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Kommunfullmäktige

Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande
Åhörare

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 5 november
2018, kl. 17.30-19.00
Magnus Gunnarsson (M)
Anne Karlsson (S)
Krister Salomonsson (SD)
Lars-Ove Johansson (C)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Conny Simonsson (S)
Jan Lorentzson (SD)
Marcus Walldén (M)
Petra Ruzsa-Pal (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Susanna Tingbratt (KD)
Roland Johansson (ALT)
Kent Danielsson (C)
Gunilla Åström (M)
Magnus Carlsson (S)
Melena Jönsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Emma Johansson Gauffin (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Tilda Ragnarsson (M)
Håkan Bengtsson (S)
Martina Ericsson (SD)
Lars Solling (L)
Tommy Göransson (MP)
Bo Ederström (M)

Liselotte Åhlander (S)
Saga Sunniva Bergh (V)
Henrik Pettersson (SD)
Rut Björkström (KD)
Thomas Ragnarsson (M)
Ann-Charlotte Odén (ALT)
Karl-Gustaf Sundgren (C)
Matija Rafaj (S)
Frederik Svärd (M)
Carolin Holmqvist-Henrysson (S)
Dick Andersson (SD)
Lars Nordqvist (M)
Malekera Vital (S)
Jenny Anderberg (C)
Alma Svensson (M)
Pär Augustsson (SD)
Pia Johansson (S)
Per Åberg (V)
Stefan Bramstedt (M)
Ingela Rosén (S)
Carina Bengtsson (C)
Doris Nickel (SD)
Bengt Carlsson (KD)
Thomas Jeppsson (M)

Jonas Jönsson, kommundirektör
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
8

Justerare

Krister Salomonsson, Lars-Ove Johansson Ersättare: Ann-Charlotte Wiesel

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet, måndagen den 12 november 2018 kl. 16.00
102-115

Paragrafer

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Kerstin Wiréhn

Justerare
Justerandes sign

Krister Salomonsson, Lars-Ove Johansson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

5 november 2018

Överklagningstid

13 november-4 december 2018

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

5 december 2018

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 107
Ja Nej

Magnus Gunnarsson (M)

X

Anne Karlsson (S)

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

Conny Simonsson (S)

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

Marcus Walldén (M)

X

X

Petra Ruzsa-Pal (S)

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

Magnus Carlsson (S)

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

Tilda Ragnarsson (M)

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

Martina Ericsson (SD)

X

X

Lars Solling (L)

X

X

Tommy Göransson (MP)

X

Bo Ederström (M)

X

Justerandes sign

X
X

X

X

X

X

X
X

Ja

Nej

Ja

Nej
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 107
Ja Nej

Liselotte Åhlander (S)

X

X

Saga Sunniva Bergh (V)

X

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Rut Björkström (KD)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

X

Karl-Gustaf Sundgren (C)

X

X

Matija Rafaj (S)

X

Frederik Svärd (M)

X

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

X

Dick Andersson (SD)

X

X

Lars Nordqvist (M)

X

X

Malekera Vital (S)

X

Jenny Anderberg (C)

X

X

Alma Svensson (M)

X

X

Pär Augustsson (SD)

X

X

Pia Johansson (S)

X

X

X

X

Jonas Richthoff (ALT)

Christian Johansson (V)

Ann-Charlotte Odén (ALT)

Per Åberg (V)

Stefan Bramstedt (M)
JanEwert Johansson (S)

X
Ingela Rosén (V)

X
X

X
X
X

X

X

X

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

Doris Nickel (SD)

X

X

Bengt Carlsson (KD)

X

Thomas Jeppsson (M)

X

Justerandes sign

X
X

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kommunfullmäktige

Kf § 102

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare berättar hur hon upplever bristen på personal, både som
anställd inom hemtjänsten och anhörig till brukare. Hon frågar socialnämndens
ordförande vad vi ska göra för att få fler anställda inom hemtjänsten.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att i en sådan här stor
organisation så fattas det folk ibland. Det beror ibland på att det inte finns
personal att tillgå eller att verksamheten får kännedom om luckan för sent.
Ederström (M) säger att det är låg arbetslöshet idag och hög konkurrens om
arbetskraften. Kommunen har alltså svårigheter att hitta lämplig arbetskraft i
tillräcklig omfattning. Det är märkbart idag. Vi har beslutat att utöka antalet
boendeplatser och vi har en utmaning i att bemanna den här delen. När det gäller
ledarskapet har vi nyligen genomfört en enkätundersökning och när man tittar på
helheten i äldreomsorgen så har vi en hög tilltro till ledarskapet idag. Att öka
bemanningspoolen är inte möjligt i dagsläget.
Ledamöternas frågestund
1. Roland Johansson (ALT) frågar socialnämndens ordförande om han är nöjd
med all kritik som just nu framförs mot socialen.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att han naturligtvis inte är
nöjd med kritiken. Men det finns så mycket i organisationen som är bra och det
är alldeles för sällan som vi får höra den typen av information.
2. Lise-Lotte Åhlander (S) frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets
ordförande vad som har hänt med sjuktalen under de år som Carina Bengtsson
(C) har varit ordförande i personal- och arbetsmarknadsutskottet, vilka
rehabåtgärder som har införts och vad som har hänt med det förebyggande
arbetet.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande säger att hon inte kan svara
på frågan just nu, men att kommunen bland annat har satsat mycket på
ledarskapet. Kommunen genomför också utbildning för all personal. Vi har gjort
många andra saker också, men jag får återkomma med det på nästa fullmäktige
avslutar Bengtsson (C).
3. Krister Salomonsson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande eller
socialnämndens ordförande vem som hyr lokalerna i Villa Villekulla.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-11-05

6(22)

Kommunfullmäktige

Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att
socialförvaltningen har hyrt lokalerna men att det nu är en fristående förening
som hyr dem.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att socialförvaltningen sa
upp kontraktet i februari i år och att kontraktet togs över av föreningen Goda
Krafter.
4. Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar på en fråga från
sammanträdet i september om kostnaden för socialförvaltningens chefers kick
off i Tylösand. Förvaltningsdialoger genomförs fyra gånger per år för
förvaltningens chefer. Vartannat år sker det under ett internat för att skapa
fördjupade möjligheter till dialog och kompetensutveckling. I år deltog 57
personer och det kostade 2781 kronor per person.

Justerandes sign
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Kf § 103

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motion
1. Socialdemokraterna Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) har
lämnat in en motion i vilken de yrkar att kommunen bör införa en
friskvårdstimme samt möjliggöra för och uppmuntra alla anställda att
använda friskvårdstimmen.
Interpellation
1. Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till kultur- och
fritidsnämndens ordförande om bokköer och syftet med Dahlinska
fonden.
2. Anne Karlsson (S) har ställt en interpellation till tekniska nämndens
ordförande om överföringsledning och servitut Bollstad-Ljungby.

Justerandes sign
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Kf § 104

KS 2018/0026

700

Svar på motion om utbildning i etik och moral för chefer
inom hemtjänsten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Jonna Nielsen (ALT) lämnade in en motion den 19 januari 2018. I motionen
yrkar Nielsen (ALT) att kommunen bör anordna en utbildning inom området Ett
bättre bemötande eller etik och moral för chefer inom hemtjänsten. Detta enligt
Nielsen (ALT) för att återskapa förtroendet så att man vågar söka jobb inom
hemtjänsten samt för att få personalen att må bra.
Socialförvaltningen kan inte se att det skulle finnas behov av särskild utbildning
kopplat till föreslagna områden eftersom utbildningsbehovet är tillgodosett med
förvaltningens nuvarande arbetssätt. Socialförvaltningen anser sig följa Ljungby
kommuns policy och riktlinjer för bemötande och förväntningar kopplat till
ledarskapet.
Socialnämnden behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 46, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. Detsamma gör kommunstyrelsen den 9
oktober 2018.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 45/2018
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-10
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-10-09

Justerandes sign
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Kf § 105

Ks2018/0271

615

Svar på interpellation om utbildning till undersköterska
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Anne Karlsson (S) ställde i augusti en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande angående vuxenutbildningen till
undersköterska.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) har besvarat
interpellationen skriftligt och gör det även muntligt under dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationen 2018-08-20
Svar på interpellationen 2018-09-17.

Justerandes sign
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Kf § 106

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna
medborgarförslag nr 1 till kommunstyrelsen för beslut och
medborgarförslag nr 2 till socialnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare föreslår att kommunen ger eleverna i Kånna och
Bäck, som går på skola i Ljungby, möjlighet att delta i läxhjälp och
fritidsaktiviteter efter skolan genom att bevilja dem reskort så att de
kan åka med en senare buss hem. Efter en upphandling behandlas
dessa elever annorlunda än andra elever från orter utanför Ljungby
som får åka med länstrafikens senare bussar efter skoltid.
2. En medborgare föreslår att Ljungby kommun delar ut halkskydd till
de som har fyllt 65 år.

Justerandes sign
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Kf § 107

kS2018/0208

251

Förstudie för nybyggnation av skola vid
Hjortsbergskolan/ Haraberget årskurs 7-9
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja tilläggsanslag för förstudie för
årskurs 7-9 skola vid Hjortsbergskolan/ Haraberget.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ökat elevtal under senare år och en prognos som visar på ett
fortsatt ökande elevunderlag står skolan inför stora utmaningar vad gäller
skollokaler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 maj 2018 att kommunen ska
planera för en årskurs 7-9 skola vid Haraberget.
Barn- och utbildningsnämnden ansökte den 30 maj 2018, § 88, om medel för
förstudie för årskurs 7-9 skola vid Haraberget samt medel för att uppföra skolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 juni 2018, § 77, att:
1 Barn- och utbildningsnämnden beviljas 500 000 kronor för att genomföra
förstudie för årskurs 7-9 skola vid Hjortsbergaskolan/Haraberget.
2 Barn- och utbildningsnämnden tillförs budget för att uppföra en ny skola för
årskurs 7-9 vid Hjortsbergaskolan.
Kommunledningsförvaltningen gör en annan bedömning och föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inte bevilja tilläggsanslag för
förstudie för årskurs 7-9 skola vid Hjortsbergskolan/Haraberget. Orsaken till
kommunledningsförvaltningens bedömning är det underskott i budget som
kommunen förväntas generera.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige den 14 augusti 2018 att inte
bevilja tilläggsanslag för förstudie för årskurs 7-9 skola vid Hjortsbergskolan/
Haraberget.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 § 88.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19 § 77.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-23.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-08-14 § 118.

Yrkanden
Justerandes sign
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Lise-Lotte Åhlander (S), Per Åberg (V) och Susanna Tingbratt (KD) yrkar bifall
till barn- och utbildningsnämndens äskande om medel för förstudie för årskurs
7-9 skola vid Haraberget, samt medel för att uppföra skolan.
Magnus Gunnarsson (M) och Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att inte bevilja tilläggsanslag till förstudien.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Åhlanders (S) med
flera yrkande att bevilja medel till förstudien eller enligt Gunnarssons (M) med
flera yrkande att avslå ansökan.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Omröstningen genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att avslå ansökan och
Nej-röst för att bifalla ansökan.
Omröstningsresultat
Omröstningen resulterar i 30 ja-röster och 19 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå barn-och utbildningsnämndens ansökan om medel till
förstudie.
Se hur ledamöterna röstade på sidorna 3-4.
Skickas till
Barn-och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Kf § 108

KS 2018/0282

040

Skattesats 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2019 ska vara 21:07 per
skattekrona.
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 besluta att skattesatsen för 2019
ska vara 21:07 per skattekrona.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-28.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-10-09 § 148.
Yrkanden
Saga Sunniva Bergh (V) yrkar att skattesatsen höjs med 33 ören. Det skulle ge
20 mkr ytterligare i kommunkassan och Vänsterpartiet vill fördela de pengarna
så att socialnämnden får 15 mkr och barn- och utbildningsnämnden får 5 mkr.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att
behålla skattesatsen på 21:07 eller enligt Berghs (V) yrkande att höja
skattesatsen med 33 ören. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Kf § 109

KS 2018/0204

190

Inrättande av gemensam överförmyndarnämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1 under förutsättning att motsvarande beslut fattas i berörda kommuner, bilda en
gemensam överförmyndarnämnd för Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner
som träder i kraft den 1 januari 2019,
2 Ljungby kommun ska vara värdkommun,
3 anta det föreslagna reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden,
4 anta förslaget till överenskommelse om samverkan samt att
5 Ljungby kommuns överförmyndarnämnd avvecklas den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att ta ställning till inrättandet av en gemensam
överförmyndarnämnd med Markaryds och Älmhults kommuner. För att nämnden ska
bildas krävs även att ett reglemente antas och att en överenskommelse om samverkan
sluts mellan kommunerna.
Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner samarbetar redan idag inom
överförmyndarverksamheten genom att personal från Ljungby kommun även
handlägger de övriga kommunernas överförmyndarärenden. Diskussioner har förts
under våren 2018 om samarbetet skulle fördjupas även på den politiska nivån och de
tre kommunerna har tagit beslut om att ställa sig positiva till inrättandet av en
gemensam nämnd.
Kommunledningsförvaltningen har analyserat frågan och föreslår att en gemensam
överförmyndarnämnd bildas och att Ljungby blir värdkommun. I förvaltningens
utredning presenteras förslag på bland annat nämndens struktur, arbetsformer och hur
dess kostnader ska fördelas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1 under förutsättning att motsvarande beslut fattas i berörda kommuner, bilda en
gemensam överförmyndarnämnd för Ljungby, Markaryds och Älmhults
kommuner,
2 Ljungby kommun blir värdkommun och att den gemensamma nämnden träder i
kraft den 1 januari 2019,
3 anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,
4 anta bifogat förslag till överenskommelse om samverkan samt att
5 Ljungby kommuns överförmyndarnämnd avvecklas den 31 december 2018.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Överförmyndarnämndens protokollsutdrag § 39/2018
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-06.
Utredning om gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryd och Älmhults
kommuner, 2018-09-06
Överenskommelse om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby,
Markaryd och Älmhults kommuner
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryd och
Älmhults kommuner.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-10-09 § 155.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
Länsstyrelsen i Skåne

Justerandes sign
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Kf § 110

2018/0312

702

Riktlinjer för alkoholservering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa socialnämndens förslag till riktlinjer
för alkoholservering och att de tidigare riktlinjerna upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd fastställdes av
kommunfullmäktige den 23 februari 2006. En revidering gjordes efter
lagändring den 1 januari 2011.
Socialnämnden överlämnar nu förslag till nya riktlinjer för alkoholservering för
fastställande av fullmäktige. Syftet med de nya föreslagna riktlinjerna är dels att
sammanfatta de regler som gäller för att beviljas serveringstillstånd men också
att beskriva Ljungby kommuns målsättningar och arbetsmetoder för att nå
uppsatta mål inom området.
Utöver riktlinjerna som grund för bedömning och tolkning av alkohollagen
följer Ljungby kommun också Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt
fortlöpande aktuell rättstillämpning.
Socialnämnden behandlade ärendet den 29 augusti 2018 och beslutade då att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till nya riktlinjer för
alkoholservering. Likaså gjorde kommunstyrelsen den 9 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-08-29 § 58
Förslag till riktlinjer för alkoholservering
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-10-09 § 146.

Justerandes sign
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Kf § 111

Ks2018/326

101

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden
redovisa de motioner som inte har besvarats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen rapporterar att det i dagsläget finns två motioner
som inte har besvarats inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-16.

Justerandes sign
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Kf § 112

Ks2018/0327

101

Redovisning av medborgarförslag april-september 2018
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag.
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2008 får alla som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna
medborgarförslag till kommunfullmäktige. 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 i tjänsteskrivelse 2018-10-26 sammanställt
en redovisning av de 6 medborgarförslag som har besvarats under tiden april till
och med september 2018, med en kort sammanfattning av respektive svar.
Kommunledningsförvaltningen redovisar också att det i dagsläget finns två
medborgarförslag som inte har besvarats inom tidsramen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens redovisning 2018-10-26.
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Val av presidium i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande presidium i kommunfullmäktige
under november 2018-september 2022:
Ordförande: Ann-Charlotte Wiesel (M)
Vice ordförande: Bengt Carlsson (KD)
Andre vice ordförande: Janewert Johansson (S)
Sammanfattning av ärendet
Valberedningen föreslår 2018-10-31 att kommunfullmäktige beslutar att utse
följande personer till presidiet i kommunfullmäktige:
Ordförande: Ann-Charlotte Wiesel (M)
Förste vice ordförande: Janewert Johansson (S)
Andre vice ordförande: Bengt Carlsson (KD)
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag 2018-10-31.
Yrkanden
Rut Björkström (KD) föreslår att Bengt Carlsson (KD) utses till förste vice
ordförande.
Anne Karlsson (S) och Magnus Carlsson (S) föreslår att Janewert Johansson (S)
utses till andre vice ordförande.
Jan Lorentzson (SD) föreslår att Dick Andersson (SD) utses till andre vice
ordförande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att utse Ann-Charlotte Wiesel (M)
till ordförande i kommunfullmäktige och finner att de gör så.
När det gäller uppdragen som förste vice och andre ordförande finns två förslag
till varje uppdrag, därför genomförs sluten omröstning.
Omröstningsresultat
Justerandes sign
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Till uppdraget som förste vice ordförande står valet mellan valberedningens
förslag Janewert Johansson (S) och Björkströms (KD) förslag Bengt Carlsson
(KD).
Den slutna omröstningen resulterar i 11 röster för Janewert Johansson (S) och
26 röster för Bengt Carlsson (KD). 12 blanka valsedlar lämnas in. Fullmäktige
har därmed beslutat att utse Bengt Carlsson (KD) till förste vice ordförande.
Till uppdraget som andre vice ordförande utgår valberedningens förslag Bengt
Carlsson (KD som redan valts till förste vice ordförande. Valet står mellan
Lorentzsons (SD) förslag Dick Andersson (SD) och Karlssons (S) med flera
förslag Janewert Johansson (S).
Den slutna omröstningen resulterar i 38 röster för Janewert Johansson (S) och
10 röster för Dick Andersson (SD). 1 blank valsedel lämnas in. Fullmäktige har
därmed beslutat att utse Janewert Johansson (S) till andre vice ordförande.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-11-05

21(22)

Kommunfullmäktige

Kf § 114

KS 2018/0290

006

Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande dagar år 2019:
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa en sammanträdesplan för kommande
år. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag utifrån
sammanträdesplaneringen för år 2018.
Kommunstyrelsen lämnar förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-09-13 § 158.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-11-05

22(22)

Kommunfullmäktige

Kf § 115

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll från länsstyrelsens tillsyn av överförmyndarverksamheten
2018-10-07.
2. Barn- och utbildningsnämnden meddelar att de 2018-10-24 beslutade att
uppmana personal utan adekvat utbildning i våra förskolor att söka
förskollärarutbildningen på distans, under förutsättning att
Linneuniversitetet beviljas tillstånd att inrätta förkortad
förskollärarutbildning (med anledning av motion från 2016 som bifölls
av fullmäktige).
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