Kallelse

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby och via Teams.
Tisdagen den 1 december 2020, klockan 08.00 – 11.00
Vid förhinder kontakta Bruce Byrskog Rambelo som kallar ersättare.
Telefon 0372-78 91 09, kommunstyrelsen@ljungby.se

Inledning

Sammanträdet är offentligt. Ordföranden deltar från Märtasalen.
Övriga ledamöter deltar i regel på distans enligt §11 i
kommunstyrelsen reglemente och enligt utsänd information.

Förslag till justerare: Lars-Ove Johansson
Ärenden
1. Fastställande av dagordning
2. Antagande av taxa för offentlig plats i Ljungby kommun (KF) – Mattias
Sjögren
3. Svar på motion om att avgiftsbelägga användningen av kommunens
laddstolpar (KF) –Mattias Sjögren
4. Beslut om granskning av förslag till översiktsplan 2035 (KS) – Anna Aracsy
& Johan Håkansson
5. Yttrande gällande granskning av investeringsprojektet Bergalyckan (KS) –
Magnus Johansson
6. Ram för nyupplåning 2021 samt omsättning av lån (KF) – Magnus
Johansson
7. Uppdrag om projektplan för kommunens krigsorganisation (KS) – Carina
Karlund
Fika!
8. Svar på motion om utbildning i facklig samverkan för chefer (KF) – KarlGustav Karlsson
9. Svar på motion om visselblåsarfunktion (KF) – Karl-Gustav Karlsson
10. Svar på motion om att uppmuntra kommunanställda till jämställd
föräldraledighet (KF) – Lena Plomén
11. Kommunstyrelsen rapporterar
12. Rapportering från brottsförebyggande rådet
13. Kommunledningsförvaltningen rapporterar
14. Redovisning av meddelanden
-

Kommunledningsförvaltningen, attestuppdrag inom
kommunledningsförvaltningen, 2020-10-19

-

Kommunledningsförvaltningen, beslut om vidaredelegation av
upphandlingsrelaterade beslut, 2020-11-18
Kommunledningsförvaltningen, svar på remiss angående föreskrift om
förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka
spridningen av coronaviruset, 2020-11-18
Länsstyrelsen i Kronoberg, Remiss angående föreskrift om förbud mot
vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av
coronaviruset, 2020-11-10
Sydarkivera, beslut om mötestider 2021, 2020-11-02
Region Kronoberg, mötesanteckningar medlemssamråd Sunnerbo, 202010-14
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor,
sammanträdesprotokoll och beslutsunderlag , 2020-11-09
Smålands Sjörike, protokoll, 2020-09-03
Tekniska nämnden, beslut om att upphäva kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut om nyttjande av gångbanor för uppställning av
skyltar med mera, 2020-11-03 § 112

Ordförande
Magnus Gunnarsson

Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2020
Anslag budget
Disponerat
Återstår

400 000 kr
360 872 kr
39 128 kr

