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Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande

Åhörare
Justerare
Justeringens
tid och plats

Justerandes sign

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby,
måndagen den 25 september 2017, kl. 16.30-20.00
Anne Karlsson (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Conny Simonsson (S)
Carina Bengtsson (C)
Jan Lorentzson (SD)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Emma J Gauffin (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Stefan Willforss (C)
Magnus Carlsson (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Krister Salomonsson (SD)
Ulla-Britt Storck (S)
Christer Henriksson (KD)
Ann-Kristin Petersson(M)
Lars-Ove Johansson (C)
Håkan Bengtsson (S)
Roland Johansson (ALT)
Kjell Jormfeldt (MP)
Christian Johansson (V) (ej
§§ 91-106)
Lars Solling (L)
Liselott Åhlander (S)
Krister Lundin (M)
Melena Jönsson (SD)
Pia Johansson (S)

Anneli Ahlqvist (C)
Mats Karlsson (KB)
Bo Ederström (M)
Matija Rafaj (S)
Margaretha Andersson (S)
Judit Svensson (C)
Martina Ericsson (SD)
Ulla Hansson (M)
Susanna Tingbratt (KD)
Janewert Johansson (S)
Björn Gullander (V)
Stefan Bramstedt (M)
Caroline Holmqvist Henrysson (S)
Kent Danielsson (C)
Jonna Nielsen (ALT)
Mathias Wanderoy (S)
Henrik Pettersson(SD)
Gunilla Åström (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)
Maria Stansert (S)
Tomas Johansson (L)
Irene Olofsson (C)
Peter Berg (M)
Jerry Rogerstam (S)

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Jonas Jönsson, kommunchef
K-G Sundgren, ordförande tekniska nämnden
Marcus Walldén, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Carina Wetterborg Roselius, konsult Purenova
Marcus Larsson, konsult Purenova
Peter Albinsson, konsult Sweco
65
Christer Henriksson och Roland Johansson
Ersättare: Martina Ericsson
Kommunkansliet, måndagen den 2 oktober 2017 kl. 16.00
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89-106

Paragrafer
Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Christer Henriksson

Roland Johansson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

25 september 2017

Överklagningstid

3 oktober 2017 – 24 oktober 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

25 oktober 2017

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kommunkansliet, Olofsgatan, Ljungby
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Ledamöter

Ersättare

Närvaro

§ 94
Ja

Nej

§ 95
Ja

Anne Karlsson (S)

X

Magnus Gunnarsson (M)

X

Conny Simonsson (S)

X

Carina Bengtsson (C)

X

X

X

Jan Lorentzson (SD)

X

X

X

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

X

X

Emma Johansson Gauffin (S)

X

X

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

X

X

Stefan Willforss (C)

X

Magnus Carlsson (S)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

X

X

Krister Salomonsson (SD)

X

X

X

Marie Åberg Johansson (S)

Ulla-Britt Storck (S)

Christer Henriksson (KD)

X

Nej

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lars-Ove Johansson (C)

X

X

X

Roland Johansson (ALT)

X

X

X

Håkan Bengtsson (S)

X

X

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

X

X

Karin Bondeson (M)

Tryggve Svensson (V)

Ann-Kristin Petersson (M)

Christian Johansson (V)
kl. 16:30-18:20

X

-

Lars Solling (L)

X

X

Liselott Åhlander (S)

X

Krister Lundin (M)

X

X

X

Melena Jönsson (SD)

X

X

X

Pia Johansson (S)

X
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-
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X

X

X
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Ja

Nej
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Närvaro

§ 94
Ja

Anneli Ahlqvist (C)

X

X

X

Mats Karlsson (KB)

X

X

X

Bo Ederström (M)

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

X

X

Ulla Hansson (M)

X

X

X

Susanna Tingbratt (KD)

X

X

X

Janewert Johansson (S)

X

X

X

Björn Gullander (V)

X

X

X

Stefan Bramstedt (M)

X

Ledamöter

Gun Lindell (S)

Ersättare

Caroline Holmqvist Henrysson
(S)

Nej

X

X

§ 95
Ja

Nej

X
X

X

Kent Danielsson (C)

X

X

X

Jonna Nielsen (ALT)

X

X

X

Mathias Wanderoy (S)

X

Henrik Pettersson (SD)

X

X

X

Gunilla Åström (M)

X

X

X

Elisabeth Lindström-Johannesson
(MP)

X

X

X

Maria Stansert (S)

X

X

X

Tomas Johansson (L)

X

X

X

Irene Olofsson (C)

X

X

X

Peter Berg (M)

X

X

X

Jerry Rogerstam (S)

X

X

X

X

X

29 ja 19 nej 29 ja 19 nej
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Kf § 89

Information om utredning av VA-lösning längs Bolmens
östra strand (överföringsledningen)
Konsulter har på uppdrag av Ljungby kommun gjort en utredning om VA
(vatten och avlopp) lösning längs Bolmens östra strand. En jämförelse mellan en
överföringsledning från Ljungby till Bolmen och minireningsverk presenteras av
Carina Wetterborg Roselius och Marcus Larsson, konsulter på Purenova,
under dagens sammanträde, avseende kostnad, miljöpåverkan och framtid.
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Kf § 90

Redovisning av omvärldsanalys gällande översiktsplanen
Som en del av arbetet med att revidera kommunens översiktsplan har
kommunen beställt en omvärldsanalys. Resultatet presenteras av Peter
Albinsson, konsult på Sweco, under dagens sammanträde.

Justerandes sign
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Kf § 91

Allmänhetens frågestund och och ledamöternas
frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En elev från Sunnerbogymnasiet frågar kommunstyrelsens ordförande
hur det jobbas vidare med svaren från workshopen om översiktplanen
som eleverna var inbjudna till.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att det
kom fram många bra idéer och att det är kommunchefen tillsammans
med utvecklingschefen som nu jobbar vidare med det som framkommit
under samtliga workshops och omvärldsanalyser.
2. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande om kommunen
tänker invänta regeringens utredning i fråga om VA-lösningar på
landsbygden till beslutsunderlaget för överföringsledningen?
Nej, svarar kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M). Vi
jobbar utifrån gällande regelverk men nytt kan ju bli aktuellt då
kommunen bara är i början av projektet.
3. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande om VAutredningen, där han har funnit både små och stora fel, ska granskas av
extern part?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att
rapporten är en sammanställning och en granskning av det som utretts
tidigare och är en del i underlaget som beslut ska fattas utifrån.
Medborgaren menar att det för alternativen med minireningsverk som
beräkningarna är missvisande. Rapporten känns inte helt neutral.
4. En medborgare frågar tekniska nämndens ordförande hur kommunen kan
gå in och bilda ett verksamhetsområde inom ett fungerande befintligt
område med godkänd VA-anläggning?
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) menar att det
inte är bestämt vilka som ska ingå i ett område men eftersom det
kommer att ta några år är det ju inte omöjligt att det då kan vara aktuellt
att ingå. Kostnadsberäkningen bygger på att alla fastigheter redan ingår
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menar medborgaren.
5. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande om
anslutningsavgifter. 36 % av kostnaden tas in genom anslutningsavgifter,
vem betalar resten?
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) svarar att VAtaxan som höjdes för två år sedan ska finansiera kostnaden. Vad gäller
ersättningsmodeller han man inte kommit dit ännu.
6. En medborgare frågar kommunstyrelsens ordförande hur det kan komma
sig att det enligt utredningen blir nästan tio gånger så dyrt att enbart dra
fram vatten till nya fastigheter längs leden? Detta är en av de uppenbara
felräkningarna i rapporten och det är beklagligt men kommer det att bli
något slags remissförfarande så att felaktigheterna kan rättas till?
Gunnarsson svarar att utredningen som presenterats idag är den slutliga
sammanställningen om allt som utretts. Ingen remiss, men rena
felaktigheter måste diskuteras. Fullmäktiges ledamöter hade möjlighet
att ställa frågor om ev. felaktigheter under presentationen.

Ledamöternas frågestund
1. Marcus Walldén (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden besvarar
Anne Karlssons (S) fråga från föregående sammanträde om skaterampen
bakom Sunnerbohallen, som har kommit till genom statliga
verksamhetbidrag för sommarlovsaktiviteter. Att den hamnade där var av
ren praktisk betydelse och är ingen permanent lösning och det är heller
inte Ljungbys skatepark.
2. Kjell Jormfeldt (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande om det
behövs en utbildning i offentlighetsprincipen för politiker och högre
tjänstemän? Detta med anledning av kommunens hemligstämpling av
rapporten om överföringsledningen som visade sig vara ett felaktigt
beslut.
Gunnarsson svarar nej på frågan om utbildning eftersom det bedömdes
som arbetsmaterial.
3. Björn Gullander (V) frågar kommunstyrelsens ordförande när det
alkohol- och drogpolitiska handlingsprogrammet i kommunen ska
revideras. Detta med anledning av rapporten om ökat drogmissbruk och
då han ställde frågan under förra mandatperioden blev lovad en
revidering.
Justerandes sign
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Magnus Gunnarsson (M) svarar att han vet att det jobbas på, det är en
angelägen fråga och han återkommer med besked. Även socialnämndens
ordförande Bo Ederström (M) välkomnar en revidering och hoppas att
även det ökade spelmissbruket tas med i planen.
4. Pia Johansson (S) frågar tekniska nämndens ordförande vad som hänt
med iordningställandet av fotbollsplanen vid Astradskolan som
beslutades i våras?
K-G Sundgren svarar att han ska kolla upp det och driva på.
5. Martina Ericsson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande om vi är
villiga att se över felaktigheterna i Purenovas utredning och ta till oss
annan kunskap?
Gunnarsson (M) och Sundgren (C) svarar att siffrorna kommer att ses
över men att inget remissförfarande är aktuellt.
6. Emma Johansson Gauffin (S) frågar kommunstyrelsens ordförande
varför det fortfarande inte finns fler öppna wifi-nät i kommunens
lokaler? Hon undrar också vad som hänt med fler frågeställningar i
hennes interpellation från förra året om IT i kommunens verksamheter?
Gunnarsson (M) vet att det pågår en uppdatering av nätet i kommunhuset
men återkommer med mer besked i frågan.
7. Janewert Johansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande;
1. Vad som händer i tågfrågan.? Hinner jag använda min biljett till
premiärturen med Europakorridoren som går ut 2022?
2. Hur det går med E-4an, när kommer arbetet igång?
Fråga 3 ställs till tekniska nämndens ordförande.
När är arbetet i centrum klart?
Gunnarsson (M) svarar att tågarbetet är ett långtidsprojekt. E4.an ska
startas upp första kvartalet 2018.
K-G Sundgren (C) svarar att jobbet med ”posthörnan” snart ska vara
klart och då fortsätter man med nästa etapp.
8. Krister Salomonsson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande varför
just Purenova valdes för utredningen? Förekom det andra affärsförbindelser sen innan?
Gunnarsson (M) svarar att tjänstemännen fick i uppdrag att anlita en
Justerandes sign
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entreprenör. Kommunen har anlitat dem som konsult i andra
sammanhang. Det är oundvikligt att stöta på kända konsulter vid
upphandling.
9. Roland Johansson (ALT) frågar Brottsförebyggande rådets ordförande
om brottsligheten har minskat i Ljungby kommun såsom i landet i
övrigt?
Magnus Gunnarsson (M) svarar att så är fallet.

Justerandes sign
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Kf § 92

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
1. I en motion den 11 september 2017 yrkar Jonna Nielsen (ALT) att
ledamöterna i socialnämnden åter får tillgång till beslutspärmarna för
försörjningsstöd. Detta för att få ett bättre underlag vid beslut och för att
kunna följa med, granska och ifrågasätta storleken på försörjningsstödet.
2. I en motion om enkelt avhjälpta hinder yrkar Socialdemokraternas
fullmäktigegrupp genom Anne Karlsson (S):
- att kommunens ansvariga tjänstemän inom området tillsammans med
handikapporganisationernas företrädare omgående gör en fysisk
inventering av stadsmiljön utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
- att med inventeringen som stöd göra en prioriteringslista och en tidplan
med de åtgärder som behövs. Listan följs upp av tillgänglighetsrådets
arbetsutskott och berörd nämnd.
- att finansiering ske med befintliga medel (1 Mkr) som finns avsatt i
budget.
3. I en interpellation ”om arbetsmiljöåtgärder som finansieras via konto
avsatt för tillgänglighetsåtgärder” ställer Anne Karlsson (S) fyra frågor
till kommunstyrelsens ordförande.
4. Lotte Åhlander (S) ställer i en interpellation några frågor om
schemaläggningssystemet Time Care Planning (TCP) till
socialnämndens ordförande.

Justerandes sign
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Kf § 93

Ks2016/0344

822

Svar på motion om vattenprover i Ryssby simhall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla den första att-satsen: Kommunfullmäktige ger kultur och
fritidsnämnden i uppdrag att se om det går att lösa problematiken kring
provtagningen med egen personal de gånger någon vill hyra badet,
att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag
att se över ansvars- och säkerhetsfrågan vid uthyrning av samtliga simhallar och
lämnar förslag till ett regelverk,
att ärendet läggs till beredningen inför budget 2019,
att avslå den andra att-satsen: Kommunen eventuellt också utbildar exempelvis
några Ryssbybor att kunna ta detta prov mot en ringa ersättning.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Ljungby yrkar i november 2016, genom Henrik
Pettersson (SD), att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att se om det går att lösa problematiken kring provtagning med egen
personal de gånger då någon vill hyra badet och att kommunen eventuellt också
utbildar exempelvis några Ryssbybor i att kunna ta detta prov mot en liten
ersättning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2013 ansvaret för simhallen i
Ryssby. Förvaltningscheferna för kultur- och fritid och barn- och utbildning har
dock samma uppfattning om att verksamhets- och budgetansvar för samtliga
kommunens simbassänger med fördel kan ansvaras av kultur -och
fritidsnämnden. Ytterligare öppettider medför dock ökade kostnader för
förvaltningen vilket det i nuläget inte finns utrymme för.
Ansvaret för Ryssbybadet och provtagning av kemikalier regleras via den
arbetsmiljödelegation som rektor har skrivit under och kan inte överlåtas på
någon utomstående.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till att det för närvarande inte finns ekonomiskt utrymme för
ytterligare öppettider och att ansvarsfrågan först bör utredas, både lokalt och
Justerandes sign
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övergripande.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen med
anledning av att simhallen Ryssby ligger under barn- och utbildningsnämndens
ansvar och motionen bör därför handläggas av denna nämnd.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
att bifalla den första att-satsen: Kommunfullmäktige ger kultur och
fritidsnämnden i uppdrag att se om det går att lösa problematiken kring
provtagningen med egen personal de gånger någon vill hyra badet.
att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag
att se över ansvars- och säkerhetsfrågan vid uthyrning av samtliga simhallar och
lämnar förslag till ett regelverk.
att ärendet läggs till beredningen inför budget 2019.
att kommunfullmäktige avslår den andra att-satsen: Kommunen eventuellt också
utbildar exempelvis några Ryssbybor att kunna ta detta prov mot en ringa
ersättning.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-06-21.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2017-02-15.
Kommunstyrelsens förslag 2017-09-12.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) och Stefan Willfors (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kf § 94

Ks2017/0111

612

Svar på motion om lokalt ishockeygymnasium
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att utreda om det
finns någon gymnasieskola med NIU (nationell intagning) där det även finns
individuellt val (profil) för ishockey, hur samverkan är mellan skolan och
förening och hur verksamheten fungerar.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) lämnat in en motion där han yrkar att kommunen ska utreda
möjligheter till ett lokalt ishockeygymnasium för killar. Detta för att
Sunnerbogymnasiet främst ska vara för våra egna invånare och för att tillgodose
de behov och utmaningar som finns i vår kommun, skriver Rafaj (S).
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att de har varit i
kontakt med ishockeyföreningen IF Troja Ljungby för diskussion om eventuell
samverkan. Föreningsstyrelsen beslutade dock våren 2016 att inte satsa på en
ishockeyprofil för killar.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-08-30.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-05.
Kommunstyrelsens yttrade 2017-09-12.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om det finns
någon gymnasieskola med NIU (nationell intagning) där det även finns
individuellt val (profil) för ishockey, hur samverkan är mellan skolan och
förening och hur verksamheten fungerar.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras
enligt Rafajs (S) yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Justerandes sign
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Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Rafajs (S) yrkande.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 19 nej-röster. Eftersom det vid första
återremitteringen endast krävs en tredjedel av rösterna från de närvarande
ledamöterna så har fullmäktige därmed beslutat att återremittera ärendet. Se
omröstningslistor på sidorna 3 och 4.
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Kf § 95

Ks2017/0121

612

Svar på motion om idrottsutildning för flickor med
inriktning ishockey
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att utreda om det
finns någon gymnasieskola där tjejer tränar med killar, hur verksamheten
fungerar och samverkan mellan skola och förening.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) har lämnat in en motion där de vill att man utreder
möjligheterna för ett lokalt och/eller nationellt ishockeygymnasium (NIU) för
tjejer på Sunnerbogymnasiet.
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att de har varit i
kontakt med ishockeyföreningen IF Troja Ljungby för diskussion om eventuell
samverkan. Föreningsstyrelsen beslutade dock våren 2017 att inte satsa på en
ishockeyprofil för flickor.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att
motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2017-08-30.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-05.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.

Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om det finns
någon gymnasieskola där tjejer tränar med killar, hur verksamheten fungerar och
samverkan mellan skola och förening.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om äendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras
enligt Rafajs (S) yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
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Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Rafajs (S) yrkande.
Omröstningen resulterar i 29 ja-röster och 19 nej-röster. Eftersom det vid första
återremitteringen endast krävs en tredjedel av rösterna från de närvarande
ledamöterna så har fullmäktige därmed beslutat att återremittera ärendet. Se
omröstningslistor på sidorna 3 och 4.
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Godkännande av delårsbokslut och budgetuppföljning
juni 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning
juni 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden ska redovisa sin ekonomi
regelbundet för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut per 2017-06-30 för
kommunen och kommunkoncernen, samt prognos för helåret 2017. Till
delårsbokslutet bifogas även uppföljning av kommunens mål.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2017.
Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Kommunrevisorerna lämnar den 19
september 2017 följande yttrande:
”Vi bedömer att samtliga finansiella mål har uppnåtts för årets första sex
månader. Den årsprognos som lämnas i delårsrapporten indikerar att alla fyra
målen kommer att uppnås för helåret.
Beträffande de redovisade övergripande verksamhetsmålen kan vi konstatera att
inte något av målen är mätbart. Till de övergripande målen har 121
förvaltningsmål kopplats, varav endast 24 bedöms vara uppnådda.
Balanskravet på intäkter och kostnader anser vi vara uppnått i delårsbokslutet.
Sammantaget anser vi att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat.”
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens beslutsunderlag 2017-09-06.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-09-25

19(29)

Kommunfullmäktige

Kf § 97

Ks2017/0241

736

Prövning av ansökan utifrån lagen om mobilitetsstöd
Beslut
Kommunfullmäktige avslår ansökan med hänvisning till att Ljungby kommun
inte har infört mobilitetsstöd, vilket är frivilligt för kommunerna att införa.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare ansöker skriftligt den 30 mars 2017 om bilstöd till
handikappanpassad bil/buss. I ett kompletterande brev 13 april 2017 framför
medborgaren att ansökan avser anskaffningsbidrag, tilläggsbidrag samt
anpassningsbidrag.
Medborgarens ansökan om bilstöd avslogs av Försäkringskassan med
hänvisning till att medborgaren inte tillhör någon av de bidragsgrupper som
omfattas av rätt till bilstöd från Försäkringskassan. Medborgaren har blivit
beviljad färdtjänst av Ljungby kommun och har inga begränsningar i antalet
resor. Hen kan också ta med sin äkta hälft som medresenär.
Enligt Lagen (2014:132) om mobilitetsstöd får en kommun, som komplement
till färdtjänst, lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av fordon
till en person med funktionshinder för att öka hans eller hennes möjligheter att
förflytta sig.
Socialförvaltningen skriver att den aktuella ansökan är den första som har
lämnats in till Ljungby kommun. Eftersom Ljungby kommunfullmäktige inte
har reglerat att ärenden inom Lagen om mobilitetsstöd ska hanteras av
socialnämnden, behöver kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.
Enligt socialförvaltningen kan inte ansökan beviljas eftersom Ljungby kommun
inte har beslutat att inrätta den aktuella stödformen mobilitetsstöd. Sökanden har
enligt socialförvaltningen inte uttryckt önskemål att få ansökan prövad utifrån
socialtjänstlagen. Socialförvaltningen föreslår att ansökan avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige avslår ansökan
med hänvisning till att det är frivilligt för kommunerna att införa mobilitetsstöd
och att Ljungby kommun inte har infört stödet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande 2017-06-20.
Ansökan om mobilitetsstöd, med komplement.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
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Fastställande av taxa för tillsyn enligt lag (2017:425) om
e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Taxan börjar
gälla så snart beslutet vunnit laga kraft.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 juli 2017 fick Sverige en lagstiftning om elektroniska
cigaretter. Kommunen ansvarar för den omdelbara tillsynen över att lag och
föreskrifter efterlevs. Tillsynen kommer bedrivas av miljö- och byggnämnden.
Kommunen får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
Miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
antar taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Taxan börjar gälla omgående vid
lagakraftvunnet beslut.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens yttrande 2017-08-30.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
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Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn
enligt miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige antar taxebilaga 1 och 2 i nu gällande ”Taxa för Ljungby
kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken” och ändrar enligt förslag
daterat den 19 maj 2017. Ändringarna ska gälla från den 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Ändringar i taxebilaga 1
Efter att förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen skrivits om så att istället för att reglera ozonpåverkan
regleras klimatpåverkan.
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken grundar sig på
Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer. SKL har med
anledning av ändringarna i förordningen genom 2016:1128 också ändrat den del
som berörs i taxeunderlaget. Tillsyn över kosmetiska produkter och
tatueringsfärger har också tillkommit genom en ändring i SKL:s underlag för
taxebilaga 1 under samma kapitel.
Ändringar i taxebilaga 2
Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal ändringar i
miljöprövningsförordningen (2013:251). Ändringarna som antogs finns i SFS
2016:1188. SKL har efter ändringarna i miljöprövningsförordningen gjort om
taxebilaga 2. Förändringarna beror till stor del på anpassning till
industriutsläppsdirektivet. I de fall förändringar gjorts på A- och B-nivå i
förordningen har SKL föreslagit avgiftsklasser som motsvarar tiden enligt
förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940) när kommunen
tagit över tillsynen. I dessa fall har SKL inte gjort någon ytterligare bedömning
av avgiftsklassen.
Vid förändringar på C- och U-nivå har SKL gjort en egen bedömning och
justerat avgiftsklasserna.
De flesta ändringarna av beskrivningarna innebär ingen ändring i sak. Det kan
vara vissa ord eller begrepp som ändrats, ändrade paragrafer i hänvisningar eller
att de helt tagit bort hänvisning till andra punkter, beroende på att det införts
intervall för till exempel produktion av något. Många beskrivningar har ändrats
för att tydliggöra vad som är en IED-verksamhet och inte. Flera har därför delats
upp i nya punkter. För alla beskrivningar som innebär IED-verksamhet har ett
tillägg gjorts i verksamhetskoden, -i.
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På flera IED-punkter har det lagts till en dygns- eller timnivå som komplement
till årsnivån. Detta följer av anpassningen till industriutsläppsdirektivet.
Alla U-punkter har setts över så att de ska följa strukturen utifrån
miljöprövningsförordningen.
I kapitel 29, ”Avfall”, utgår sorteringsordningen på punkterna från paragraferna
i miljöprövningsförordningen. Det innebär att verksamhetskoderna inte kommer
i nummerordning.
Miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
antar taxebilaga 1 och 2 i nu gällande ”Taxa för Ljungby kommuns prövning
och tillsyn enligt miljöbalken” och ändrar enligt uppdatering daterat den 19 maj
2017. Ändringarna ska gälla från den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens yttrande 2017-08-30.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
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Plats för kommunsfullmäktiges sammanträden 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska äga rum i
konferenslokalen i Ljungby Arena under 2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska
kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige har sedan augusti 2016 sammanträtt i
konferenslokalen i Ljungby Arena, vilket fungerar bra för alla berörda,
både ledamöter och presidium, allmänheten samt Ljungbykanalen som
filmar för webbTV och direktsänder i radion. Lokalen har utrustats fullt ut
för att möta samtliga krav som ställs för ett fullmäktigesammanträde.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden ska äga rum i konferenslokalen i Ljungby Arena under 2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-28.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges
sammanträden ska införas på kommunens annonssida Veckonytt i
Smålänningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges
sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är
kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som
annonsen ska införas i.
Under år 2017 har kommunfullmäktiges sammanträden kungjorts på
kommunens annonssida Veckonytt som publiceras i tidningen
Smålänningen och dess gratisbilaga som skickas till samtliga hushåll varje
vecka.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om
kommunfullmäktiges sammanträden ska införas på kommunens annonssida
Veckonytt i Smålänningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-28.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
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Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande måndagar år 2018:
29 januari, 26 februari, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september,
15 oktober, 5 november, 26 november samt 17 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2018.
Under 2018 är det val till kommunfullmäktige i september och de nya
ledamöterna i fullmäktige börjar tjänstgöra den 15 oktober. Ett extra
sammanträde ska äga rum för att bland annat utse en valberedning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda
följande måndagar år 2018:
29 januari, 26 februari, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september,
15 oktober, 5 november, 26 november samt 17 december.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
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Fastställande av nytt reglemente för valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer det nya reglementet för valnämnden och beslutar
samtidigt att det gamla upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Valnämndens reglemente fastställdes av kommunfullmäktige år 1992.
Kommunen har sedan dess antagit en ny mall för samtliga reglementen. Ett nytt
reglemente behöver upprättas för valnämnden som är anpassat efter nuvarande
förutsättningar.
Valnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige fastställer förslaget till
nytt reglemente för valnämnden och att det gamla reglementet upphör att gälla.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt
reglemente för valnämnden och att det gamla reglementet upphör att gälla.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till nytt reglemente 2017-06-28.
Valnämndens yttrande 2017-09-06.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
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Valdistriktsindelning inför 2018 års val
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte ändra de nuvarande valdistrikten.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har meddelat att eventuella förslag till ändringar i valdistrikten
ska lämnas till länsstyrelsen senast den 1 oktober 2017.
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Endast om det finns särskilda skäl får distriktet omfatta färre än
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Anledningen är bland annat att
valhemligheten ska skyddas och för att det rent praktiskt ska fungera med
röstsammanräkning och rapportering på valnatten.
Valmyndigheten har skickat en lista på antal röstberättigade i de nuvarande
valdistrikten 2017-03-01. Enligt listan finns i Ljungby mellan 1173 och 1878 i
distrikten, varför det inte finns någon anledning att ändra indelningen under
valen 2018-2019.
Valnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
inte ändra de nuvarande valdistrikten.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen 2017-05-15
Lista från Valmyndigheten på antal röstberättigade i de nuvarande valdistrikten
2017-03-01.
Valnämndens yttrande 2017-09-06.
Kommunstyrelsens yttrande 2017-09-12.
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Val av ny nämndeman (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Robin Ralphs (KD) avsägelse som
nämndeman vid Växjö tingsrätt och att Bengt Hockum (KD) väljs till ny
nämndeman till utgången av 2019.
Sammanfattning av ärendet
Robin Ralph (KD) har i en skrivelse den 23 maj 2017 avsagt sig sitt uppdrag
som nämndeman vid Växjö tingsrätt.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande föreslår, efter kommunikation med Kristdemokraterna, Bengt
Hockum (KD) till ny nämndeman.
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Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ann-Charlotte Ericssons (KD)
avsägelse som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och utser Percy Bergman
(KD) till ny ersättare i nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Ann-Charlotte Ericsson (KD) har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Vid enkla fyllnadsval sammanträder inte valberedningen. Valberedningens
ordförande föreslår, efter kommunikation med Kristdemokraterna, Percy
Bergman (KD) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
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