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Kommunfullmäktige
Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande

Åhörare

Konferenslokalen i Ljungby Arena, Ljungby, måndagen den 28 januari 2019,
kl. 17.30 – 19.40
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)
Mats Josefsson (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)
Jonna Nielsen (ALT)
Karl-Gustaf Sundgren (C)
Matija Rafaj (S)
Frederik Svärd (M)
Caroline Holmqvist-Henrysson (S)
Dick Andersson (SD)
Lars Nordqvist (M)
Malekera Vital (S)
Jenny Anderberg (C)
Ann-Kristin Petersson (M)
Pär Augustsson (SD)
Pia Johansson (S)
Christian Johansson (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
Gunnel Gustafsson, processledare Barnens bästa gäller! i Kronoberg, Region
Kronoberg
Magnus Wallinder, socialchef
Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef
14

Justerare

Susanna Tingbratt, Roland Johansson, ersättare: Kent Danielsson

Justeringens
tid och plats

Kommunkansliet, måndagen den 4 februari 2019 kl. 16.00
1-13

Paragrafer
Sekreterare

Justerandes sign

Eva-Marie Norén Holgersson
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Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Susanna Tingbratt

Roland Johansson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

28 januari 2019

Protokollet anslås 5

februari 2019

Överklagningstid

5-26 februari 2019

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

27 februari 2019

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby
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Kf § 1

Informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
1. Information om kommunens arbete för barnens bästa enligt
Skottlandsmodellen: Barnens bästa gäller! i Kronoberg
2. Information om demokratiberedningens arbete under mandatperioden
2015-2018.

Justerandes sign
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Kf § 2

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar tekniska nämndens ordförande varför det bara
serveras köttbullar gjorda på kycklingfärs i skolan? Även på den
traditionella jullunchen. Är kycklingfärs billigare?
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) svarar att så är
inte fallet. Under läsåret har det serverats köttbullar vid sju tillfällen, två
gånger med blandfärs, två med nötfärs och tre gånger med kycklingfärs.
Blandfärs är billigast och all färs är svensk.
2. Samma medborgare frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande
hur många så kallade hemmasittare vi har i kommunen. Detta med
anledning av Kalla Faktas inslag om de ”osynliga barnen” som tog upp
ämnet. Varje barn som är hemma är en förlust för samhället! Det finns
ingen definition på hemmasittare. Det handlar om orsaker som fysisk och
psykisk ohälsa. Hur många, vad görs och ser man resultat var frågorna
som ställdes.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) svarar
att det under höstterminen 2018 fanns nio elever som varit frånvarande
mer än 50 procent, varav tre som varit hemma heltid. Det finns en rutin
för hög frånvaro som bygger på ett gott samarbete mellan hem och skola
och samarbete med BUP och socialtjänsten. Rektorn har ett särskilt
ansvar. Det är viktigt med tidiga åtgärder. Det sker framsteg men är ett
långsiktigt arbete.
Medborgaren, som idag är ledamot i barn- och utbildningsnämnden,
Föreslår att nämnden får uppföljning halvårsvis.
Ledamöternas frågestund
1. Christian Johansson (V) frågar personalutskottets ordförande Carina
Bengtsson (C) varför Hälsovårdcentralen i Ljungbys (HVC) fakturor till
Ljungby kommun har ökat markant (enligt revisionsrapport ca 250 tkr)?
Varför söker sig fler och fler till HVC?
Justerandes sign
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Carina Bengtsson (C) svarar att de siffror hon fått från ekonomerna
visar på en viss ökning (43 tkr) som handlar om prishöjning och att
vissa speciella undersökningar har gjorts under 2018. Bengtsson (C) ska
undersöka detta.
2. Christian Johansson (V) frågar Bo Ederström (M), ordförande i
socialnämnden, hur den nya centrala planeringen av hemtjänstpersonal
fungerar. Det har kommit flera signaler på att det inte fungerar så bra
när det gäller kontinuitet, körtider och delegering.
Bo Ederstöm (M) delar inte synen men svarar att han tar med sig
synpunkterna till förvaltningen och återkommer med ett mer detaljerat
svar. Avsikten med samsyn på hemtjänstplaneringen har varit att
förbättra verksamheten.
3. Carina Bengtsson (C) frågar Anne Karlsson (S) hur hon tror att
samarbetet i kommunen ska kunna fungera om man polisanmäler
varandra? I ett fyra år gammalt ärende som även Anne Karlsson (S) var
med om att fatta.
Anne Karlsson (S) svarar att det inte var hon som polisanmälde men
menar att beslut i en kommun måste tålas att granskas. Vad gäller
samarbete är det helt upp till alliansen.
Carina Bengtsson (C) replikerar att frågan står kvar. Alliansen tål att
granskas.
4. Krister Salomonsson (SD) frågar barn- och utbildningsnämndens
ordförande Marcus Walldén (M) om han har fått indikationer om att det
förekommer hedersförtryck i våra kommunala skolor och vad han i så
fall ska göra åt det?
Walldén (M) svarar att han inte vet något om detta.
Salomonsson (SD) berättar att han har fått kännedom om en incident när
en pappa kommit till en högstadieskola och ”röjt”, vilket skapade stor
oro och en orosanmälan ska vara lämnad. Det är olyckligt om inte
nämnden fått kännedom om detta.
Walldén (M) replikerar att vid dagens beredning redogjordes för ett
ärende men om det är samma kan han inte svara på.
5. Hur långt har biblioteksfrågan kommit, undrar Roland Johansson (ALT)
och säger att folk på stan är oroade och kommer med frågor. Han har
inte träffat en enda medborgare som vill ha ett nytt bibliotek.
Justerandes sign

Ulla Hansson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, svarar att
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hon inte har något svar då den nya nämnden ännu inte har fått
information i frågan.
Johansson (ALT) tycker att medborgarna ska tillfrågas innan beslut
fattas om biblioteket.
6. Kerstin Wiréhn (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus
Gunnarsson (M) om kommunen har handlat av företaget Gold, som har
sålt till överpris med tveksamma metoder till de flesta av landets
kommuner?
Gunnarsson (M) svarar att kommunen inte har handlat av Gold men
däremot av några andra liknande förtag. Det har dock införts nya rutiner
och den senaste utbildningen för personalen genomfördes hösten 2018.
7. Matija Rafaj (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus
Gunnarsson (M) vad som händer med innebandyhallen? Vad ska göras
för att få in fler åskådare?
Gunnarsson (M) svarar att den politiska ambitionen var ju att det skulle
lösas så att Lagan IBK kan spela sina hemmamatcher i Ljungby. Det föll
på brandsäkerheten och där ligger frågan idag.
8. Anne Karlsson (S) ställer en fråga till tekniska nämndens ordförande
Lars-Ove Johansson (C) med anledning av ett radioinslag där det tas
upp att parkeringstillstånden för funktionshindrade har dragits åt i hela
vårt län. Hur är det i vår kommun undrar Karlsson?
Johansson (C) svarar att det är ett riksdagsbeslut, men att han tar med
sig frågan om hur det är i Ljungby till nästa gång.

Justerandes sign
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Kf § 3

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen
för beredning.
Interpellationerna besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motioner
1. Krister Salomonsson (SD) föreslår i en motion den 27 december 2018 att
tiden för allmänhetens frågestund i fullmäktige förlängs från 20 minuter
till 45 minuter eftersom så många medborgare har frågor till ordföranden
och tiden inte har räckt till alla frågor.
2. Sverigedemokraterna yrkar genom Krister Salomonsson i en motion
daterad 27 december 2018 att Ljungby kommun inför lokalt
tiggeriförbud i kommunen och att lämplig text införs i den lokala
ordningsföreskriften.
3. Kerstin Wiréhn (V) skriver i en motion den 6 januari 2019 att
Upphandlingsmyndigheten har skapat en modell för hur upphandling kan
skapa sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Wiréhn (V) yrkar i motionen att Ljungby kommun ska ställa
sysselsättningskrav vid de upphandlingar som är lämpliga för detta.
4. Emma Johansson Gauffin (S) och Magnus Carlsson (S) vill införa
lärarassistenter för att underlätta rekrytering, förbättra arbetsmiljö och
höja skolresultat. De yrkar därför i en motion den 14 januari 2019 att
Ljungby kommun utreder införande av lärarassistenter i grundskola och
gymnasieskola och att frågan om införande av lärarassistenter skickas
vidare till budgetberedningen.
5. Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) skriver i en motion daterad
den 10 januari 2019 om hur anställda i kommunen hängs ut i social
media av personer som är missnöjda med kommunens verksamhet eller
den anställdes ledarskap. Motionärerna yrkar att Ljungby kommun inför
en policy och en rutin för chefer att polisanmäla de händelser på sociala
medier som innefattar förtal och hot riktat mot enskilda anställda i
Justerandes sign
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Ljungby kommun.
Interpellationer
1. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till barnoch utbildningsnämndens ordförande angående porrfilter på skoldatorer.
Holmqvist Henrysson (S) ställer följande frågor:
a. Har Ljungby kommun porrfilter på surfplattor och datorer på alla
skolor?
b. Om inte – hur resonerar nämnden?
2. Caroline Holmqvist Henrysson (S) har ställt en interpellation till tekniska
nämndens ordförande om Ljungby kommuns primära dricksvattentäkt.
Holmqvist Henrysson (S) frågar:
a. Är det aktuellt med markköp där dricksvattentäkten är belägen?
b. Vilka provtagningar av marken har gjorts av ägaren och har dessa
redovisats?
c. Hur mycket skulle en anslutning till det kommunala vattennätet
kosta?
d. Hur ser tidsplanen ut efter övertagandet av fastigheten?
3. Liselotte Åhlander (S) har ställt en interpellation till personalutskottets
ordförande om den antagna HR-strategin och hur man har tänkt få ner
sjuktalen. Åhlander (S) vill ha svar på följande frågor:
a. Vilka konkreta handlingar görs för att få ner sjuktalen?
b. Hur har du som ordförande i PU tänkt gå vidare för att få ner
sjuktalen?

Justerandes sign
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Kf § 4

Ks2017/0383

514

Svar på motion om parkeringshus i Ljungby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion daterad 27 november 2017 föreslår Anne Karlsson (S) att Ljungby
kommun ska utreda möjligheten att bygga ett parkeringshus i Ljungby centrum
och att kostnader för detta och eventuell lokalisering av ett parkeringshus ska
presenteras. I motionen föreslås också att kommunens politiker och tjänstemän
ska ha en eventuell utredning om parkeringshus i åtanke för kommande
planering av parkeringsplatser och övrig centrumutveckling.
Tekniska förvaltningen skriver den 15 november 2018 att behovet av
parkeringsplatser i Ljungby centrum inte har utretts i någon större omfattning.
De fastslår dock att det finns gott om parkeringsplatser i den centrala delen av
tätorten och att samtliga parkeringsplatser är gratis inom ramen för reglerna för
parkeringsskiva.
Ett parkeringshus erbjuder en annan komfort och bör därmed också förses med
någon form av avgiftssystem, skriver tekniska förvaltningen. Ett avgiftssystem
kan också bidra till finansiering av byggnationen. Frågan är hur stor
betalningsvilja det finns bland Ljungbyboma för att få ställa bilen i en något
bekvämare lösning när det redan finns många parkeringsplatser som är gratis,
skriver tekniska förvaltningen?
Tekniska förvaltningen föreslår att ett eventuellt parkeringshus placeras på
fastigheten Månen 1 på Bergagatan där det finns 1903 m2 detaljplanelagt
område för parkeringsändamål. Tomten ägs av det kommunala bolaget
Ljungbybostäder AB och eftersom ytan redan i dag är tänkt för parkeringsplatser
är det möjligt att bygga ett parkeringshus på denna fastighet.
Kostnaderna för ett parkeringshus beror på storleken på huset och om det ska
byggas ovan eller under mark (eller bådadelar). Kostnader för parkeringshus
ovan mark uppskattas normalt sett till cirka 200 tkr per parkeringsplats. För
parkeringsgarage under mark är priset beroende av markförutsättningarna, men
kostnaden uppskattas till ungefär 300 tkr per p-plats.
Tekniska förvaltningen skriver att sammanfattningsvis är det rent praktiskt
möjligt att bygga ett parkeringshus och en yta är redan detaljplanelagd för
parkeringsändamål. Det kan vara klokt att ha parkeringsplatser samlade i ett
parkeringshus jämfört med att använda flera centrumytor till detta ändamål,
Justerandes sign
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särskilt med tanke på kommunens vision om att växa och på att förtätningar kan
behövas i centrala Ljungby framöver.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 november 2018 och beslutade att
föreslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad i och med tekniska
förvaltningens skrivelse, daterad 15 november 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande § 117/2018
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-01-15.
Skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Kf § 5

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. medborgarförslag nummer 1 och 5 överlämnas till tekniska nämnden för
beslut,
2. medborgarförslag nummer 2 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut,
och att
3. medborgarförslag nummer 3 och 4 överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
1. En medborgare vill att kommunen säkrar övergångarna för gångare och
cyklister på Vislandavägen vid Fjällgatan och vid Sollidenrondellen.
2. Det finns en gala för svenska hjältar, skriver en medborgare. Varför inte
ta tillfället i akt att se det positiva, premiera och visa uppskattning för att
hylla kommunens föreningar, företag och privatpersoner som gjort en
god gärning för samhället och arrangera en lokal variant för kommunens
hjältar?
3. Gör en isbana på torget bredvid granen, där alla som vill kan åka
skridskor, gärna till musik. Detta föreslår en medborgare som motiverar
sitt förslag att det höjer stämningen och ger social samvaro, utevistelse,
motion och glädje.
4. En medborgare föreslår att kommunen ska fira Berättarfestivalens 30årsjubileum genom att sätta upp ny illustration eller konst vid
Sagomuseet och förnya området lite.
5. Med tanke på kommunens expansionsplaner behövs fler
parkeringsplatser anser en medborgare som föreslår att kommunen ska
bygga ett parkeringshus i flera plan på platsen mellan Månen och
Betelkyrkan som idag är en parkering i markplan.

Justerandes sign
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Kf § 6

Ks2018/0414

045

Ram för nyupplåning 2019 samt omsättning av lån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att
nyupplåna, det vill säga att öka kommunens skulder, med totalt 317 miljoner
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar också att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt
att omsätta lån, det vill säga att låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån
som förfaller till betalning under år 2019.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2019 är det beslutat om en investeringsnivå på 200 miljoner
kronor. Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2018, vilket beräknas
ligga på 265 mkr.
Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 108 mkr. Det innebär att det
finns ett behov av nyupplåning på 317 mkr för 2019, enligt
kommunledningsförvaltningen som också framför att fullmäktige måste besluta
att kommunstyrelsen har rätt att omsätta befintliga lån.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 januari 2019 och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att
nyupplåna, det vill säga att öka kommunens skulder, med totalt 317 000 000 kr.
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att kommunstyrelsen under år 2019
har rätt att omsätta lån som förfaller till betalning under år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-11.
Finansieringsbudget
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-01-15.
Yrkanden
Tommy Göransson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att se över
möjligheten att klara av en högre självfinansieringsgrad än nuvarande som
ligger på 51 procent av hela investeringsvolymen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt
Göranssons (MP) yrkande eller om ärendet ska avgöras idag och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Justerandes sign
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Omröstning
Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterar i 47 ja-röster och 1 nej-röst. En ledamot avstår från att
rösta.
19:21:04 - Ram för nyupplåning 2019 samt omsättning av lån.

Rösta Ja för att avgöra ärendet idag och nej för att återremittera ärendet

Resultat

Justerandes sign

Ja

47

Nej

1

Avstår

1

Frånvarande

0

1

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

2

Anne Karlsson (S)

Ja

3

Krister Salomonsson (SD)

Ja

4

Lars-Ove Johansson (C)

Ja

5

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

6

Conny Simonsson (S)

Ja

7

Jan Lorentzson (SD)

Ja

8

Marcus Walldén (M)

Ja

9

Petra Ruzsa-Pal (S)

Ja

10

Kerstin Wiréhn (V)

Ja

11

Susanna Tingbratt (KD)

Ja

12

Roland Johansson (ALT)

Ja

13

Kent Danielsson (C)

Ja

14

Gunilla Åström (M)

Ja

15

Magnus Carlsson (S)

Ja

17

Ulla Hansson (M)

Ja

18

Emma Johansson Gauffin (S)

Ja

19

Anneli Ahlqvist (C)

Ja

20

Tilda Ragnarsson (M)

Ja

21

Håkan Bengtsson (S)

Ja

23

Lars Solling (L)

Ja
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25

Bo Ederström (M)

Ja

26

Liselotte Åhlander (S)

Ja

27

Saga Sunniva Bergh (V)

Ja

28

Henrik Pettersson (SD)

Ja

29

Rut Björkström (KD)

Ja

30

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

32

Karl-Gustaf Sundgren (C)

Ja

33

Matija Rafaj (S)

Ja

34

Frederik Svärd (M)

Ja

35

Carolin Holmqvist-Henrysson (S)

Ja

36

Dick Andersson (SD)

Ja

37

Lars Nordqvist (M)

Ja

38

Malekera Vital (S)

Ja

39

Jenny Anderberg (C)

Ja

41

Pär Augustsson (SD)

Ja

42

Pia Johansson (S)

Ja

43

Christian Johansson (V)

Ja

44

Stefan Bramstedt (M)

Ja

46

Carina Bengtsson (C)

Ja

47

Doris Nickel (SD)

Ja

48

Bengt Carlsson (KD)

Ja

49

Thomas Jeppsson (M)

Ja

202

Ann-Kristin Petersson (M)

Ja

215

Ingela Rosén (S)

Ja

225

Mats Josefsson (SD)

Ja

230

Jonna Nielsen (ALT)

Ja

24

Tommy Göransson (MP)

Nej

16

Melena Jönsson (SD)

Avstår

Därefter frågar ordföranden om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Kf § 7

Ks2018/0419

736

Överlämnande av färdtjänsthandläggning till Region
Kronoberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att överlåta kommunens uppgifter som tillståndsgivare enligt Lag om
färdtjänst (1997:736) och Lag om riksfärdtjänst (1997:735) till Region
Kronoberg från och med den 1 januari 2019,
2. att godkänna föreslaget avtal,
3. att finansiera köpet av tjänst inom befintlig budget och
4. att ge socialnämnden i uppdrag att göra en uppföljning av avtalet efter
åtta månader. Uppföljningen ska redovisas i socialnämnden och
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansvarar enligt socialnämndens reglemente för verksamhet som
bedrivs inom ramen för lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Socialnämnden övertog den 1 juli 2016 ansvaret för handläggningen från
kommunledningsförvaltningen.
Med anledning av personalförändringar har socialförvaltningen fått i uppdrag att
utreda frågan om färdtjänstens tillhörighet. Förvaltningen har kontaktat Region
Kronoberg om möjligheten för att köpa handläggningen av regionen och därmed
överlåta kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst
till regionen. Region Kronoberg har svarat att de har möjlighet att sälja tjänsten
till kommunen med föreslagen överlämning den 1 januari 2019.
Socialnämnden behandlade ärendet den 28 november 2018 och beslutade
följande:
Socialnämnden överlåter kommunens uppgifter som tillståndsgivare enligt Lag
om färdtjänst (1997:736) och Lag om riksfärd tjänst (1997:735) till Region
Kronoberg från och med den 1 januari 2019.
Socialnämnden godkänner föreslaget avtal.
Socialnämnden beslutar att finansiera köpet av tjänst inom befintlig budget.
Uppföljning görs efter åtta månader och redovisas i september 2019.
Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka frekvensen av omprövning av
färdtjänst. Uppdraget ska redovisas vid nästa sammanträde den 12 december
2018.
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Kommunfullmäktige
Eftersom ärendet gäller att lämna över myndighetsutövning till annan huvudman
bör ärendet beslutas av kommunfullmäktige och därför har socialförvaltningen
överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Region Kronoberg har dessutom uppmärksammat kommunen på behovet av att
besluta om ett överlämnande av arkivhandlingar till Region Kronoberg i
samband med överlämnandet av själva handläggningen, vilket behandlas i ett
separat ärende.
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta kommunens
uppgifter som tillståndsgivare enligt Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag
om riksfärdtjänst (1997:735) till Region Kronoberg från och med den 1
januari 2019.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslaget avtal.
3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiera köpet
av tjänst inom befintlig budget.
4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialnämnden i
uppdrag att göra en uppföljning av avtalet efter åtta månader. Uppföljningen
ska redovisas i socialnämnden.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget att redovisning av uppföljningen även ska redovisas för
kommunfullmäktige efter 8 månader.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
med Roland Johanssons (ALT) tillägg och finner att de gör så.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 79/2018
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2018-11-07
Förslag till avtal
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-01-15.
Skickas till
Region Kronoberg
Socialnämnden
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Kf § 8

Ks2019/0008

004

Överlämnande av handlingar om färdtjänst och
riksfärdtjänst
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna handlingar som gäller senaste
utredning för pågående färdtjänsttillstånd och den senaste utredningen om
riksfärdtjänsttillstånd, med undantag för läkarutlåtande, till Region Kronoberg
enligt 15 § arkivlagen (1990:782).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har föreslagit att Ljungby kommun överlämnar uppgifter enligt
Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst till Region Kronoberg. För att
Region Kronoberg ska kunna utföra det arbetet krävs att de får del av de
handlingar som gäller den senaste utredningen för pågående färdtjänsttillstånd
och den senaste utredningen om riksfärdtjänsttillstånd, med undantag för
läkarutlåtande, till Region Kronoberg. Anledningen till att kommunen undantar
läkarutlåtande är att Region Kronoberg inte önskar ta del av läkarutlåtandena.
Kommunen bör inte lämna ut fler handlingar eller uppgifter om enskilda än
absolut nödvändigt och därför undantas då läkarutlåtandena.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlämna
handlingar som gäller senaste utredning för pågående färdtjänsttillstånd och den
senaste utredningen om riksfärdtjänsttillstånd, med undantag för läkarutlåtande,
till Region Kronoberg enligt 15 § arkivlagen (1990:782).
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09
Utredning om överlämnande av handlingar 2019-01-09
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-01-15.

Skickas till
Region Kronoberg
Socialnämnden
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Kf § 9

Ks2018/0002

450

Ändring av renhållningsordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner revidering av texten i Ljungby kommuns
renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige 2014-11-03, §109 enligt
följande:
1.1 delen avfallsplan sidan 28 under rubriken Matavfall ändras första meningen
från Ingen insamling av matavfall sker idag i kommunen till Insamling av
matavfall sker idag i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun ska 2019 börja sortera ut matavfall från övrigt hushållsavfall.
I och med detta måste Ljungby kommuns renhållningsordning revideras.
Tekniska förvaltningen föreslår att:
1.1 delen avfallsplan sidan 28 under rubriken Matavfall ändras första meningen
från Ingen insamling av matavfall sker idag i kommunen till Insamling av
matavfall sker idag i kommunen.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 november 2018, § 101, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna revidering av texten i
Ljungby kommuns renhållningsordning, antagen 2014-11-03, KF §109.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner revidering av
texten i Ljungby kommuns renhållningsordning, antagen av kommunfullmäktige
2014-11-03, §109.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 101/2018
Renhållningsordning KF 2014-11-03
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-01-15.

Skickas till
Tekniska nämnden
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Kf § 10

Ks201890003

450

Ändring av renhållningstaxan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa renhållningstaxan att gälla från och
med den 1 mars 2019.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att taxan för
renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och att nuvarande taxa
antogs av kommunfullmäktige 2009. De lämnar nu förslag till ny taxa som har
anpassats och justerats för nuvarande prisbild av kostnaderna för hushållens
avfall, och för utsortering av matrester.
Renhållningstaxan består av tre delar:
1. Grundavgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall.
Avgiften är kommunens ersättning for gemensamma kostnader for
renhållningen, t ex återvinningscentral, farligt avfall, grovsopor och
administration. Grundavgiften betalas av alla som har en fastighet
oavsett dispens från sophämtning.
2. Rörlig avgift utgår baserat på kärlstorlek och hämtningsintervall. De
rörliga avgifterna är kommunens ersättning för hämtning och behandling
av avfall från kärl, säck och djupbehållare.
3. Tilläggsavgift är ersättning för sådana tjänster som inte alla hushåll eller
fastighetsinnehavare nyttjar.
För samtliga kärlstorlekar och hämtningsintervall föreslås grundavgiften ligga
kvar på samma nivå som tidigare taxa och den rörliga avgiften ökas. För den
vanligaste abonnemangsformen, 190 1iter kärl vid villa och tömning var 14:e
dag innebär det att den rörliga avgiften höjs med 3,60 kr per tömning eller 85
kr/år inkl. moms. Nuvarande taxa på 1530 kr/år inkl. moms blir efter höjning
1614 kr inkl. moms med både fast och rörlig avgift.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 26 november 2018, § 100, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till höjning av
renhållningstaxan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
höjning av renhållningstaxan. Den nya taxan ska gälla från och med 1 mars
2019.
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Yrkanden
Bo Ederström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, samt
lämnar några förslag till redaktionella ändringar i texten.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 100/2018
Renhållningstaxan
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-01-15.
Förslag till renhållningstaxa
Skickas till
Tekniska nämnden
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Kf § 11

Ks2018/0385

006

Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tjänstgöringsordning för
inkallande av ersättare till styrelser, nämnder, utskott och beredningar. Om
inte annat anges kallas i första hand ersättare från det egna partiet. Därefter
kallas ersättare i följande ordning:
Alternativet: SD, M, C, KD
Centerpartiet: M, KD, L
Liberalerna: C, M, KD
Kristdemokraterna: M, C, L
Miljöpartiet: V, S
Moderaterna: C, L, KD
med undantag för kultur o fritidsnämnden där ersättarna kallas
enlig följande: 1. Inger Jeppsson (M), 2. Liberalerna, 3.
Margaretha Bäcklund (M), därefter enligt ordinarie
tjänstgöringsordning.
Socialdemokraterna:
I KS, MBN och TN: MP är första ersättare, därefter S
I BUN och KFN: V
I SN, Ljungbybostäder och Ljungby Energi kallas inga andra än
(S) in att tjänstgöra.
Sverigedemokraterna: ALT, M
Vänsterpartiet: S, MP
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer i början av varje mandatperiod en turordning
enligt vilken ersättare kallas in att tjänstgöra i styrelser, nämnder och utskott,
i enlighet med kommunallagen 6 kap 17 §. I kommunfullmäktige får inga
ersättare kallas in utanför partiet.
Partierna har meddelat kansliet vilken inkallelseordning de föreslår
kommunfullmäktige besluta om.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 december 2018,
§ 182, och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar om följande ordning för
inkallande av ersättare till styrelser, nämnder, utskott och beredning då inga
egna ersättare kan tjänstgöra:
Justerandes sign
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Alternativet: SD, M, C, KD
Centerpartiet: M, KD, L
Liberalerna: C, M, KD
Kristdemokraterna: M, C, L
Miljöpartiet: V, S
Moderaterna: C, L, KD
med undantag för kultur o fritidsnämnden där ersättarna kallas
enlig följande: 1. Inger Jeppsson (M), 2. Liberalerna, 3.
Margaretha Bäcklund (M), därefter enligt ordinarie
tjänstgöringsordning.
Socialdemokraterna:
I KS och MBN: MP är första ersättare, därefter S
I BUN och KFN: S, V
I SN, Ljungbybostäder och Ljungby Energi: S
Sverigedemokraterna: ALT, M
Vänsterpartiet: S, MP
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att förste ersättare för Socialdemokraterna i tekniska
nämnden ska vara Miljöpartiet, därefter kallas Socialdemokrater in att
tjänstgöra.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-12
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-01-15.
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Kf § 12

Ks2018/0318

102

Upphävande av beslut om val av auktoriserad revisor i
Märta Ljungbergs donationsfond
Beslut
Kommunfullmäktige upphäver beslutet om val av auktoriserad revisor för Märta
Ljungbergs donationsfond § 180/2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att utse en auktoriserad
revisor till Märta Ljungbergs Donationsfond. Representanter från
donationsfonden har sedan uppmärksammat kommunen på att fonden sedan
gammalt väljer sina egna revisorer.
Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
beslutet om val av auktoriserad revisor för Märta Ljungbergs donationsfond §
180/2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2019-01-09
Kommunfullmäktige § 180/2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-01-15
Skickas till
Märta Ljungbergs donationsfonds direktion
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Kf § 13

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Socialnämnden rapporterar om ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 4, 2018.
2. Förordnande av begravningsombud i Ljungby kommun, Ingemar
Karlsson (S) (beslut från Länsstyrelsen 2018-12-14).
3. Länsstyrelsen har utsett Ingela Rosén (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Janewert Johansson (S). Ny ersättare är
Ulla-Britt Storck (S).

Justerandes sign

