Kallelse

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby
Tisdagen den 12 november 2019, klockan 8.00 - 13.40
Vid förhinder kontakta Bruce Byrskog Rambelo som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 91 09, kommunstyrelsen@ljungby.se

Inledning

Sammanträdet är offentligt.
Sammanträdet inleds med en presentation från Leader Linné Småland.

Förslag till justerare: Marcus Walldén
Ärenden

1. Fastställande av dagordning.
2. Höjning av taxa gällande arbete med detaljplaner samt tillsyn enligt planoch bygglagen (KF)
3. Höjning av taxa avseende prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken
(KF)
4. Höjning av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan (KF)
5. Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och
foderlagsstiftningen (KF)
6. Presentation av förslag till nytt internhyressystem (information)
Fika!
7. Antagande av Policy för uppföljning av privata utförare (KF)
8. Antagande av visionsstyrning som ny målstyrningsmodell för Ljungby
kommun (KF)
9. Antagande av nytt arvodesreglemente (KF)
10. Bokslut stiftelser 2018 (KF)
11. Budgetuppföljning efter september månad (information)
12. Yttrande rörande revisorernas granskning av budgetprocessen (KS)
13. Yttrande rörande förslag till nytt internhyressystem (KS)
14. Fastställande av skattesats för år 2020 (KF)
15. Budget för kommunledningsförvaltningen år 2020 (KS)
16. Svar på motion om gratis hemsjukvård för de som fyllt 85 år (KF)
Lunch!
17. Revidering av instruktion för kommundirektören (KS)
18. Revidering av riktlinje för uthyrning av marknadsbodar (KS)

19. Avveckling av den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen (KF)
20. Information om samarbetet Regional Tillväxtmotor och samarbetets
betydelse för kommunens utveckling (Information)
21. Tillsättande av utredning om samlokalisering av kulturskola, fritidsgård och
åk 7–9 skola (KS)
22. Kommunstyrelsen rapporterar
23. Anmälan av delegationsbeslut
-

Uttag från kapitalförvaltningen

24. Redovisning av meddelanden
-

Gemensamma

nämnden

för

familjerättsliga

frågor,

sammanträdesprotokoll 2019-10-14
-

Ljungby Energi AB, sammanträdesprotokoll 2019-09-02

-

Ljungby Energinät AB, sammanträdesprotokoll 2019-09-02

-

Barn- och utbildningsnämndens beslut ang. lärarassistenter, 2019-0925

Ordförande
Magnus Gunnarsson
Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2019
Anslag budget
Disponerat
Återstår

400 000 kr
45 000 kr
355 000 kr

