Kallelse

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby
Tisdagen den 15 januari 2019, klockan 8.00-12.00
Vid förhinder kontakta Christoffer Mowide som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 91 09, kommunstyrelsen@ljungby.se

Inledning

Välkomna till Kommunstyrelsens första sammanträde för
mandatperioden 2019-2022.
Sammanträdet är offentligt.
Förslag till justerare: Anne Karlsson (S)
Mötet kommer inledas med praktisk information om uppdraget och en
kortare genomgång av kommunstyrelsens reglemente.

Ärenden
1. Fastställande av dagordning
2. Ram för nyupplåning 2019 samt omsättning av lån (KF) – Magnus
Johansson
3. Upphandling av byggmaterial (KS)– Carl-Fredrik Ledin
4. Svar på motion om att bilda resursklasser (KF) – Christoffer Mowide
5. Överlämnande av färdtjänsthandläggning till Region Kronoberg (KF) –
Christoffer Mowide, Greger Larsson, Per Svensson
6. Överlämnande av handlingar om färdtjänst och riksfärdtjänst (KF) –
Christoffer Mowide
Fika! ____________________________________________________________________
7. Ändring av renhållningsordning (KF) - Pia Davidsson
8. Ändring av renhållningstaxan (KF) – Pia Davidsson
9. Svar på motion om parkeringshus i Ljungby (KF) – Ronnie Wallin, Per-Olov
Almqvist
10. Hållbar översiktlig planering (KS)– Anna Aracsy, Hanna Svahnström
11. Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare (KF) – Christoffer Mowide
12. Upphävande av beslut om val av auktoriserad revisor (KF) – Christoffer
Mowide
13. Val till kommunstyrelsens arbetsutskott
14. Val till kommunstyrelsens personalutskott
15. Val till Kommuninvests föreningsstämma 2019
16. Val till föreningen Tunga fordon
17. Val till Entreprenörsregionens styrelse

18. Val till Entreprenörsregionens utvecklingsråd
19. Val till Föreningen Europakorridoren
20. Val av stämmoombud till bolagsstämmor för kommunala bolag
21. Val av kontaktpolitiker till Ungdomsrådet
22. Val av ansvarig för internationella frågor
23. Val till brottsförebyggande rådet
24. Val av ordförande i kommunala pensionärsrådet
25. Val av ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet
26. Kommunstyrelsen rapporterar
27. Redovisning av meddelanden
a. SKL cirkulär om ändringar i allmänna bestämmelser https://skl.se/5.2dc07486167c06de0b1161a2.html?utm_source=n
otifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular
b. SKL cirkulär 18:56 om ändringar i allmänna bestämmelser
c. SKL cirkulär 18:67 om utfall för fastighetsavgifter
d. SKL cirkulär 18:55 om ändringar i allmänna bestämmelser
e. SKL cirkulär 18:54 om ändringar i allmänna bestämmelser
f. SKL cirkulär 18:57 om ändringar i allmänna bestämmelser
g. Tekniska nämnden § 105/2018 – Svar på medborgarförslag om
utrymmena i Ljungby Arena
h. Tekniska nämnden § 106/2018 – Intraprenadavtal för Restaurang
Åsikten
i. Tekniska nämnden § 107/2018 – Svar på medborgarförslag om att
asfaltera cykelväg
j. Tekniska nämnden § 109/2018 – Svar på medborgarförslag om att
använda delar av cykelvägar som ridled
k. Tekniska nämnden § 111/2018 – Svar på medborgarförslag om att
bygga en cykelväg längs med väg 25
l. Tekniska nämnden § 112/2018 – Svar på medborgarförslag om
fartdämpning på Tunagatan i Ryssby
m. Tekniska nämnden § 118/2018 – Svar på medborgarförslag om att
förbättra lekplatsen på Hulanvägen
n. Ljungbybostäder AB:s styrelseprotokoll 2018-12-12
o. Meddelande från Länsstyrelsen angående årsberättelser för
begravningsombud

Ordförande
Magnus Gunnarsson

Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2019
Anslag budget
Disponerat
Återstår

400 000 kr
0 kr
400 000 kr

