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Tid och plats

Beslutande

Restaurangen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 26 oktober 2020,
kl. 17.30-21.55
Magnus Gunnarsson (M)

Caroline Holmqvist-Henrysson (S)

Anne Karlsson (S)

Saga Sunniva Bergh (V)

Krister Salomonsson (SD)

Henrik Pettersson (SD)

Lars-Ove Johansson (C)

Bengt Carlsson (KD)

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Thomas Ragnarsson (M) (inte § 137 pga jäv)

Anita Wanderoy (S),
ersättare för Magnus
Carlsson (S)

Jonas Richthoff (ALT)

Jan Lorentzson (SD)

Karl-Gustav Sundgren (C)

Marcus Walldén (M)

Pia Johansson (S)

Emma Johansson Gauffin
(S)

Daniel Svensson, ersättare för Frederik
Svärd (M)

Kerstin Wiréhn (V)

Ingela Rosén (S)

Rut Björkström (KD)

Dick Andersson (SD)

Roland Johansson (ALT)

Lars Nordqvist (M)

Kent Danielsson (C)

Tomas Nielsen (S)

Gunilla Åström (M)

Jan-Erik Andersson (C), ersättare för
Jenny Anderberg (C)

Håkan Bengtsson (S)

Stefan Bramstedt (M)

Melena Jönsson (SD)

Pär Augustsson (SD)

Ulla Hansson (M)

Margaretha Andersson (S)

Liselotte Åhlander (S)

Christian Johansson (V)

Anneli Ahlqvist (C)

Bert-Ove Orvnäs (M), ersättare för
Thomas Jeppsson (M)

Tilda Ragnarsson (M)

Ulla-Britt Storck (S)

Matija Rafaj (S)

Carina Bengtsson (C)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Lars Solling (L)

Lennart Olsson (KD)

Tommy Göransson (MP)

Ann-Kristin Petersson (M)

Bo Ederström (M)
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Övriga
deltagande

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Marlene Stenqvist, HR-strateg

Åhörare

4

Justerare

Matija Rafaj och Dick Andersson, ersättare: Stefan Bramstedt

Justeringens
tid och plats

Måndagen den 2 november kl 16.00 Kansliavdelningen, Olofsgatan 9,
Ljungby

Paragrafer

131-150

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Matija Rafaj och Dick Andersson
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

26 oktober 2020

Tillkännagivandet
publicerat

3 november 2020

Överklagningstid
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Tillkännagivandet
avpublicerat

26 november 2020

Förvaringsplats
för protokollet
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Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson
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KF § 131

Fastställande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om att informationsärendet om Södra Ljunga utgår från
dagordningen på grund av sjukdom.
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KF § 132

Informationsärenden
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
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1.

Information om arbetsmiljöansvar.

2.

Kommunstyrelsens ordförande informerar.
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KF § 133

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Sammanfattning av ärendet
Allmänhetens frågestund
1 En medborgare pratar om markbunden radiosändning och tillgänglighet till
radiosändning från kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktiges tillika demokratiberedningens ordförande berättar att
radiosändning och webbTV -sändning ligger i samma avtal och att det har sagts
upp för att en ny upphandling ska göras. Möjlighet till textning av webbTVsändningarna ska ingå i upphandlingen, i enlighet med EU:s
tillgänglighetsdirektiv.
Ledamöternas frågestund
1. Melena Jönsson (SD) frågar socialnämndens ordförande om socialnämnden i
Ljungby har tillämpat den nya lagen om utreseförbud vid misstanke om bortgifte
eller könsstympning.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att socialnämnden känner
väl till lagen men har inte haft något ärende ännu. Tillämpningen bygger på att
orosanmälningar lämnas till socialförvaltningen.
2 Christian Johansson (V) frågar socialnämndens ordförande hur många tjänster
som har försvunnit eller ej blivit tillsatta inom socialförvaltningen för att nå en
budget i balans och hur detta påverkar personalen när det gäller sjukskrivningar,
övertid och möjlighet att ta ut semester.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att sedan maj 2019 har
socialförvaltningens personal minskat med 100 tjänster. Vi har fått en
utvärdering som visar på att vi uppfattas som en bättre verksamhet än tidigare
när det gäller nöjdhet och liknande. Övertiden har ökat i viss mån, men där har
vi också en påverkan från pandemin. När det gäller sjukskrivningar är vi på väg
tillbaka till ungefär samma läge som vi var innan pandemin.
3 Jan Lorentzsson (SD) frågar tekniska nämndens ordförande om och när samt i
vilket forum det beslutades om en överföringsledning till Bollstad.
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Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att beslutet togs i
kommunstyrelsen i januari 2014. Budgeten har sedan tagits i fullmäktige.
4 Tommy Göransson (MP) frågar tekniska nämndens ordförande om han anser
att fastighetsägare som ingår i beslutade verksamhetsområden för vatten och
avlopp och som har godkända anläggningar för VA bör få information om att de
inte kan vare sig tvångsanslutas eller betala anslutningsavgift för VA.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att han
förutsätter att man informerar fastighetsägarna om det som Göransson (MP) för
fram i frågan.
5 Roland Johansson (ALT) frågar tekniska nämndens ordförande om han anser
att 180 miljoner kronor är en liten summa som inte behöver beslutas i högre
instans.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att beslutet har
fattats i rätt instans, det har kontrollerats.
6 Matija Rafaj (S) frågar socialnämndens ordförande, med anledning av
besparingarna av tjänster i förvaltningen, hur många av dem som är arbetare och
hur många som är tjänstepersoner.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att huvuddelen är personal
som inte har någon chefsbefattning.
7 Henrik Petersson (SD) pratar om att vetorätten gällande ansökningar om
vindkraftverk som idag ligger på kommunstyrelsen borde ligga på
kommunfullmäktige istället.
Kommunstyrelsens ordförande svarar att vi följer det system som vi har.
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KF § 134

Enkla frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågorna är besvarade.
Sammanfattning av ärendet
1. Lotte Åhlander (S) har ställt en enkel fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om språkförskolan. (Ks2020/0234.617)
2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en enkel fråga till tekniska
nämndens ordförande om uppdateringen av skyddsföreskrifter för
dricksvattentäkter. (Ks2020/0288.341)
3. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande
om uppdateringen av Ljungby kommuns grafiska profil.
(Ks2020/0286.018)
4. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande
om verksamhetsplan och handlingsplan för kommunens arbete med
näringslivsutveckling. (Ks2020/0287.141)
5. Christian Johansson (V) har ställt en fråga om bortforsling av träd som
ramlat ner i Lagaån. Lennart Olsson (KD), ordförande i styrelsen för
Ljungby Energi AB, besvarar frågan. (Ks2020/0290.431)
6. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande
arbetet med äldreomsorgssatsningen. (Ks2020/0321.730)
7. Anne Karlsson (S) har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande
om Återbruket. (Ks2020/0339.700)
8. Lise-Lotte Åhlander (S) har ställt en fråga till Brottsförebyggande Rådets
ordförande om drogsituationen i Ljungby kommun. (Ks2020/0338.074)
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige anser att frågorna är besvarade och
finner att de gör så.
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KF § 135

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motion
1. Pia Johansson (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat in en motion om
dricksvattenfontän i Ljungby centrum och serviceorter.
2. Krister Salomonsson (SD) yrkar i en motion att språkkrav ska införas i all
annonsering av personal till Ljungby kommun och att språktest ska föregå
eventuell anställning inom vård och skola.
3. Kerstin Wiréhn (V) har lämnat in en motion om årskort på kollektivtrafiken
för kommunanställda.
Interpellation
1. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en interpellation till vice ordföranden i
miljö- och byggnämnden Caroline Holmqvist-Henrysson (S) om
överföringsledning för VA i Tannåker.
2. Tommy Göransson (MP) har lämnat in en interpellation till tekniska
nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) om ledningsförnyelse inom
vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Motioner
Interpellationer
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna
till kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så.
Tommy Göransson (MP) drar tillbaka sin interpellation till C HolmqvistHenrysson (S) för förtydligande av frågorna.
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Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar att interpellationen till L-O
Johansson (C) får ställas och finner att fullmäktige beslutar att den får ställas.
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KF § 136

KS2020/0159

700

Svar på motion om heldagspraktik inom hemtjänsten för
socialnämndens ledamöter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
socialnämndens upprättade Handlingsplan för verksamhetsgenomgång och
enhetsbesök.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 14 april 2020 föreslår Roland Johansson och Jonna Nielsen
(ALT) att ledamöter i socialnämnden ska ha en heldagspraktik inom
hemtjänsten. Förslagsställarna motiverar sitt förslag med att heldagspraktik
skulle ge en större insikt i det ansvarsfulla arbete som hemtjänsten utför.
Socialförvaltningens skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den 4
september 2020. Socialnämnden har upprättat en handlingsplan för
verksamhetsgenomgång och enhetsbesök som beskriver på vilket satt nämndens
ledamöter ska skaffa sig insyn och kunskap om de olika verksamheterna som
ingår i nämndens ansvarsområde. I handlingsplanen framgår att
verksamhetsgenomgång och enhetsbesök ska genomföras av kontaktpolitiker
utsedda av nämnden. Syftet med verksamhetsbesöken och enhetsbesöken är att
följa uppmåluppfyllelse och kvalitet, ge kontaktpolitikerna insyn och kunskap
om verksamheten och att skapa en vi-känsla inom socialförvaltningens
verksamhet.
Den 26 augusti 2020 föreslår socialnämnden att motionen ska avslås med
hänvisning till befintlig handlingsplan för verksamhetsgenomgång och
enhetsbesök.
Kommunstyrelsen föreslår den 13 oktober att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen med hänvisning till socialnämndens upprättade Handlingsplan
för verksamhetsgenomgång och enhetsbesök.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-13
Socialnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 49
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-04
Motion från Roland Johansson och Jonna Nielsen, 2020-04-14
Handlingsplan för verksamhetsgenomgång och enhetsbesök, 2019-02-20
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.
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KF § 137

KS2020/0181

351

Svar på motion om upphandling av utrustning till Bollstad
avloppsanläggning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till framdriften
av projektet överföringsledning för vatten och avlopp.
Jäv
Thomas Ragnarsson (M) deltar inte i ärendet.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och
Alternativet reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 27 april 2020 föreslår Tommy Göransson (MP) att
kommunen tar in offerter från företag som kan leverera reningsutrustning till
Bollstad med högsta miljöklassning som innebär minsta möjliga utsläpp i sjön
Bolmen. Efter att detta genomförts så föreslår Tommy Göransson att kommunen
upphandlar och monterar reningsutrustning. När väl reningsutrustningen varit i
drift i ett år så föreslår Tommy Göransson att en utvärdering genomförs.
Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse som inkom till
kommunledningsförvaltningen den 16 september 2020. Alternativa lösningar för
reningsverksamhet har utretts i flera omgångar. I utredningarna redovisas olika
tekniska lösningar och kostnader for rening av avloppsvatten. Den lösningen
som tekniska förvaltningen idag tillämpar är en annan än den som Tommy
Göransson föreslår i sin motion från den 27 april 2020. Den lösning som
tekniska förvaltningen valt bedöms som den mest hållbara med ekonomi och
miljö i hänseende.
Lösningen som tekniska förvaltningen tillämpar utgör en del av projektet
överföringsledning för vatten och avlopp. Arbetet med att verkställa besluten om
överföringsledning för vatten och avlopp genomförs tillsammans med flera
andra förvaltningar. Trafikverket deltar också i arbetet genom den planerade
gång- och cykelväg som genomförs i projektet. Arbetet har kommit långt fram i
processen där förvaltningen bland annat arrangerat informationsträffar där
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berörda fått ta del av information om projektet. Ett andra samrådsförfarande
påbörjades sommaren 2020.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 8 september 2020 och de föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till framdriften av
projektet överföringsledning för vatten och avlopp.
Kommunstyrelsen föreslår den 13 oktober att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen med hänvisning till framdriften av projektet överföringsledning
för vatten och avlopp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-13
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-09-08 § 79
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-16
Motion från Tommy Göransson, 2020-04-27

Yrkanden
Tommy Göransson (MP), Krister Salomonsson (SD), Jan Lorentzsson (SD),
Kerstin Wiréhn (V), Roland Johansson (ALT), Melena Jönsson (SD) och
Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Kent Danielsson (C), Carina Bengtsson (C), Caroline Holmqvist-Henrysson (S)
och Magnus Gunnarsson (M) yrkar avslag på motionen.
Krister Salomonsson yrkar återremiss av ärendet, med bifall av Roland
Johansson (ALT).
Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet
enligt Krister Salomonssons (SD) yrkande eller att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att
avgöra ärendet idag och nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat 1
Omröstningen resulterar i 34 ja-röster och 14 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstningsdetaljer:
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20:53:08 — Svar på motion om upphandling av utrustning till Bollstad
avloppsanläggning.
Rösta Ja för att ärendet ska avgöras idag, Nej för att återremittera ärendet
Resultat
Ja

34

Nej
Frånvarande

14
1

Magnus Gunnarsson (M)
Anne Karlsson (S)
Lars–Ove Johansson (C)
Ann–Charlotte Wiesel (M)
Marcus Walldén (M)
Kent Danielsson (C)
Gunilla Åström (M)
Ulla Hansson (M)
Emma Johansson Gauffin (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Tilda Ragnarsson (M)
Håkan Bengtsson (S)
Lars Solling (L)
Bo Ederström (M)
Liselotte Åhlander (S)
Rut Björkström (KD)
Karl–Gustaf Sundgren (C)
Matija Rafaj (S)
Caroline Holmqvist–Henrysson (S)
Lars Nordqvist (M)
Pia Johansson (S)
Carina Bengtsson (C)
Bengt Carlsson (KD)
Ingela Rosén (S)
Lennart Olsson (KD)
Ann–Kristin Petersson (M)
Tomas Nielsen (S)
Margareta Andersson (S)
Daniel Svensson (M)
Bert-Ove Orvnäs (M)
Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Jan–Erik Andersson (C)
Ulla-Britt Storck (S)
Anita Wanderoy (S)
Stefan Bramstedt (M)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)
Kerstin Wiréhn (V)
Roland Johansson (ALT)
Melena Jönsson (SD)
Martina Ericsson (SD)
Tommy Göransson (MP)
Saga Sunniva Bergh (V)
Henrik Pettersson (SD)
Dick Andersson (SD)
Pär Augustsson (SD)
Christian Johansson (V)
Doris Nickel (SD)
Jonas Richtoff (ALT)

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt
Tommy Göranssons (MP) med flera yrkande eller att avslå motionen enligt Kent
Danielssons (C) med flera yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige avslår
motionen.
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att
avslå motionen och nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningsresultat 2
Omröstningen resulterar i 34 ja-röster och 14 nej-röster. Fullmäktige har därmed
beslutat att avslå motionen.
Omröstningsdetaljer:
20:56:12 — Svar på motion om upphandling av utrustning till Bollstad
avloppsanläggning.
Rösta Ja för att avslå motionen, Nej för att bifalla motionen.
Resultat
Justerandes sign
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Frånvarande

1
2
4
5
7
11
12
15
16
17
18
19
21
23
24
27
30
31
33
35
38
41
43
45
46
47
48
49
202
206
208
216

3
6
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1

Magnus Gunnarsson (M)
Anne Karlsson (S)
Lars–Ove Johansson (C)
Ann–Charlotte Wiesel (M)
Marcus Walldén (M)
Kent Danielsson (C)
Gunilla Åström (M)
Ulla Hansson (M)
Emma Johansson Gauffin (S)
Anneli Ahlqvist (C)
Tilda Ragnarsson (M)
Håkan Bengtsson (S)
Lars Solling (L)
Bo Ederström (M)
Liselotte Åhlander (S)
Rut Björkström (KD)
Karl–Gustaf Sundgren (C)
Matija Rafaj (S)
Caroline Holmqvist–Henrysson (S)
Lars Nordqvist (M)
Pia Johansson (S)
Carina Bengtsson (C)
Bengt Carlsson (KD)
Ingela Rosén (S)
Lennart Olsson (KD)
Ann–Kristin Petersson (M)
Tomas Nielsen (S)
Margareta Andersson (S)
Daniel Svensson (M)
Bert-Ove Orvnäs (M)
Jan–Erik Andersson (C)
Ulla-Britt Storck (S)
Anita Wanderoy (S)
Stefan Bramstedt (M)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26

20(35)

Kommunfullmäktige

9
10
14
20
22
25
26
34
37
39
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Kerstin Wiréhn (V)
Roland Johansson (ALT)
Melena Jönsson (SD)
Martina Ericsson (SD)
Tommy Göransson (MP)
Saga Sunniva Bergh (V)
Henrik Pettersson (SD)
Dick Andersson (SD)
Pär Augustsson (SD)
Christian Johansson (V)
Doris Nickel (SD)
Jonas Richtoff (ALT)
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KF § 138

Ks2020/0341

303

Svar på interpellation om ej godkända
avloppsanläggningar som berörs av överföringsledningen
Ljungby-Bollstad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till miljö- och
byggnämndens ordförande om ej godkända avloppsanläggningar som berörs av
överföringsledning Ljungby-Bollstad.
Miljö- och byggnämndens ordförande Kent Danielsson (C) har lämnat in ett
skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt under dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Interpellationssvar
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är
besvarad och finner att de gör så.
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KF § 139

Ks2020/0340

303

Svar på interpellation om överföringsledning LjungbyBollstad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Göransson (MP) har ställt en interpellation till tekniska nämndens
ordförande om överföringsledningar för vatten och avlopp Ljungby-Bollstad.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) har lämnat in ett
skriftligt svar och besvarar interpellationen muntligt under dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Interpellationssvar
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är
besvarad och finner att de gör så.
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KF § 140

Ks2020/0071

022

Svar på interpellation om schemaläggning på kommunens
äldreboenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Saga Sunniva Bergh (V) har lämnat in en interpellation om schemaläggning på
kommunens äldreboenden som ska besvaras av socialnämnden ordförande Bo
Ederström (M).
Ederström (M) har lämnat in ett skriftligt svar och besvarar interpellationen
muntligt under dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Interpellationssvar
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är
besvarad och finner att de gör så.
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KF § 141

Ks2020/0180

600

Svar på interpellation om lärarlöner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Wiréhn (V) har ställt en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande angående lärarlöner.
Walldén (M) har lämnat in ett skriftligt svar och besvarar interpellationen
muntligt under dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Interpellationssvar
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är
besvarad och finner att de gör så.
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KF § 142

KS2020/0327

040

Beslut om skattesats för år 2021
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21:07 kronor.
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.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 att skattesatsen skulle
vara 21:07 under 2020.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
18 september 2020. Budgetarbetet för 2021 pågår och det är oklart om beslutad
budget kommer att innehålla någon förändring av skattesatsen. En skattekrona
motsvarar 60,8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår den 13 oktober att kommunfullmäktige fastställer
skattesatsen till 21:07 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-18
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.
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KF § 143

KS2020/0313

003

Revidering av Reglemente för socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta bort formuleringen ”Nämnden ansvarar för
insatser enl. LSS för personer 18 år och äldre” och lägga till formuleringen
”Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)” i Reglemente för socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 augusti 2020 föreslår socialnämnden flera ändringar i Reglemente för
socialnämnden. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
lägga till en skrivelse om att socialnämnden ansvarar för insatser enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden föreslår
även att kommunfullmäktige beslutar att lägga till skrivelser om att ordföranden
får fatta beslut i brådskande ärenden och om att ordföranden ska företräda
nämnden och utöva tillsyn över socialförvaltningens verksamhet. Vidare förslås
att ordföranden ska fatta beslut i särskilt lagreglerade frågor.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
6 oktober 2020. Ändringar gällande nämndens verksamhetsområde, så som att
nämnden har ett ansvar inom LSS, bör enligt kommunledningsförvaltningen
inkluderas i nämndens reglemente och därmed ändras av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att socialnämnden självmant kan
besluta i delar om ordförandens roll och uppdrag inom nämndens verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar at
föreslå att kommunfullmäktige tar bort formuleringen ”Nämnden ansvarar för
insatser enl. LSS för personer 18 år och äldre” och lägger till formuleringen
”Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)” i Reglemente för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-13
Socialnämndens förslag till beslut, 2020-08-26 § 52
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2020-09-04
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-06
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.

Skickas till
Socialnämnden
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KF § 144

KS2019/0421

022

Revidering av Policy för arbetsmiljö
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av Policy för
arbetsmiljö.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av Policy
för arbetsmiljö. Den huvudsakliga ändringen handlar om att ändra
formuleringen om arbetsgivarens ansvar när en medarbetare är sjukskriven.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens personalutskott den 3 september
2020.
Policy för arbetsmiljö har tagits fram för att vägleda Ljungby kommuns chefer
och anställda till att skapa en god arbetsmiljö. I policyn anges bland annat att ”I
den mån en medarbetare behöver vara sjukskriven har arbetsgivaren ett ansvar
för att medarbetaren återfår sin arbetsförmåga”. Detta avser den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen som ingår i arbetsgivarens ansvar utifrån
arbetsmiljölagen. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av
medicinsk, arbetslivsinriktad, yrkeslivsinriktad och social art. Arbetsgivarens
rehabiliteringsansvar avser endast den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på och i nära anslutning
till arbetsplatsen och syftar till att den arbetstagare som är drabbad av en skada
eller sjukdom så långt som möjligt ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och
återgå i arbete. Ansvaret omfattar alla sjukfall och skador, även de där
arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaro, exempelvis vid
färdolycksfall till eller från arbetet.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär att det i policyn ska framgå att
arbetsgivaren har ett ansvar för en arbetslivsinriktad rehabilitering med åtgärder,
som ska hjälpa medarbetaren så långt som möjligt behålla eller återfå sin
arbetsförmåga. I samband med att en sådan formulering läggs till i policyn så tas
även formuleringen ” ”I den mån en medarbetare behöver vara sjukskriven har
arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetaren återfår sin arbetsförmåga” bort från
policyn. Den 3 september 2020 föreslår kommunstyrelsens personalutskott att
kommunstyrelsen beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i Policy för
arbetsmiljö.
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Kommunstyrelsen föreslår den 13 oktober att kommunfullmäktige beslutar att
anta förslag till revidering av Policy för arbetsmiljö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-13
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-09-21
Förslag till revidering av Policy för arbetsmiljö, 2020-09-03
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.
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KF § 145

KS2020/0331

006

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande måndagar år 2021:
25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september,
25 oktober, 29 november samt 20 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med kommunfullmäktiges
presidium upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år
2021.
Kommunstyrelsen föreslår den 13 oktober att kommunfullmäktige beslutar att
sammanträda följande måndagar år 2021:
25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september,
25 oktober, 29 november samt 20 december.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-10-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-18
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att de gör så.
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KF § 146

Ks2020/0063

102

Fyllnadsval – ersättare i miljö- och byggnämnden (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige utser Jonas Andersson (SD) till ny ersättare i miljö- och
byggnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkände den 30 mars 2020 Tommy Andersens (SD)
avsägelse från uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt
ersättare i miljö- och byggnämnden. Valet av ny ersättare i miljö- och
byggnämnden har skjutits fram till dagens sammanträde.
Sverigedemokraterna föreslår att Jonas Andersson (SD) utses till ny ersättare i
miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 § 79

Skickas till
Miljö- och byggnämnden
Jonas Andersson (SD)
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KF § 147

Ks2020/0352

102

Valärende - Said Zade (V)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Masoda Said Zades (V) avsägelse och utser
Peter Malmberg (V) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Masoda Said Zades (V) avsäger sig den 8 oktober uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige utser Peter Malmberg (V) till ny
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelsen 2020-10-08
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Masoda Said Zade
Peter Malmberg
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KF § 148

Ks2020/0325

101

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 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 tre motioner inte har besvarats
inom ett år:
1. Motion om utdrag ur belastningsregistret – Motionen lämnades in i
juni 2019. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet i april 2020.
2. Motion om att införa gratis wifi i centrum och vissa kommunala
lokaler och anläggningar – Motionen lämnades in i augusti 2019.
3. Motion om att avgiftsbelägga användning av kommunens
laddstolpar – Motionen lämnades in i september 2019.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-16
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade
motioner och finner att de gör så.
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KF § 149

Ks2020/0254

103

Redovisning av inkomna medborgarinitiativ
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarinitiativ.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar 8 inkomna medborgarinitiativ sedan
föregående fullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner redovisningen av
medborgarinitiativ och finner att de gör så.
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KF § 150

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1 Länsstyrelsen har utsett Jimmie Nilsson (M) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Joakim Wiesel (M).
2 Länsstyrelsen har utsett Ulla-Britt Storck (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Petra Ruzsa Pal (S) och Göran Fransson (S) till ny
ersättare i fullmäktige.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden
och finner att de gör så.
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