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Kommunfullmäktige

Tid och plats
Beslutande

Tingssalen, Storgatan, Ljungby, måndagen den 29 januari 2018,
kl. 17.30-21.40
Anne Karlsson (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Magnus Gunnarsson (M)
Mats Karlsson (-, fd KB)
Conny Simonsson (S)
Bo Ederström (M)
Carina Bengtsson (C)
Matija Rafaj (S)
Jan Lorentzson (SD)
Margaretha Andersson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Judit Svensson (C)
Emma J Gauffin (S)
Martina Ericsson (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Ulla Hansson (M)
Stefan Willforss (C)
Susanna Tingbratt (KD)
Magnus Carlsson (S)
Janewert Johansson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Björn Gullander (V)
Krister Salomonsson (SD)
Stefan Bramstedt (M)
Ulla-Britt Storck (S)
Gun Lindell (S)
Christer Henriksson (KD)
Kent Danielsson (C)
Marcus Walldén (M)
Jonna Nielsen (ALT)
Lars-Ove Johansson (C)
Mathias Wanderoy (S)
Håkan Bengtsson (S)
Henrik Pettersson(SD)
Roland Johansson (ALT)
Gunilla Åström (M) (ej §§ 14-18)
Kjell Jormfeldt (MP)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Tryggve Svensson (V)
Maria Stansert (S)
Lars Solling (L) (inte § 10)
Tomas Johansson (L)
Liselott Åhlander (S)
Irene Olofsson (C)
Krister Lundin (M)
Ann-Kristin Petersson (M)
Melena Jönsson (SD)
Jerry Rogerstam (S)
Pia Johansson (S)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, kommundirektör
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Karl-Gustaf Sundgren (C), ordförande tekniska nämnden

Åhörare

17

Justerare
Justeringens
tid och plats

Bo Ederström, Margaretha Andersson

Paragrafer

1-18

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Bo Ederström

Justerandes sign

Kommunkansliet, måndagen den 5 februari 2017 kl. 16.00

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

29 januari 2018

Överklagningstid

6 -27 februari 2018

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

28 februari 2018

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§6
Ja

Anne Karlsson (S)

Nej
X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)
X

Jan Lorentzson (SD)

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Nej

§ 10
Ja Nej

X

X

X
X

Carina Bengtsson (C)

§8
Ja

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

Marie Åberg Johansson (S)

X

Ulla-Britt Storck (S)

Christer Henriksson (KD)

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

Karin Bondeson (M)

Marcus Walldén (M)

-

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

X

Lars Solling (L)

Inte § 10 pga jäv

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Pia Johansson (S)

Justerandes sign

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§6
Ja

Nej

§8
Ja

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Mats Karlsson (-, fd KB)

X

-

Bo Ederström (M)

X

X

Nej

§ 10
Ja Nej
X

-

X
X

Matija Rafaj (S)

X

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

X

Martina Ericsson (SD)

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

X

X
X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Gun Lindell (S)

X

Kent Danielsson (C)

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

X

X
X

X
X

X

-

X

X

X
kl. 17:30-20:53

X

X

X

Henrik Pettersson (SD)
Gunilla Åström (M)

X

X

X
X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X
X

Tomas Johansson (L)

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

-

X

X

X

Peter Berg (M)

Ann-Kristin Petersson (M)

Jerry Rogerstam (S)

29
Justerandes sign

X

X

20

40

-

X

7

23 23
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 12
Ja

Nej

§ 15
Ja

Anne Karlsson (S)

X

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

X

Conny Simonsson (S)

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Stefan Willforss (C)

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

Krister Salomonsson (SD)
Marie Åberg Johansson (S)

X
Ulla-Britt Storck (S)

Christer Henriksson (KD)
Karin Bondeson (M)
Lars-Ove Johansson (C)

Marcus Walldén (M)

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X
X

Nej

X
X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

Tryggve Svensson (V)

X

X

Lars Solling (L)

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

X

Krister Lundin (M)

X

X

Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Justerandes sign

X
X

X
X

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 12
Ja

Nej

§ 15
Ja

Anneli Ahlqvist (C)

X

Mats Karlsson (-, fd KB)

X

Bo Ederström (M)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

X

Margaretha Andersson (S)

X

X

Judit Svensson (C)

X

X

Martina Ericsson (SD)

X
X

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

X

Gun Lindell (S)

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Henrik Pettersson (SD)
Gunilla Åström (M)

ej § 15

X
X

X

X

X

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)
Maria Stansert (S)

X

X

Tomas Johansson (L)

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

X

X

X

Peter Berg (M)
Jerry Rogerstam (S)

Ann-Kristin Petersson (M)

37
Justerandes sign

Nej

12

35

13

Ja

Nej
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Kommunfullmäktige

Kf § 1

Information
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Fullmäktiges sammanträde sänds från och med idag direkt via webb-TV.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 2

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. Mats Höstbo frågar fullmäktiges ordförande om hon anser att
beslutsunderlaget är tillräckligt för att kunna fatta beslut om
verksamhetsområde Bäck.
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att
hon anser att man har fått tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut
om att Bäck ska bilda ett verksamhetsområde. I nästa steg beslutas om
hur det ska hanteras.
2. Kenneth Petersson frågar tekniska nämndens ordförande vilka kriterier
har tillämpats för att begränsningsområdet hamnat just som beskrivet för
Bäck som verksamhetsområde?
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att det
är baserat på behov och att det finns tretton fastigheter med undermåliga
avlopp som inte uppfyller kraven. Utmed vägen finns ytterligare tjugotre
fastigheter som kan få möjlighet att koppla på.
3. Tommy Göransson frågar tekniska nämndens andre vice ordförande om
vilka kriterier har använts för att priorietera Bäck?
Tekniska nämndens andre vice ordförande Conny Simonsson (S) svarar
att det står att läsa i VA-planen och är baserat på behov av åtgärder samt
på fyra olika ”känsligheter”.
Tommys Göransson anser att det ska tas hänsyn till miljö och ekonomi
och undrar om Bäck verkligen den investering som gör mest nytta per
investerad krona?
4. Seja Oajala frågar kommunstyrelsens ordförande om det behövs 2
kommunalråd och 1 oppositionsråd i en liten kommun? Vad kostar det
skattebetalarna under ett år?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
arvoderingsgraden är 100, 90 och 50 %. Arvodet baseras på en
riksdagmans lön som i dagläget ligger på ca.65 000 kronor i månaden.
Magnus Gunnarsson anser att det behövs 2,5 tjänst som kommunalråd.
Justerandes sign
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Ledamöternas frågestund
1. Roland Johansson (ALT) frågar kommunstyrelsens ordförande om
upphandling/anbud på skolskjuts och taxi som gått till ett företag i
Alvesta. Fick företaget upphandlingen för att dem använder
bidragsanställda?
Magnus Gunnarsson (M) svarar att upphandlingen har gjorts tillsammans
med Region Kronoberg och sju av åtta kommuner i länet har varit med.
Lagen om offentlig upphandling har följts och det är kommunen bunden
till. Gunnarsson kan inte svara på om frågan om bidragsanställda.
Roland Johansson (ALT) påpekar vikten av avtalsenliga löner vid
upphandlingar.
2. Lise-Lotte Åhlander (S) frågar tekniska nämndens ordförande när
fotbollsplanen på Astradskolan ska bli klar.
K-G Sundgren (C) förmodar att man inte gör iordning planen förrän
modulerna som ska dit är på plats men återkommer med uppdaterad
information på nästa möte.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 3

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationerna besvaras under fullmäktiges sammanträde i februari.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Socialdemokraterna har lämnat in en motion om ändring av beviljade medel
angående undersköterskeutbildning, i vilken de yrkar att avsatta medel, 800 000
kronor årligen, ska flyttas från barn-och utbildningsförvaltningen
till socialförvaltningen för planering av vikarier och blivande undersköterskor.
2. Socialdemokraterna har lämnat in en motion om en centralt placerad budget
för rehabfrågor för att undvika stuprörstänkandet. De vill att det ska finnas en
centralt placerad budget att användas till rehabiliteringsarbete på annan
förvaltning och yrkar
- att kommunen till en början avsätter 2 miljoner kronor årligen i två år
- att man kontinuerligt följer upp arbetet och efter två år utvärderar insatsen om
eventuell fortsättning
- att budgetberedningen 2018 för år 2019 avsätter medel for insatsen.
3. Alternativet har lämnat in en motion i vilken de yrkar att kommunen anordnar
en utbildning för cheferna i ett bättre bemötande eller etik och moral, för att
återskapa förtroendet inom hemtjänsten och för att personal ska må bra.

Interpellationer
1. Emma Johansson Gauffin (S) har ställt en interpellation till miljö- och
byggnämndens ordförande om klartecken att flytta in i fastighet innan
byggnation och besiktning är klar.
2. Kjell Jormfeldt (MP) och Elisabeth Lindström Johannesson (MP) har ställt en
interpellation till tekniska nämndens ordförande om
avloppsreningsanläggningen i Bollstad.

Justerandes sign
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Kf § 4

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag
nr 1 och 3 till kommunstyrelsen för beslut och
nr 2 till tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare föreslår att kommunen beviljar integrationsbidrag till ideella
verksamheter som bedriver integrationsaktiviteter för att de nyanlända ska
kunna etablera sig i samhället.
2. En medborgare föreslår att cykelvägen mellan Kånna och Ljungby ska
snöröjas och sandas så att de som bor i Kånna tryggt kan promenera med barn
och hundar utan fara för att bli påkörda.
3. Bygg ett nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under samma
tak, föreslår en medborgare. Bygg huset mitt i centrum istället för biblioteket
och sälj det gamla kommunhuset så att det kan byggas om till lägenheter.
Medborgaren lämnar också förslag till var en verksamhet liknande Åsikten kan
byggas centralt i Ljungby.

Justerandes sign
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Kf § 5

Ks2017/0147

603

Svar på motion om att ge de moderna språken ett lyft
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
bifalla den första att-satsen att utreda hur man kan stärka ämnet moderna språk
på dess grundskolor och på gymnasiet, samt att
avslå den andra att-satsen att genomföra en satsning på moderna språk för att
öka språkens attraktionskraft och vitalisera språkstudier i kommunens skolor.
Sammanfattning av ärendet
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i en motion genom Emma
Johansson Gauffin (S) att de moderna språken ska ges ett lyft. I motionen yrkar
de
• Att Ljungby kommun utreder hur man kan stärka ämnet moderna språk på
dess grundskolor och på gymnasiet.
• Att Ljungby kommun genomför en satsning på moderna språk (och kanske på
engelska) för att öka språkens attraktionskraft och vitalisera språkstudier i
kommunens skolor.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det kan vara intressant att titta på
hur man kan starka ämnet moderna språk. Barn- och utbildningsnämnden
föreslår att kommunfullmäktige bifaller den första att-satsen samt avslår den
andra att-satsen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla den första att-satsen att utreda hur man kan stärka ämnet moderna språk
på dess grundskolor och på gymnasiet, samt att
avslå den andra att-satsen att genomföra en satsning på moderna språk för att
öka språkens attraktionskraft och vitalisera språkstudier i kommunens skolor.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-23.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-12-13.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.

Yrkanden
Christer Henriksson (KD), Pia Johansson (S), Lars Solling (L), Ulla Hansson
(M), Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S) och Susanna Tingbratt (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes sign
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Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
eller att avslå motionen enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande. Ordföranden
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att bifalla den
första att-satsen och avslå den andra att-satsen.

Justerandes sign
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Kf § 6

Ks2017/0019

020

Svar på motion om införande av hälsobokslut i
personalekonomiska redovisningen i kommunens bokslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till att
kommunen redan arbetar med en plan för att öka hälsan bland medarbetarna i
Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna Anne Karlsson, Lotte Åhlander och Marie Åberg Johansson
har skrivit en motion om hälsoläget i Ljungby kommun och föreslår att ett
hälsobokslut ska införas för att komma tillrätta med sjukskrivningar och ohälsa i
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen skriver att i kommunens årsbokslut redovisas
olika siffror kopplat till hälsa, frisk- och sjukfrånvaro fördelat på kvinnor och
män, ålder och lång- och korttidssjukfrånvaro. Detta anser de är tillräcklig
redovisning för att kunna följa utvecklingen i Ljungby kommun. I dagsläget
görs en handlingsplan för hur vi ska arbeta för en ökad hälsa bland medarbetarna
i kommunen tas fram. Kommunledningsförvaltningen redovisar också ett antal
exempel på åtgärder som görs idag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad med hänvisning till att kommunen redan arbetar med en plan för att
öka hälsan bland medarbetarna i Ljungby kommun.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Christer Henriksson (KD), Gunilla Åström (M) och
Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att
anse motionen besvarad.
Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V), Conny Simonsson (S) och Liselotte
Åhlander (S) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
eller att bifalla motionen enligt Anne Karlssons (S) med flera yrkande.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att
anse motionen besvarad.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att anse motionen besvarad enligt kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att bifalla motionen enligt Anne Karlssons (S) med flera yrkande.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 20 nej-röster. Se omröstningslistor på
sidorna 3-4. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anse motionen
besvarad.

Justerandes sign
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Kf § 7

Ks2017/0269

700

Svar på motion om tillgång till beslutspärmarna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Jonna Nielsen (ALT) yrkar i en motion att ledamöterna åter igen ska få tillgång
till beslutspärmarna vid möten i socialnämnden så att de kan följa, granska och
ifrågasätta storleken på försörjningsstödet.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad. Socialnämnden har beslutat att delegationsbeslut inte ska cirkulera
mellan ledamöterna under sammanträden samt att utsedd justerare väljer ut ett
till två ärenden för muntlig redovisning under nästkommande sammanträde. Om
en ledamot begär att få ta del av delegationsbeslut finns dessa tillgängliga för
ledamöter vid pauser under sammanträdet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Socialnämndens skrivelse 2017-11-08.
Socialnämndens yttrande 2017-12-13.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.

Justerandes sign
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Kf § 8

Ks2017/0120

776

Svar på motion om hospice
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna och Alternativet reserverar sig
mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna yrkar i en motion att Ljungby kommun ska utreda hur vi
på bästa möjliga sätt kan utveckla ett hospice och på så sätt tillgodose ett stort
behov som finns idag.
Motionärerna skriver att ”vi lever längre, ibland med svåra sjukdomar, ibland
under längre tid med behov av vård i livets slutskede” och menar att ett hospice i
Ljungby skulle vara ett naturligt val att vårdas i, med vacker miljö och möjlighet
att vistas utomhus. Motionärerna beräknar att det skulle behövas 5-6 platser i
dagsläget. Motionärerna vill också att det ska finnas möjlighet för anhöriga att
övernatta på ett sådant hospice.
Socialförvaltningen skriver att det i Kronobergs län finns ett ”Palliativt centrum
för samskapad vård” vid Linnéuniversitetet, som bildades 1 januari 2013.
Verksamheten är finansierad av Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet
och Region Kronoberg. Utöver forskning och utveckling inom området är deras
mål att bygga strukturer för kunskapsutveckling samt erbjuda
kompetensutveckling för personal som arbetar inom palliativ vård.
Ett stort antal personer som arbetar inom särskilt boende i Ljungby kommun har
genomgått utbildning genom detta centrum. I Ljungby kommun finns dessutom
en särskilt utsedd grupp av sjuksköterskor, den så kallade Resursgruppen, som
samverkar nära med Region Kronobergs palliativa rådgivningsteam som består
av specialiserade läkare, sjuksköterskor och kuratorer.
I Ljungby kommun och också i övriga länet, har man valt att arbeta med
palliativ vård där de enskilda befinner sig, oavsett om det är i det ordinära
boendet eller särskilt boende, korttidsplats eller periodvis på sjukhus.
Socialförvaltningen ser inte något behov av en särskild enhet för palliativ vård i
nuläget. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-10.
Socialnämndens yttrande 2017-11-29.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.

Yrkanden
Martina Ericsson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.
Thomas Ragnarsson (M) och Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Martina
Ericssons (SD) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag och
Nej-röst för att bifalla motionen enligt Martina Ericssons (SD) med flera
yrkande.
Omröstningen resulterar i 40 ja-röster och 7 nej-röster. 2 ledamöter avstår från
att rösta. Se omröstningslistan på sidorna 3-4. Fullmäktige har därmed beslutat
att avslå motionen.
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Kf § 9

Ks2017/0179

750

Svar på motion om utbetalning av ekonomiskt bistånd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Håkan Bengtsson (S) och Emma Johansson Gauffin(S) yrkar i en motion i maj
2017 att Ljungby kommun utreder en mer jämställd utbetalning av ekonomiskt
bistånd, exempelvis som i Tingsryds kommun, och att Ljungby kommun ska
betala ut ekonomiskt bistånd på ett mer jämställt sätt.
Socialförvaltningen har jämfört rutinerna för utbetalning av ekonomiskt
bistånd i Tingsryd och Ljungby och konstaterar att Ljungby kommun har
ett aktivt och medvetet arbetssätt för att främja jämställdhet vid utbetalning
av ekonomiskt bistånd.
Under utredningsarbetet uppmärksammades dock att det finns utrymme för
utökad medvetenhet kring jämställdhetsfrågor i delar av verksamheten. En
ny rutin kommer därför att tas fram och introduceras. Fokus ska ligga på att
erbjuda och skapa möjligheter för sökande att göra egna val kring sin
ekonomiska situation för att främja självständighet.
Socialnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017Socialnämndens yttrande 2017-12-13.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.
Yrkande
Emma Johansson Gauffin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut att bifalla motionen.
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751

Svar på motion om ensamkommande ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Jäv
Lars Solling (L) deltar inte i ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
I mars 2017 lämnade Kerstin Wiréhn (V) in en motion i vilken hon föreslår att
ungdomar som har överklagat sitt avslagsbeslut angående uppehållstillstånd ska
få bo kvar i sitt hem i Ljungby i avvaktan på beslut avseende överklagandet.
Socialförvaltningen förklarar i en tjänsteskrivelse att det idag inte finns
några ungdomar under 18 år som flyttas från Ljungby kommun oavsett om
de väntar på sitt första asylbeslut, väntar beslut på sin överklagan eller om
de har fått ett slutgiltigt utvisningsbeslut, förrän Migrationsverket praktiskt
genomför utvisningen. Detta förutsatt att de vill ha vård och vill stanna
kvar. Den unge har alltså rätt till boende, skola, god man och hälso- och
sjukvård oavsett i vilket stadie i asylprocessen som hen befinner sig i.
När ungdomen fyller 18 år i samband med att hen får sitt avslagsbeslut
betraktas den unge som vuxen i asylprocessen, vilket medför att ansvaret
för mottagandet övergår till Migrationsverket och socialtjänsten avslutar sin
placering. Bedömer socialtjänsten att den unge även efter sin 18-årsdag har
ett vårdbehov i form av en placering enligt socialtjänstlagen (SoL) eller
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa fall (LVU) kan
vården fortgå. Enligt socialstyrelsens rekommendationer ska bedömningen
huruvida den unge ska beredas vård även efter sin 18 årsdag göras utifrån
samma förutsättningar som gäller för andra vuxna. Kriterierna i LVU är de
som ska ge vägledning när det gäller socialnämndens ansvar för unga med
beteendeproblem och som har fyllt 18 år.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden i Ljungby kommun även i
fortsättningen följer och arbetar utifrån Socialstyrelsens rekommendationer,
vilket garanterar ungdomen fortsatt stöd under tiden som överklagan prövas
eller intill dess att slutligt avvisningsbeslut fattas, och att motionen från
Kerstin Wiréhn därför avslås.
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Socialnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-08.
Socialnämndens yttrande 2017-11-29.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V), Janewert Johansson (S), Tomas Johansson (L), Susanna
Tingbratt (KD), Tryggve Svensson (V) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till
motionen.
Bo Ederström (M), Henrik Petersson (SD), Magnus Gunnarsson (M), Carina
Bengtsson (C), Thomas Ragnarsson (M) och Roland Johansson (ALT) yrkar
avslag på motionen.
Ajournering
Ajournering begärs och genomförs under 15 minuter.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Kerstin
Wiréhns (V) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Bo Ederströms
(M) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 23 ja-röster och 23 nej-röster. Två ledamöter avstår
från att rösta. Se omröstningslistan på sidorna 3-4. Eftersom antalet röster är lika
så avgör ordförandes röst och ordföranden har röstat ja. Därmed har fullmäktige
beslutat att avslå motionen.
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Kf § 11

Ks2017/0215

020

Svar på motion om införande av neutral klädsel i
kommunal verksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänsyn till gällande
lagstiftning inom området.
Sammanfattning av ärendet
Krister Salomonsson (SD) lämnade i juni 2017 in en motion med yrkandet att
kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda och införa policy om
neutral klädsel samt ett generellt förbud av religiös och politisk klädsel i alla
kommunala verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att utreda och införa detta
förslag utan fortsätter att följa de lagar och föreskrifter som gäller.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen
med hänsyn till vad som gäller på området för arbetsmiljö och socialtjänst, se
t.ex. AFS 2001:03 (Ändringsföreskrifter 2009:08, AFS 2010:11), AFS 2005:01
(Ändringsföreskrifter 2012:07, AFS 2014:07) och SOSFS 2015: 10 gällande
Basal hygien i vård och omsorg.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänsyn
till gällande lagstiftning inom området.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-01.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt Krister
Salomonssons (SD) yrkande eller att avslå motionen enligt Susanna Tingbratts
(KD) yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen.
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045

Ram för nyupplåning 2018 samt omsättning av lån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2018, med totalt
304 000 000 kronor, samt att
kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Alternativet och
Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2018 är det beslutat om en investeringsnivå på 288 miljoner
kronor. Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2017, vilket beräknas
ligga på 158 miljoner kronor. Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till
113 miljoner kronor. Det innebär att det finns ett behov av nyupplåning på 304
miljoner kronor för 2018.
Kommunfullmäktige måste utöver nyupplåning även besluta om att
kommunstyrelsen har rätt att omsätta befintliga lån.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
under 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under
2018, med totalt 304 000 000 kronor, samt att
kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2017-11-24.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att ramen för nyupplåning får utökas till 146 mkr (att
kommunstyrelsen ges rätt att under 2018 nyupplåna 304 mkr minus 158 mkr
avsedda för överföringsledningar, det vill säga att totalt öka kommunens skulder
under 2018 med 146 mkr). Björn Gullander (V) och Jan Lorentzson (SD) yrkar
bifall till Jormfeldts (MP) yrkande.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
eller enligt Jormfeldts (MP) med flera yrkande och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut och
Nej-röst för Kjell Jormfeldts (MP) med flera yrkande.
Omröstningen resulterar i 37 ja-röster och 12 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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041

Förstärkning av barn- och utbildningsnämndens och
socialnämndens budget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens driftbudget
utökas med 6 200 000 kronor under 2018, varav 200 000 kronor ska användas
för ledarskapsutbildning och att socialnämndens driftbudget utökas under
200 000 kronor under 2018, vilket ska användas för ledarskapsutbildning.
Finansiering sker från budgeten för skatteintäkter.
Fullmäktige beslutar också att socialnämndens underskott från 2017 skrivs av
och inte förs över till 2018 års budget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skriva beslutsunderlag för att
förstärka skolans budget för 2018. Det finns en politisk viljeinriktning att
förstärka barn- och utbildningsnämndens budget med 6 mkr samt att satsa
på ledarskapsutbildningar inom barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden med 200 000 kronor vardera.
För 2018 finns ett budgeterat resultat för kommunen på +24 mkr, vilket
motsvarar 1,6 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det finansiella målet
ligger på 2 %. Det budgeterade resultatet kommer troligtvis att försvagas i
samband med överföring av resultatbalanserade medel från 2017.
En ny prognos för skatteintäkter och statsbidrag har tagits fram av SKL
2017-12-21 som visar att skatteintäkterna för 2018 beräknas bli 7 mkr
högre än budgeterat. Anledningen är att befolkningen växer mer än
prognostiserat och att skatteunderlaget har utvecklats snabbare än beräknat.
För att förstärka budgeten för barn- och utbildningsnämnden med 6,2 mkr
och socialnämnden med 0,2 mkr föreslår vi att finansiering sker genom att
ombudgetera från budget för skatteintäkter, det vill säga budgetera
ytterligare 6,4 mkr i skatteintäkter. Budgetförstärkningen gäller enbart
under 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att barn- och
utbildningsnämndens driftbudget utökas med 6 200 000 kronor under 2018,
varav 200 000 kronor ska användas för ledarskapsutbildning och att
socialnämndens driftbudget utökas under 200 000 kronor under 2018, vilket ska
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användas för ledarskapsutbildning. Finansiering sker från budgeten för
skatteintäkter.
Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige beslutar att socialnämndens
underskott från 2017 skrivs av och inte förs över till 2018 års budget.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-05 och 2018-01-16.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.

Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Magnus Gunnarsson (M) och Anne Karlsson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kf § 14

Ks2017/0422

021

Permanenta lärarlönelyftet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att permanenta lärarlönelyftet i Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Personal- och arbetsmarknadsutskottet har beslutat att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att permanenta lärarlönelyftet i Ljungby
kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har idag statsbidrag på 7,3 mkr som täcker
kostnaden för lärarlönelyftet. Det är oklart hur länge statsbidraget kommer
att finnas kvar. Skulle statsbidraget helt upphöra innebär det en ökad
nettokostnad för barn- och utbildningsnämnden med 7,3 mkr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att en eventuell kostnadsökning får
täckas inom barn- och utbildningsnämndens budget.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att permanenta
lärarlönelyftet i Ljungby kommun.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2017-12-20.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut 2018-01-08.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-01-16.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.
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Verksamhetsområde Bäck
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för Bäck.
Reservation
Samtliga ledamöter i Alternativet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Hushållen i Bäck har idag enskilda vatten och avloppslösningar (VA-lösningar).
Inom det föreslagna verksamhetsområdet finns inga avloppsanläggningar som
uppfyller dagens krav. Att åtgärda avloppet med små enskilda avlopp skulle
medföra att kostnaden blir hög för fastigetsägarna. Om det med hänsyn till
skydd för människors hälsa och miljö behöver ordnas vatten och avlopp är
kommunen skyldig att ordna vattentjänsten.
För utbyggnad av kommunalt VA i samhallet Bäck föreslås att ett nytt
verksamhetsområde bildas.
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
fastställer verksamhetsområde för Bäck.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens beslutsunderlag, inkl. karta, 2017-04-25.
Tekniska nämndens förslag till beslut 2017-05-16.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.
Yrkanden
Björn Gullander (V) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av
beslutsunderlaget.
Krister Salomonsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att hålla ett möte
med invånarna i det berörda området. Kjell Jormfeldt (MP), Roland Johansson
(ALT) och Henrik Petersson (SD) yrkar bifall till återremiss.
Anne Karlsson (S), Carina Bengtsson (C) och Magnus Gunnarsson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
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Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras enligt
Björn Gullanders (V) med flera yrkande eller att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterar i 35 ja-röster och 13 nej-röster. Se omröstningslistan på
sidorna 5-6. Fullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att de gör så.
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Nytt åtagande i Borgmästaravtalet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att gå med i det nya ”Borgmästaravtalet för energi
och klimat” (Covenant for climate and energy).
Sammanfattning av ärendet
År 2011 skrev Ljungby kommun under det europeiska Borgmästaravtalet. Sedan
dess har kommunen lämnat in en åtgärdsplan, samt kompletteringar till den.
Borgmästaravtalet har nu uppdaterats med nya mål och ett nytt målår. De
kommuner som väljer att skriva under borgmästaravtalet lovar att fram till år
2030 arbeta med utsläppsminskningar och klimatanpassningar.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Ljungby kommun fortsätter att vara
delaktiga i borgmästaravtalet. Det innebär att kommunen ska minska utsläppen
av koldioxid i vår kommun med minst 40 procent till år 2030, framför allt
genom förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnybara
energikällor. Kommunen ska också öka klimattåligheten genom att anpassa oss
efter klimatförändringarnas följder.
Kommunen ska dela organisationens vision, resultat, erfarenhet och kunskap
med andra lokala och regionala myndigheter inom och utanför EU. Detta ska
ske genom direkt samarbete och kunskapsutbyte inom ramarna för det globala
borgmästaravtalet.
I detta arbete ingår att omvandla åtaganden till praktisk handling genom att ta
fram en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat och att regelbundet
följa de framsteg som görs.
Kommunen ska ta fram en SECAP (Sustainable Energy and Climate Action
Plan), som ska skickas till Covenant of Mayors office inom två år efter
underskrift.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gå med i det
nya ”Borgmästaravtalet för energi och klimat” (Covenant for climate and
energy).
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens beslutsunderlag med förslag till avtal 2017-1204.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.
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Yrkanden
Kent Danielsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Skickas till
Covenant for climate and energy
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Policy för resor och möten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy för resor och möten och att
den tidigare policyn för resor upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande policy för resor antogs år 2010 och behöver revideras. En
översyn av styrdokument för resor är även beslutad i Borgmästaravtalets
åtgärder samt i Miljömålslöften till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till en ny policy där både resor och
möten inkluderas. Möjligheterna till resfria möten har ökat genom tekniska
lösningar och bör prioriteras för en hållbar utveckling.
Arbetsgruppen har även tagit fram förslag till verksamhetsplan för resor
och möten som innehåller mer konkret information. När det gäller frågor
om resor med elever och brukare i förvaltningarnas verksamheter
uppmuntras förvaltningarna att själva skriva handlingsplaner som
inkluderar bland annat denna fråga.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy
för resor och möten och att den tidigare policyn för resor upphör att gälla.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens beslutsunderlag med förslag till policy
2017-12-04.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.
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Kommunfullmäktige

Kf § 18

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Revisionsrapport: Grundläggande granskning av samtliga
nämnder.
2. Socialnämnden meddelar att det finns gynnande beslut som inte
har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, inom SoL ÄO
äldreomsorg, SoL IFO individ och inom LSS OF omsorg om
personer med funktionsnedsättning för fjärde kvartalet 2017.
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