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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla.
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Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

13 januari 2015

Överklagningstid

16 januari – 6 februari 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

7 februari 2015

Underskrift

Lena Karlsson
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Ks § 1
Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att behandla följande ärenden under dagens
sammanträde:
1. Försäljning av truckhallen – beslut om kommunal borgen.
2. Kommunstyrelsen informerar.
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024

Revidering av arvodesreglementet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslaget till
reglemente att gälla retroaktivt från den 1 januari 2015.
Reglementet ska utvärderas 2016-01-31 och eventuellt revideras av personaloch arbetsmarknadsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att göra de redaktionella ändringarna.
Ärendet
Personalutskottet överlämnar den 17 november 2014 förslag till nytt
arvodesreglemente.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 2 december 2014 att fullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag till arvodesreglemente
Kommunfullmäktige beslutar den 15 december 2014 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott för att bland annat se över nivåer och principer.
Arbetsutskottet diskuterar reglementet under sammanträdet den 19 december
och lämnar förslag till ändringar.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M), Roland Johansson (ALT) och
Lars Solling (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att nuvarande arvodesreglemente ska fortsätta att
gälla, med komplettering av nya uppdrag och organ.
Gun Lindell (S) föreslår ett redaktionellt förtydligande i stycke 3, kapitel 3.
Irene Olofsson (C) föreslår redaktionella ändringar gällande personal- och
arbetsmarknadsutskottet.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C)
med flera yrkande eller om kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns
(V) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina
Bengtssons (C) med flera yrkande med bifall till arbetsutskottets förslag.
Reservation
Kerstin Wiréhn (V) reserverar sig mot beslutet.
Justerandes sign
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Anlägg en cykelväg mellan Berghemsrondellen och
Rosendalsrondellen
Svar på medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget och svarar att förslaget på
cykelvägen ska lämnas över till den strategiska arbetsgruppen för cykelfrågor
för att där bedömas och eventuellt läggas in i deras handlingsplaner.
Ärendet
En kommuninvånare föreslår i februari 2014 att en cykelväg anläggs mellan
Berghemsrondellen och Rosendalsrondellen. Enligt förslagsställaren skulle detta
innebära att personer slipper cykla eller gå sträckan på Helsingsborgsvägen
bland mycket trafik.
Ljungby kommun har en strategisk arbetsgrupp för cykelfrågor som har till
syfte att ta ett helhetsgrepp kring planering av cykelvägnätet samt att fram
handlingsplaner för berörda förvaltningar. Tekniska förvaltningen skriver
den 26 november 2014 att arbetsgruppen håller på att ta fram ett förslag på
prioritering av utbyggnad av cykelvägnätet i Ljungby kommun. Alla förslag
och önskemål på cykelvägar som kommer in till kommunen lämnas över
till arbetsgruppen för att där bedömas och eventuellt läggas in i deras
handlingsplaner.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 9 december 2014 att kommunstyrelsen tackar
medborgaren för förslaget och svarar att förslaget på cykelvägen ska lämnas
över till den strategiska arbetsgruppen för cykelfrågor för att där bedömas och
eventuellt läggas in i deras handlingsplaner.
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Ta inte bort grönytor och träd vid godsmagasinet innan beslut om
ny byggnation fattats
Svar på medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till att träden som omtalas i medborgarförslaget inte för
närvarande kommer att tas bort.
Ärendet
En kommuninvånare skriver i ett medborgarförslag i juli 2014 att det ryktas att
träd och grönytor som finns i nordöstra hörnet av Godsmagasinet skall tas bort
för kommande bebyggelse. Kommuninvånaren föreslår att detta inte görs förrän
beslut och plan för byggnation av nytt hus är tagen.
Den 26 februari 2013 antogs detaljplanen för järnvägsområdet av
kommunfullmäktige men planen överklagades sedan av flera boende. Samtliga
överklaganden avslogs av länsstyrelsen och detaljplanen vann sedan laga kraft
den 17 oktober 2013.
Tekniska förvaltningen skriver den 27 november 2014 att i samband med
ombyggnaden av Stora Torget kommer inte fler träd att tas bort. Kommunen är
fortfarande ägare till den bebyggbara fastigheten/tomten i nordösta delen av
järnvägsområdet. För närvarande finns inga planer att ta bort träden som finns
inom tomten.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 9 december 2014 att kommunstyrelsen
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att träden
som omtalas i medborgarförslaget inte för närvarande kommer att tas bort.
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Sätt upp ett ändamålsenligt staket vid Hamnedaskolans
fotbollsplan
Svar på medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget och svarar att ett staket har
satts upp vid fotbollsplanens kortsida i december 2014, tack vare
medborgarförslaget.
Ärendet
En kommuninvånare föreslår i maj 2014 att ett ändamålsenligt staket ordnas vid
Hamnedaskolans fotbollsplan. Fotbollsplanen ligger med kortsidan mot
Hamnedavägen. Endast en mindre busshållplats delar av lekytan mot vägen.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 9 december 2014 att kommunstyrelsen tackar
medborgaren för förslaget och svarar att ett ändamålsenligt staket redan har satts
upp vid fotbollsplanens kortsida.
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Försäljning av truckhallen
Beslut om kommunal borgen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen
till Friskis & Svettis för ett lån i bank på totalt 8,5 miljoner kronor under
förutsättning att amorteringstiden ska löpa på max 33 år och att bottenpantbrev i
fastigheten Ljungby 7:105 för kommunen ska skrivas med i borgensåtagandet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut råder under förutsättning att tekniska
nämnden beslutar att godkänna det undertecknade köpeavtalet och hyresavtalet
mellan Ljungby kommun och föreningen Friskis & Svettis Ljungby.
Kommunstyrelsen beslutar att be kultur- och fritidsnämnden yttra sig i ärendet
innan fullmäktige fattar beslut.
Ärendet
Föreningen Friskis & Svettis Ljungby önskar köpa del av fastigheten Ljungby
7:105, ”Truckhallen” enligt preliminärt upprättat avtal.
Genom avtalet överlåter kommunen del av fastigheten 7:105 till föreningen för
en köpeskilling om 2 700 tkr att betalas på tillträdesdagen 2015-04-01. På
området är den så kallade ”Truckhallen” uppförd. Fastigheten kommer att få en
sammanlagd areal om cirka 3 472 m2. Fastigheten värderades i oktober 2013 av
NAI Svefa till ett marknadsvärde om 2 700 tkr.
Friskis & Svettis ha för avsikt att bygga om lokalerna för att få en bättre
tillgänglighet och anpassning för sin verksamhet. Idrottshallen ska även
fortsättningsvis kunna användas av andra föreningar och hyresgäster.
Föreningen beräknar kostnaden för ombyggnation, underhåll och köp av
fastighet till 8 500 tkr.
Villkor i avtalet är att kommunen hyr idrottshallen med omklädningsrum.
Ytterligare ett villkor är att kommunen beslutar om kommunal borgen för 8 500
tkr som föreningen lånar av bank.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 9 december 2014 att tekniska nämnden
godkänner det preliminärt upprättade avtalet.
Tekniska nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna att hyresavtal
med Friskis & och Svettis för inhyrning av lokal för idrott och motion.
Justerandes sign
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Tekniska nämnden föreslår den 9 december 2014 att kommunfullmäktige
beviljar kommunal borgen för lån i bank till Friskis & Svettis Ljungby på totalt
8 500 000 kronor.

Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att amorteringstiden ska löpa på 33 år och att
pantbrev från botten ska skrivas med.
Lars Solling (FP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.
Christer Henriksson (KD) yrkar att ärendet återremitteras.
Sammanträdet ajourneras 10 minuter.
Matija Rafaj (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden får möjlighet att yttra sig i
ärendet innan fullmäktige fattar beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt
Christer Henrikssons (KD) yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Sollings
(FP) yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag och finner att de gör så.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte
Wiesels (M) tilläggsyrkande att amorteringstiden för lånet ska löpa på 33 år och
att pantbrev från botten ska skrivas med och finner att de gör så.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt Matija Rafajs
(S) yrkande att kultur- och fritidsnämnden får möjlighet att yttra sig i ärendet
innan fullmäktige fattar beslut och finner att de gör så.
Reservation
Christer Henriksson (KD) reserverar sig mot beslutet.
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Ansökan om kommunalt investeringsbidrag från Agunnaryds
Bygdegårdsförening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om investeringsbidrag från
Agunnaryds Bygdegårdsförening för närvarande. Frågan om finansiering
överlämnas till budgetberedningen.
Ärendet
Agunnaryds bygdegårdsförening har ansökt om kommunalt
investeringsbidrag med 1 763 tkr för om- och tillbyggnad av Agunnaryds
bygdegård. Kostnaden för renoveringen uppgår till 5 877 tkr. Hos Boverket
söker bygdegårdsföreningen halva renoveringskostnaden 2 984 tkr. För att
Boverket ska kunna bevilja ansökan krävs en kommunal medfinansiering
med 30% av byggkostnaden.
Enligt Verksamhetsplan för investeringsbidrag samlingslokaler är en
förutsättning för att kommunalt investeringsbidrag ska kunna beviljas att
bidrag även beviljas av Boverket.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 november 2014 att ställa sig
positiv till upprustning och tillbyggnad av Agunnaryds bygdegård men
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen eftersom förvaltningen endast har
200 tkr i budget för kommunalt investeringsbidrag.
Kommunledningsförvaltningen skriver den 11 december 2014 att om medel
beviljas bör det ske från 2015 års budget. För budget 2015 är det budgeterat
ett överskott på 23,3 mkr, vilket understiger det finansiella målet med 4
mkr. Kommunledningsförvaltningen sammanfattar sin skrivelse med att det
inte finns utrymme att bevilja ytterligare kostnader utöver budget. I
kommunstyrelsens budget är den enda bufferten kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter om 300 tkr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 11 december 2014 kommunstyrelsen att bidragsansökan från Agunnaryds bygdegårdsförening avslås, med
hänvisning till att det saknas budgeterade medel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 16 december 2014 att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till ansökan från Agunnaryds
Bygdegårdsförening och att ekonomichefen får i uppdrag att ta fram förslag på
hur det ska finansieras.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter.
Anne Karlsson (S) yrkar avslag på ansökan för närvarande och att frågan om
finansiering överlämnas till budgetberedningen. Jan Sahlin (M) yrkar bifall
till Anne Karlssons (S) förslag.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan enligt
Carina Bengtssons (C) yrkande eller att avslå ansökan enligt Anne Karlssons (S)
med flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
ansökan enligt Anne Karlssons (S) med flera yrkande.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för bifall till Carina Bengtssons (C) yrkande om bifall och
Nej-röst för bifall till Anne Karlssons (S) med flera yrkande om avslag
Omröstningen genomförs och resulterar i 4 ja-röster och 11 nej-röster.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå ansökan för närvarande och att
frågan om finansiering överlämnas till budgetberedningen.

Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Anne Karlsson (S)
Matija Rafaj (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Justerandes sign

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
4 ja

Nej
11 nej

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-01-13

Utdragsbestyrkande

12(32)

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 8

Sammanträdesprotokoll
2015-01-13

Ks2014/0454

13(32)

022

Begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom
hemtjänsten
Svar på motion
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendet
Roland Johansson (ALT) och Jonna Nielsen (ALT) yrkar i en motion den 3
november 2014 att ett utdrag ur belastningsregistret ska krävas vid
nyanställningar inom hemtjänsten.
Socialförvaltningen har utrett frågan och föreslår i ett yttrande att det inte ska
införas någon ny reglerad registerkontroll avseende vård- och omsorgspersonal.
De hänvisar till en statlig utredning som föreslår en ny lag som ska förbjuda
arbetsgivare att begära ut utdrag ur belastningsregistret inför en anställning. De
anser också att det vore integritetskränkande för den enskilde arbetssökanden.
Beredning
Socialnämnden föreslår den 17 december 2014 att fullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.
Kerstin Wiréhn (V) och Gun Lindell (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller
motionen enligt Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande eller om
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen enligt Kerstin
Wiréhns (V) med flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå att fullmäktige avslår motionen, enligt Kerstin Wiréhns (V)
med flera yrkande.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslag på motionen enligt Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande och
Nej-röst för bifall till motionen enligt Roland Johanssons (ALT) med flera
yrkande.
Omröstningen genomförs och resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Anne Karlsson (S)
Matija Rafaj (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

12 ja

Nej
Nej
Nej
3 nej

Reservation
Roland Johansson (ALT) och Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Beslut
Kommunstyrelsen antar den föreslagna delegeringsordningen att gälla i sin
helhet.
Ärendet
Då tekniska förvaltningens verksamhet från den 1 januari 2015 lyder under
den nya tekniska nämnden måste kommunstyrelsens delegeringsordning
revideras så att tekniska frågor lyfts ur.
Samtidigt föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen
beslutar om följande ändringar:
Delegat: Kommunstyrelsens arbetsutskott
2.5

2.5

Godkänna förfrågningsunderlag i samordnad upphandling (tillsammans
med andra kommuner eller landsting) av värde som överstiger aktuellt
tröskelvärde.
Beslut om upphandling och köp av varor och tjänster inom ramen för
beslutad budget av värde över aktuellt tröskelvärde inklusive samordnad
upphandling.

Delegat: Kommunchef
2.8

Beslut om upphandling och köp av varor och tjänster inom ramen för
beslutad budget av värde upp till aktuellt tröskelvärde inklusive samordnad
upphandling. *

2.11 Godkänna ett förfrågningsunderlag vid upphandling. *
Delegat: Ekonomichef
2.30 Besluta om utbetalning av partistöd i enlighet med reglementet.

Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 16 december 2014 att kommunstyrelsen antar
den föreslagna delegeringsordningen att gälla i sin helhet.
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Ändring av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i Ljungby
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Annika Sandström,
Regionförbundet, från uppdraget som personuppgiftsombud från den 1
januari 2015.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Katrin Persson, informationslogistiker,
Ljungby kommun, till nytt personuppgiftsombud från den 1 januari 2015.
Ärendet
Regionförbundet har aviserat att deras uppdrag att tillhandahålla tjänsten
som personuppgiftsombud upphör den 1 januari 2015 i samband med
bildandet av Region Kronoberg.
Kommunstyrelsen måste därför besluta att entlediga Annika Sandström,
Regionförbundet, från detta uppdrag.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår den 16 december 2014 att kommunstyrelsen
beslutar att entlediga Annika Sandström, Regionförbundet, från uppdraget
som personuppgiftsombud från den 1 januari 2015.
Kommunstyrelsen föreslås också besluta att utse Katrin Persson,
informationslogistiker, Ljungby kommun, till nytt personuppgiftsombud från
den 1 januari 2015.
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Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser, nämnder och utskott
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande
inkallelseordning, enligt partiernas förslag, för tjänstgörande ersättare till styrelser,
nämnder och utskott:
Alternativet: SD, M, C, KD
Centerpartiet: M, FP, KB
Folkpartiet: KB, M, C
Kommunens Bästa: FP, M, C
Kristdemokraterna: ALT, M
Miljöpartiet: V, S
Moderaterna: C, FP, KB
Socialdemokraterna: V, MP
Sverigedemokraterna: ALT, KD, M, C
Vänsterpartiet: MP, S
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 10 §. I kommunfullmäktige får inga
ersättare kallas in utanför partiet.
Varje parti har till kommunledningsförvaltningen lämnat in förslag på den
ordning i vilken de vill att ersättare kallas in, då ersättare i det egna partiet
saknas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-13

18(32)

Ks § 12
Val av arbetsutskott
Beslut
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 20152018 utses:
Ledamöter:
Magnus Gunnarsson (M)
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S)
Conny Simonsson (S)
Jan Lorentzson (SD)

Ersättare:
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Irene Olofsson (C)
Magnus Carlsson (S)
Gun Lindell (S)
Roland Johansson (ALT)

Ordförande: Magnus Gunnarsson (M)
Vice ordförande: Carina Bengtsson (C)
Ärendet:
Enligt reglemente för kommunstyrelsen skall det inom styrelsen finnas ett
arbetsutskott. Enligt reglementet skall kommunstyrelsens arbetsutskott tillika
utgöra budgetberedning.
Arbetsutskottet skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsen
väljer för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter, en ordförande
och en vice ordförande.
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Ks § 13
Val av personal- och arbetsmarknadsutskott
Beslut
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott för tiden 20152018 utses:
Ledamöter:
Stefan Bramstedt (M)
Judit Svensson (C)
Marie Åberg Johansson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Christer Henriksson (KD)

Ersättare:
Ulla Hansson (M)
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Maria Sitomaniemi Stjernqvist (SD)

Ordförande: Judit Svensson (C)
Vice ordförande: Marie Åberg Johansson (S)
Ärendet:
Enligt reglemente för kommunstyrelsen skall det inom styrelsen finnas ett
personalutskott. Personalutskottet skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets
ledamöter, en ordförande och en vice ordförande.
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Ks § 14
Val av ledamöter och ersättare till Brottsförebyggande rådet
Beslut
Till ledamöter och ersättare i Brottsförebyggande rådet för tiden 2015-2018
utses:
Ledamöter:

Personliga ersättare:

Magnus Gunnarsson (M)
Anne Karlsson (S)

Carina Bengtsson (C)
Gun Lindell (S)

Ordförande: Magnus Gunnarsson (M)
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Ks § 15
Val till Entreprenörsregionens styrelse samt utvecklingsråd
Beslut
Till ledamot i Entreprenörsregionens styrelse för tiden 2015-2018 utses:
Ledamot:
Magnus Gunnarsson (M)
Till representanter i Entreprenörsregionens utvecklingsråd för tiden 2015-2018
utses:
Representanter:
Magnus Gunnarsson (M)
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S)
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Ks § 16
Val av ledamot och ersättare till Föreningen Europakorridoren
Beslut
Till ledamot och ersättare i Föreningen Europakorridoren för tiden 2015-2018
utses:

Justerandes sign

Ledamot:

Ersättare:

Magnus Gunnarsson (M)

Anne Karlsson (S)
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Ks § 17
Val av ledamot och ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet
Beslut
Till ledamot och personlig ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet för tiden
2015-2018 utses:
Ledamot:
Anne Karlsson (S)

Ersättare:
Carina Bengtsson (C)

Ordförande: Anne Karlsson (S)
Ärendet
Ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet är förtroendevald i
kommunstyrelsens presidium.
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Ks § 18
Val av ledamot och ersättare till kommunala pensionärsrådet
Beslut
Till ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet för tiden 2015-2018
utses:
Ledamot:
Magnus Gunnarsson (M)

Ersättare:
Anne Karlsson (S)

Ordförande: Magnus Gunnarsson (M)
Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande är ordförande i pensionärsrådet.
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Ks § 19
Val av representant och ersättare till Winnet Kronoberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Kerstin Wiréhns (V) uppdrag som ordinarie representant i Winnet Kronoberg
(före detta Qvinnor på G) förlängs till och med den 31 mars 2015.
Marie Åberg Johansson (S) utses till ordinarie representant i Winnet
Kronoberg under perioden 1 april 2015-31 mars 2019.
Kerstin Wiréhn (V) utses att ersätta Ljungby kommuns representant i Winnet
Kronoberg under perioden 1 april 2015-31 mars 2019.
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Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet
Beslut
Till kontaktpolitiker till Ungdomsrådet för tiden 2015-2018 utses:
Ordinarie:
Lars Solling (FP)
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Ersättare:
Conny Simonsson (S)
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Ks § 21
Val av ansvarig för att bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen
Beslut
Till ansvarig att bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen för tiden 20152018 utses:
Ansvarig:
Lars Solling (FP)
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Ks § 22
Val av politiker med särskilt ansvar för internationella frågor
Beslut
Till politiker med särskilt ansvar för internationella frågor under perioden 20152018 utses:
Ansvariga:
Carina Bengtsson (C)
Caroline Henrysson (S)
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Val av ombud till Kommuninvests Föreningsstämma
Beslut
Till ombud till Kommuninvests Föreningsstämma år 2015 utses:

Ordinarie:
Magnus Gunnarsson (M)
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Ersättare:
Anne Karlsson (S)
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Ks § 24
Information
Beslut
Personal- och arbetsmarknadsutskottet får i uppdrag att följa upp resultatet av
internkontrollen. En ny undersökning ska göras och rapporteras till
kommunstyrelsen om ett år.
Ärendet
1. Intern kontroll av introduktion för nyanställda.
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Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har inga delegeringsbeslut att redovisa.
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Ks § 26
Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.
Ärendet
1. Yttranden från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
över kommunrevisionens granskning av kommunens
flyktingmottagande.
2. Protokoll Ljungbybostäder AB 2014-12-01.
3. Protokoll Ljungby Holding AB 2014-11-19.
4. Protokoll Ljungby Utveckling AB 2014-11-19.
5. Information om Leader Linné projektet Internationella vänners
verksamhet.
6. Öppna jämförelser har lämnat rapporten Energi och klimat 2014 –
Byggnader och transporter i kommuner och landsting (finns i
bokform på kansliet).
7. Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2014-11-06.
8. Revisionsrapport 2015-01-12 - Granskning av gemensamma
nämnden.
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