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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 13 oktober 2015
kl. 16.00-17.00

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S)
Stefan Bramstedt (M), ersättare för Ann-Charlotte Wiesel (M)
Ulla Hansson (M), ersättare för Jan Sahlin (M)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)

Övriga
deltagande

Roland Eiman, kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Trond Strangstadstuen, fastighetsförvaltare,
Christer Holmström, brandinspektör,
Björn Eliasson, VD Ljungby Utveckling AB
Jonas Jönsson, socialchef
Lennart Dahlberg, stadsarkitekt
Johan Mansfeld, fastighetsintendent
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
Jan Bernhardsson, teknisk chef

Justerare

Anne Karlsson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen den 30 november 2015

Paragrafer

181-185

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Anne Karlsson

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-11-24

2(7)

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

24 november 2015

Överklagningstid

1 december – 22 december 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

23 december 2015

Underskrift

Lena Karlsson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby
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Kommunstyrelsen

Ks § 181

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande dagordning:
1. Information om flyktingmottagandet i Ljungby den 21 november 2015.
2. Aktuell statistik och information kring flyktingmottagande i Sverige.
3. Boende för flyktingar.
4. Fördelning av medel från regeringen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 182

Ks2015/0354

130

Information om flyktingmottagandet i Ljungby den 21
november 2015
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande berättar att Räddningstjänsten tog emot en
begäran om hjälp med akutboende för flyktingar från Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap (MSB) kl. 13.20 lördagen den 21 november.
Gunnarsson kallade samman kommunalråden och under eftermiddagen hade de
ett telefonmöte med övriga kommuner i länet. Ljungby beslutade att anmäla 50
platser. De visste inte då om det skulle komma flyktingar hit, men resurser
skickades till Älmhult för att hämta madrasser och Brunnsgården förberedde
mat.
Kl. 19 samlades gruppen igen, då hade de fått veta att bussen var på väg till
Ljungby. Senare på kvällen anlände flyktingarna till Hammarhallen som
kommer att fungera som akutboende i två plus två nätter.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 183

Ks2015/0354

130

Aktuell statistik och information kring flyktingmottagande
i Sverige
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om att Sverige har tagit emot 8015 asylsökande den
senaste veckan. Av dessa asylsökande var 1698 personer ensamkommande barn.
Det är en jämn fördelning av asylsökande från Syrien och Afganistan och till
viss del även från Irak, men när det gäller ensamkommande barn kommer de
flesta från Afganistan.
Socialchefen informerar också om olika mottagningsprocesser och
boendeformer, terminologi, samt avtal mellan kommunen och länsstyrelsen och
Migrationsverkets avtal med privata aktörer och hur kommunen påverkas.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 184

Ks2015/0335

130

Boende för flyktingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av lagen om skydd mot olyckor att ta
fastigheten Aspebacken 25 i anspråk för tillfälligt boende så snart som möjligt
för de flyktingar som vistas i Hammarhallen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har på begäran från generaldirektören på Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap samt landhövdingen i Kronobergs län den 21
november 2015 tagit emot 50 asylsökande för akut boende. De asylsökande
inkvarterades hastigt i Hammarhallen.
Nytt tillfälligt boende måste ordnas, då Hammarhallen är bokad av föreningar
som bedriver regelbundna aktiviteter där. Under mötet föreslås att Aspebacken
25 aktualiseras som boende.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 185

Ks2015/0335

130

Fördelning av medel från regeringen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till fördelning av medel från regeringen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen lämnade den 12 november en ändringsbudget till riksdagen med
förslag om ändringar i statens budget för 2015. I ändringsbudgeten föreslår
regeringen att utgifterna i budgeten för 2015 ökas med 11 miljarder kronor.
9,8 miljarder kronor ska tillföras som en engångsutbetalning till kommuner och
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.

Justerandes sign

