) från och med den 1 januari 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att kostnad för hemsjukvård ska tas ut även
vid vård i livets slutskede.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att Ljungby kommun ska ta ut en avgift för
samtliga insatser inom hemsjukvården. I hemsjukvården arbetar
sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Den som är beviljad hemsjukvård av sjuksköterskan debiteras idag 345
kronor per månad oavsett antalet besök. För arbetsterapeuternas och
fysioterapeuternas/sjukgymnasternas arbete tas en avgift ut på 100 kronor per
utprovningstillfälle oavsett hur många hjälpmedel som provas ut dock max
en avgift per månad. För träningsinsatser tas ingen avgift ut.
Hemsjukvårdavgiften ingår i högkostnadsskyddet som motsvara 2013 kronor
per månad. Det innebär att varje enskild person som mest betalar 2013 kronor
per månad för hemtjänstinsatser, hemsjukvård och trygghetslarm.
Hemsjukvårdavgiften samt hemtjänstavgiften räknas om årligen med hänsyn
till prisbasbeloppets förändring.
Socialnämnden och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att gemensam månadsavgift för alla insatser i hemsjukvården införs, 345
kronor per månad (2017 års avgiftsnivå, uppräknas årligen) från och med
den i januari 2018. Utöver detta föreslås att kostnad för hemsjukvård ska
tas ut även vid vård i livets slutskede.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017.
Socialnämndens förslag 2017-10-18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
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Ks2017/0345

253

Höjning av tomtpriser i Ljungby tätort
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tomtpriset för fastigheter för friliggande villor i
Ljungby tätort ska vara 159 000 kronor + 20 kr/kvm från och med den 1 januari
2018.
Övriga tomtpriser föreslås vara oförändrade.
Sammanfattning av ärendet
Inom det nya bostadsområdet Replösa-Björket kommer etapp B vara klart under
hösten 2017 och de 26 tomterna kommer att kunna erbjudas till försäljning
under vintern 2017/2018. Tekniska förvaltningen har nu, liksom tidigare,
kalkylerat över en lämplig prisbild. Från etapp A2 kvarstår tio tomter till
försäljning.
Vid fastställande av nuvarande tomtpris beräknades att den totala kostnaden för
att iordningställa villatomterna på Replösa-Björket skulle uppgå till strax över
17 miljoner kronor (17 089 000 kr), vilket motsvarar en kostnad på 181 800 kr
per fastighet. Med gällande tomtpris skulle en försäljning av samtliga 94
fastigheter inom området generera en exploateringsförlust på cirka tre och en
halv miljoner kronor (3 656 400 kr) för kommunen, vilket motsvarar 21 % av
den totala kostnaden.
Tekniska förvaltningen föreslår ett nytt tomtpris på 159 000 kr+ 20 kr/kvm för
friliggande villor i Ljungby tätort från och med 2018-01-01. Det skulle ge ett
genomsnittligt tomtpris på 181 900 kr.
Om förslaget genomförs skulle kommunens exploateringsförlust minskas till
575 400 kr, motsvarande 3,4 % av totalkostnaden, se bilaga 2. En full täckning
av exploateringskostnaderna undviks för att inte låta köparna av etapp A2, B och
C bekosta exploateringsförlusten för sålda tomter i A2.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar att höja tomtpriset för fastigheter för friliggande villor i Ljungby tätort
till 159 000 kronor+ 20 kr/kvm från och med den 1 januari 2018. Övriga
tomtpriser föreslås vara oförändrade. Om förslaget genomförs skulle
kommunens exploateringsförlust minskas till motsvarande 3,4 % av
totalkostnaden.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens beslutsunderlag 2017-09-18.
Tekniska nämndens förslag 2017-10-23.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
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406

Indexuppräkning av timtaxa för prövning, tillsyn och
kontroll inom miljö- och byggnämndens verksamheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för kalenderåret 2018 indexuppräkna
timavgifterna vid tillämpning av taxor inom miljö- och byggnämndens
verksamhetsområden med 3 %, för prövning, tillsyn och kontroll:
•

•

miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter,
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl),
sprängämnesprekursorer samt elektroniska cigaretter 799 kronor per
timme,
livsmedels- och foderlagstiftningen 1020 kronor per timme för planerad
kontroll samt 849 kronor per timme för extra offentlig kontroll och för
prövnings- och anmälningsärenden samt registrering.

Timavgiften gälla från och med den 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
För att finansiera miljöavdelningens myndighetsutövande arbetsuppgifter har
kommunfullmäktige antagit taxa för prövning, tillsyn och kontroll.
Kommunfullmäktige har möjlighet att för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja de i respektive taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per
timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den
version av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i enlighet med Sveriges
kommuner och landsting. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober
månad.
Gällande timavgift
Ny timavgift
Miljöbalken + övriga
775 kr
799 kr
Livsmedelskontroll
Handläggningskostnad per 990 kr
1020 kr
timme med resor
Extra offentlig kontroll per 824 kr
849 kr
timme
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För områden med fasta avgifter har en beräkning gjorts genom att multiplicera
antalet nedlagda timmar per ärende med fastställd timavgift. Antalet timmar har
beräknats med stöd av SKL:s schabloner och miljöavdelningens samlade
erfarenhet.
Miljö- och byggnämnden föreslår att nämnden föreslår att kommunfullmäktige
indexuppräknar timavgifterna för kalenderåret 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för kalenderåret
2018 indexuppräkna timavgifterna vid tillämpning av taxor inom miljö- och
byggnämndens verksamhetsområden med 3 %, för prövning, tillsyn och
kontroll:
•

•

miljöbalken, strålskyddslagen, foder- och animaliska biprodukter,
tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen (folköl),
sprängämnesprekursorer samt elektroniska cigaretter 799 kronor per
timme,
livsmedels- och foderlagstiftningen 1020 kronor per timme för planerad
kontroll samt 849 kronor per timme för extra offentlig kontroll och för
prövnings- och anmälningsärenden samt registrering.

Timavgiften föreslås gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Miljö-och byggnämndens förslag 2017-10-25.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
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Kf § 135

Ks2016/0013

270

Antagande av bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer
för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun 2017-2021
med utblick mot 2035
Beslut
Kommunfullmäktige antar bostadsförsörjningsprogrammet med riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Ljungby kommun 2017-2021 med utblick mot 2035, med
mätetalet 1,2 procent för befolkningstillväxten.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun
har pågått sedan januari 2016. Kommunstyrelsen beslutade i november 2016 att
skicka ut och förslaget till Bostadsförsörjningsprogram skickades ut för samråd i
november 2016.
Samråd över programmet har skett med kommunala förvaltningar och nämnder,
politiska partier, statliga myndigheter, grannkommuner, Region Kronoberg,
bostadsbolag samt medborgare från den 19 december 2016 till den 20 februari
2017.
Miljö- och byggförvaltningen skriver att ett 20-tal synpunkter inkom under
samrådet. De främsta synpunkterna kom från de politiska partierna i kommunen,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, Region Kronoberg samt
Länsstyrelsen i Kronoberg. Synpunkterna och berör bland annat särskilda
gruppers behov av lägenheter, fördelningen av bostäder i Ljungby stad kontra
övriga tätorter och landsbygden, befolkningsprognos med högre ökningstakt,
behovet av hyresrätter, det regionala perspektivet och kommunal
bostadsförmedling.
Förslaget har efter därefter omarbetats och kompletterats. Statistikuppgifter,
kartor med mera har uppdaterats. Förslaget har därefter skickats ut till
partigrupperna i september.
Med anledning av synpunkterna om högre ökningstakt för befolkningen samt
diskussionen och utredningen om mätetal för befolkningstillväxt har miljö- och
byggförvaltningen tagit fram tre alternativa scenarier för politiskt beslut.
Samrådsförslaget redovisade en prognos utifrån en årlig befolkningsökning på
0,5 procent. Under år 2017 har befolkningen hittills ökat med cirka 1,0 procent.
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En målbild om en befolkning på 35 000 invånare år 2035 innebär en ökningstakt
på 1,2 procent per år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar
bostadsförsörjningsprogrammet med riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Ljungby kommun 2017-2021 med utblick mot 2035, med mätetalet 1,2 procent
för befolkningstillväxten.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse, samrådsredogörelse samt förslag
till bostadsförsörjningsprogram.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till programmet, men avslag på mätetalet för
befolkningsökning (det ska inte finnas något mål för befolkningsökning).
Christer Henriksson (KD), Karl-Gustaf Sundgren (C), Magnus Gunnarsson (M),
Anne Karlsson (S) och Irene Olofsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till programmet men att mätetalet för
befolkningsökning ska vara 0,8 %.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
1. För att få fram ett motförslag till huvudförslaget genomförs den första
omröstningen med följande ordning:
Ja-röst för Jan Lorentzsons (SD) yrkande och
Nej-röst för Johanssons (ALT) yrkande.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 38 nej-röster. 5 ledamöter avstår från
att rösta. Se omröstningslistan på sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat
att Roland Johanssons (ALT) yrkande om ett mätetal på 0,8 % ska vara
motförslag.
2. I andra omröstningen ställs motförslaget mot huvudförslaget enligt
följande ordning:
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Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för Johanssons (ALT) yrkande.

Omröstningen utfaller med 40 ja-röster och 3 nej-röster. 6 ledamöter avstår från
att rösta. Se omröstningslistan på sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kf § 136

Ks2017/0289

016

Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att skicka det på
remiss till de politiska partierna.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns lokala ordningsföreskrifter antogs 1965 men har reviderats
genom beslut i kommunfullmäktige 1995 samt 2008.
Ordningsföreskriften har under 2017 gåtts igenom av den
förvaltningsövergripande arbetsgruppen Trygghet och Säkerhet samt av
ytterligare tjänstemän med ansvar inom de områden som föreskriften reglerar.
Vid genomgången har ett antal paragrafer reviderats. Bland annat föreslås att
klockslaget från när det är tillåtet att använda pyrotekniska varor på påskafton,
valborgsmässoafton och nyårsafton ändras från kl. 12 till kl. 18.
Området i vilket det är förbjudet att förtära alkohol utomhus har utökats till att
inkludera även kvarteret Fritiden samt hembygdsparken i Ljungby. Efter samråd
med kyrkogårdsförvaltningen föreslås dessutom att förbudet att ta med hund på
begravningsplats tas bort.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta det
reviderade förslaget till lokala ordningsföreskrifter för Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-29.
Förslag till revidering av ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2017-11-14.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att ärendet återremitteras för yttrande från
partigrupperna.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras enligt Jormfeldts (MP) yrkande eller om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
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Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterar i 32 ja-röster och 17 nej-röster. Eftersom det endast
behövs en tredjedel av rösterna för att återremittera ett ärende första gången så
har fullmäktige därmed beslutat att återremittera ärendet.
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Kf § 137

Ks2017/0308

102

Valärende - erättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Bernt Salomonssons (KD) avsägelse och utser
Rut Björkström (KD) till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Bernt Salomonsson (KD) har i en skrivelse den 20 oktober 2017 avsagt sig sitt
uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med
Kristdemokraterna som föreslår Rut Björkström (KD) till ny ersättare i
socialnämnden.
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Kf § 138

Ks2017/0338

102

Valärende - ledamot i tekniska nämnden samt ersättare i
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Tommy Linnérs (C) avsägelse av sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige och ber länsstyrelsen att utse ny ersättare för
Centerpartiet.
Ny ledamot i tekniska nämnden kommer att väljas på decembers
fullmäktigemöte.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Linnér (C) har i en skrivelse den 2 november 2017 avsagt sina uppdrag
som ledamot i tekniska nämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande lämnar förslag till beslut efter kommunikation med Centerpartiet
och beslutar att ny ledamot i tekniska nämnden, kommer att väljas på decembers
fullmäktigemöte.
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Kf § 139

Medelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämnden meddelar att det finns gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från beslutsdatum, inom SoL ÄO
äldreomsorg och inom LSS OF omsorg om personer med
funktionsnedsättning för tredje kvartalet 2017.
2. Länsstyrelsens beslut om fördelning av anvisningar år 2018 till
kommuner i Kronobergs län. Ks2017/0333.130.
3. Länsstyrelsen Skånes granskningar angående begravningsombudens
årsberättelser gällande verksamhetsåret 2016. Ks2017/0348.101
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