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Justerare

Jan Lorentzson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

1 december 2015

Överklagningstid
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Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

28 december 2015

Underskrift

Lena Karlsson
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Ks § 186

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
ärende nr 4, Svar på motion om underlag vid anställningar inom äldreomsorg,
utgår från dagordningen.
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Ks § 187

Ks2014/0159

311

Svar på medborgarförslag om Söderleden i Lagan
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och beslutar att inte genomföra någon av
de ombyggnationer som föreslås.
Skälen är dels att vattenskyddsområdet riskeras, dels att E4an ska byggas om till
tvåfilig väg inom kort, detta väntas leda till mindre genomfartstrafik genom
Lagans samhälle och då behövs inte Västergatan förlängas och rondell och
informationsplats inte byggas. Då eventuella bullerproblem från E4an tas
omhand av Trafikverket behöver åsen inte återskapas. Inte heller anses
problemen på Domarydsvägen vara, eller komma att bli, av den betydelse att
någon åtgärd bör vidtas.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare föreslår att en ringled, liknande Söderleden i Ljungby,
byggs i Lagan. Förslaget är att Västergatan byggs samman med gamla
E4:an. Där vägarna sammanstrålar föreslås att en rondell anläggs och även
att en rondell byggs där Västergatan möter Värnamovägen. Detta skulle
leda till mindre genomfartstrafik i Lagans samhälle.
I E-förslaget föreslås även att Domarydsvägen i Lagan stängs av för
genomfartstrafik eftersom den omges av bostadsområden, och att en ås, i
korsningen Domarydsvägen/Västergatan, skapas som naturlig bullervall
mot E4ans trafik.
Utbyggnad av Västergatan har behandlats politiskt i flera omgångar genom
åren. Kostnadskalkyler från år 2011 visade att en ombyggnation, som då
planerades, blev så dyr att kommunen inte kunde bekosta bygget. Skälet till
den höga kostnaden var att vägen skulle ledas genom ett
vattenskyddsområde som då behöver skyddas. Vattenskyddsområdet
bedöms som mycket intressant för framtida generationer ur
vattenförsörjningsperspektiv.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2011 att ge tekniska förvaltningen i
uppdrag att kontakta Trafikverket för att belysa vikten av att E4:an i
Ljungby kommun byggs ut till tvåfilig motorväg. Sedan ärendet
behandlades senast har ett beslut om tvåfilig motorväg genom kommunen
fattats. En tvåfilig väg kan förväntas leda till färre omledningar av trafik
genom Lagans samhälle.
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Trafikmätningar på Domarydsvägen visar inte på någon större mängd
lastbilar och med en utbyggd motorväg förväntas antalet lastbilar minska
ytterligare. Eventuella bullerproblem från E4:an tas om hand av
Trafikverket. De två rondeller som förslagsställaren vill anlägga blir endast
aktuella att om Västergatan byggs ut. Likaså den informationsplats som
föreslås.
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tacka för förslaget
och besluta att inte genomföra någon av de ombyggnationer som föreslås.
Skälen är dels att vattenskyddsområdet riskeras, dels att E4an ska byggas om till
tvåfilig väg inom kort, detta väntas leda till mindre genomfartstrafik genom
Lagans samhälle och då behövs inte Västergatan förlängas och rondell och
informationsplats inte byggas. Då eventuella bullerproblem från E4an tas
omhand av Trafikverket behöver åsen inte återskapas. Inte heller anses
problemen på Domarydsvägen vara, eller komma att bli, av den betydelse att
någon åtgärd bör vidtas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2015-10-22.
Tekniska nämndens yttrande 2015-11-16 § 105.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT), Christer Henriksson (KD) och Carina Bengtsson (C)
yrkar bifall till tekniska nämndens förslag till beslut.
Skickas till
Medborgaren
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Ks § 188

Ks2015/0323

046

Riktlinjer för bedömning av ansökningar om medel ur
Dahlin-fonden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansökningar om medel ur Dahlin-fonden ska
göras med den blankett eller e-tjänst som har tagits fram och att varje ansökan
bedöms individuellt och i jämförelse med övriga inkomna ansökningar utifrån
de stadgar som finns för Dahlinfonden.
Ansökningsblanketten ska kompletteras med följande tillägg: Berättigade att
söka är föreningar eller organisationer som har sitt säte i tidigare Berga
kommuns geografiska område.
Presidier och förvaltningschefer i socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
medverkar vid framtagande av förslag till utdelning av medel ur fonden, för
beslut av kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året.
Medlen ska enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige
fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska
område enligt följande:
1/7 av medlen tilldelas biblioteket i Lagan
1/7 av medlen utdelas till kulturändamål
5/7 av medlen utdelas till sociala ändamål
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 2015 § 86 får
kommunlednings-förvaltningen i uppdrag att beställa e-tjänst till ansökan
om medel ur fonden och att se över hela beslutsprocessen så att hela
presidiet ska vara med vid framtagandet av förslag till utdelning i kulturoch fritidsnämnden samt socialnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att ta fram
riktlinjer för hur ansökningar ska bedömas.
En e-tjänst är framtagen och klar att användas och presidier tillsammans
med förvaltningschefer i kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden
kommer att vara med vid framtagandet av förslag till utdelning ur fonden.
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Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att
varje ansökan bedöms individuellt och i jämförelse med övriga inkomna
ansökningar utifrån de stadgar som finns för Dahlinfonden.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ansökningar om medel
ur Dahlin-fonden ska göras med den blankett eller e-tjänst som har tagits fram
och att varje ansökan bedöms individuellt och i jämförelse med övriga inkomna
ansökningar utifrån de stadgar som finns för Dahlinfonden utav presidierna i
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.
Socialnämnden föreslår dessutom att ansökningsblanketten ska kompletteras
med följande tillägg: Berättigade att söka är föreningar eller organisationer som
har sitt säte i tidigare Berga kommuns geografiska område. De föreslår också att
kommunstyrelsen beslutar att presidier och förvaltningschefer i socialnämnden
och kultur- och fritidsnämnden medverkar vid framtagande av förslag till
utdelning av medel ur fonden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts yttrande 2015-11-02, § 74.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-11-17 § 116.
Socialnämndens yttrande 2015-11-25 § 86.
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden
samt information till medborgare i aktuellt geografiskt område.
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Ks § 189

Ks2015/0144

141

Svar på medborgarförslag om att uppmuntra
matserveringar att bjuda på vanligt vatten till maten
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget. Näringslivsavdelningen tar
upp frågan med matserveringar i hela kommunen och uppmuntrar dem att bjuda
på Ljungbys goda vatten. Kommunstyrelsen anser därmed medborgarförslaget
som bifallet.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår den 26 april 2015 att matserveringar uppmuntras till att
bjuda på vanligt vatten till maten därför att Ljungby har gott drickvatten. Det
skulle kunna ge Ljungby ett gott rykte som en miljövänlig kommun och onödiga
transporter och konsumtion undviks, menar medborgaren.
Kommunledningsförvaltningen instämmer med förslaget och tar gärna upp
marknadsföring av Ljungbys goda vatten vid kontakter med matserveringar i
kommunen. Ljungby kommun kan dock inte styra över vilket vatten som
restaurangerna serverar.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget.
Näringslivsavdelningen tar upp frågan med matserveringar i hela kommunen
och uppmuntrar dem att bjuda på Ljungbys goda vatten. Kommunstyrelsen anser
därmed medborgarförslaget som bifallet.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-11-17 § 118.
Skickas till
Medborgaren
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Ks § 190

Ks2015/0271

330

Svar på motion om en hundrastgård i stan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ställer sig positiv
till att intresserade hundägare gemensamt, genom en förening, själva ordnar
en hundrastgård.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) yrkar i en motion inlämnad i augusti 2015 att en
hundrastgård ordnas i stan. Svensson skriver att det är kommuninvånare
som bett vänstern att motionera om detta och att medborgarförslag i samma
anda funnits, men att inget hänt.
Svenssons uppgifter om att medborgarförslag om hundrastgård inkommit
stämmer. Mellan åren 2005 och 2015 har ungefär tio medborgarförslag med
i huvudsak samma önskemål lämnats in.
Tekniska förvaltningen har utrett utformning, underlag, tillgänglighet,
växtlighet och kostnader för en hundrastgård. Denna utredning redovisades
för tekniska nämnden i maj 2015. Kostnaden för att anlägga en
hundrastgård med gräsyta beräknades till cirka 217 000 kronor och 357 000
kronor om hundrastgården skulle vara grusbelagd. Dessutom tillkommer en
kostnad på cirka 45 000 kronor för belysning och vatten.
Driftkostnaden bedömdes till drygt 10 000 kronor för en rastgård i gräs och
knappt 8 000 kronor för en rastgård med grus.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen med hänvisning till att tekniska förvaltningen i dagsläget saknar
medel att både anlägga och driva en hundrastgård.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
Tekniska nämndens yttrande 2015-11-16 § 98.
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Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen och att kostnaderna för drift och
investeringar läggs in i budget.
Lars Solling (L) yrkar att ärendet återremitteras för att utredas av kultur- och
fritidsförvaltningen angående möjligheten att en förening anlägger en hundgård.
Christer Henriksson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ställer sig positiv till att intresserade hundägare gemensamt,
genom en förening, själva ordnar en hundrastgård.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag
eller om det ska återremitteras enligt Lars Sollings (L) förslag. Ordföranden
finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen föreslår att motionen ska
bifallas enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande eller avslås enligt tekniska
nämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att
fullmäktige avslår motionen.
Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller Christer Henrikssons
(KD) tilläggsyrkande att ställa sig positiv till privata initiativ och finner att de
gör så.
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Ks § 191

Ks2015/0058

003

Svar på motion om lobbyism
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
att första att-satsen, om att utreda frågan, är bifallen och
att andra att-satsen, om att upprätta en policy och en handlingsplan mot
lobbyism, är besvarad med hänvisning till att fullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning.
Sammanfattning av ärendet
Den 12 februari 2015 lämnade Emma Johansson (S) in en motion för den
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen om lobbyism. Där föreslås
kommunfullmäktige utreda företeelsen lobbyism gentemot den politiska
organisationen i Ljungby kommun, samt upprätta en policy och en handlingsplan
mot lobbyism.
Kommunledningsförvaltningen har utrett motionen. I tjänsteskrivelsen daterad
2015-10-02 beskrivs definitionen av lobbyism. Dessutom redovisas olika
forskningsresultat, bland annat om var gränsen för lobbyism går,
påverkansmöjligheter och demokratiaspekter. När det gäller reglering av
lobbyism redovisas olika åsikter och förslag till hantering.
Kommunledningsförvaltningen skriver att då de förtroendevalda är valda för att
representera medborgarna bör lobbyism räknas som ytterligare ett sätt för
medborgarna att uttrycka sina åsikter. Så istället för att ta bort en kanal för
medborgarnas åsikter bör lobbyism ses som ännu ett sätt att bli informerad på.
En motpol till lobbyister finns alltid och bör utnyttjas för att bli än mer
informerad. På så vis kan de förtroendevalda göra välinformerade beslut i större
mån än om lobbyism vore förbjuden eller reglerad.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fullmäktiges arbetsordning angående
lobbyism och att därmed anse motionen besvarad.
Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar:
att första att-satsen, om att utreda frågan, är bifallen och
att andra att-satsen, om att upprätta en policy och en handlingsplan mot
lobbyism, är besvarad med hänvisning till att fullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2015-10-02.
Demokratiberedningens yttrande 2015-10-15 § 18.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-11-17 § 121.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att fullmäktige
avslår motionen.
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Jan Sahlin (M) yrkar att fullmäktige ska anse motionen besvarad.
Beslutsordning
För att få fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition
på Christer Henrikssons (KD) med flera yrkande om avslag och Jan Sahlins (S)
yrkande om besvarande och finner att kommunstyrelsen beslutar att Jan Sahlins
(M) yrkande att besvara motionen blir motförslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag eller enligt Jan Sahlins (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Ks § 192

ks2015/0414

003

Revidering av överförmyndarnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till nytt
reglemente för överförmyndarnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämndens reglemente skiljer sig i dagsläget från övriga
nämnders reglementen. I övriga nämnders reglementen finns det beskrivet om
sammanträdet är offentligt, delvis offentligt eller om det är stängt för
allmänheten. I överförmyndarnämndens reglemente finns ingen paragraf för
detta.
Då majoriteten av överförmyndarnämndens ärenden hanterar känsliga
personuppgifter behöver sammanträdena mestadels vara stängda för
allmänheten. Men då det inte finns någon paragraf som stödjer avvisandet av
åhörare är det svårt att stänga någon ute. Detta leder till att ärendena på
dagordningen behandlas väldigt generellt och därmed gör det svårt för nämnden
att kunna delta i diskussioner och uppfylla sitt syfte på ett önskvärt sätt.
Genom att lägga till en paragraf till överförmyndarnämndens reglemente om
delvis offentliga sammanträden, eller helt slutna sammanträden, är tanken att det
kommer att bli lättare för nämnden att fullfölja sitt ändamål. Nämnden kommer
att kunna få mer detaljerad information i exempelvis delegationsbeslut, vilket är
nödvändigt då nämnden är ansvarig för dessa beslut.
Överförmyndarnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till nytt
reglemente för överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-12.
Överförmyndarnämndens förslag till beslut 2015-11-19 § 28.
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Ks § 193

Ks2015/0316

040

Verksamhetsplan för resultatbalansering
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ny verksamhetsplan för
resultatbalansering, att gälla från och med bokslut 2016.
Förvaltningscheferna får i uppdrag att redovisa för sina respektive nämnder
hur de implementerar reglerna i sin förvaltning samt hur de olika enheterna
har gått tillväga med resultatbalanseringen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick i budgetbeslutet i uppdrag att ta fram
ett nytt regelverk för resultatbalansering. Det är viktigt att enheterna får del
av resultatet för att få incitament att jobba effektivt. Enheterna ska få med
sig en tredjedel av det resultat som enheterna kan påverka.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till ny
verksamhetsplan för resultatbalansering, att gälla från och med bokslut
2016 och att förvaltningscheferna får i uppdrag att redovisa för sina
respektive nämnder hur de implementerar reglerna i sin förvaltning samt
hur de olika enheterna har gått tillväga med resultatbalanseringen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-12.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-11-17 § 114.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar en annan fördelning av över- och underskott: Vid
överskott får resultatenheten och nämnden behålla hälften vardera. Vid
underskott delas underskottet lika av nämnden och kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Skickas till
Samtliga förvaltningar
Justerandes sign
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Ks § 194

Ks2015/0384

040

Verksamhetsplan för sociala investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan för sociala
investeringar och att den tidigare verksamhetsplanen upphör att gälla.
Under rubriken Beredning läggs följande till:
Beredningsgruppen sammanställer samtliga ansökningar och bereder
kommunstyrelsens beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen föreslår att vissa ändringar görs i nu
gällande verksamhetsplan för sociala investeringar. Ändringarna gäller ett
förtydligande om vilka som får ansöka om medel från den sociala
investeringsfonden, vilka som bereder ansökningarna samt tidplan för
hantering och beslut om ansökningarna.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
verksamhetsplan för sociala investeringar och att den tidigare
verksamhetsplanen upphör att gälla samt att
Under rubriken Beredning läggs följande till:
Beredningsgruppen sammanställer samtliga ansökningar och bereder
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-12.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-11-17 § 115.
Skickas till
Samtliga förvaltningar
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Ks § 195

Ks2015/0321

420

Deltagande i Green Charge fas 2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska ha ett fortsatt engagemang
i Green Charge fas 2.
Finansiering under 2015 och 2016 sker via resultatbalansering (30 000 kr per år)
och finansiering för 2017 och 2018 lämnas till budgetberedningen (50 000 kr
per år).
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har varit delaktiga GreenCharge Sydost under åren 2012
till 2015. De övergripande målen i projektet har uppnåtts. Totalt
medverkade 25 kommuner, trelandsting, fyra länsstyrelser och fyra
regioner/regionförbund. Nu fortsätter projektet i GreenCharge fas 2 och
Ljungby kommun bjuds in till fortsatt engagemang för en unik samverkan
som skapar drivkraft för nya affärslösningar och arbetstillfällen samt en
omställning till en mer energieffektiv och fossilfri fordonsflotta i
sydostregionen 2015-2018.
Under projekttiden innebär medverkan att Ljungby kommun ska stötta och
aktivt medverka i arbetet med omställning och erfarenhetsutbyte, samt
investera i
 50 fossilfria fordon (el, etanol, biogas etc.) under projekttiden
 En fordonspool (minst 4 fordon) med enbart fossilfria fordon
 Grön infrastruktur, minst en mack/station för varje tillgängligt
förnybart drivmedel som minst 10 fordon kan köras på i kommunen
(ex biogas, etanol, el-snabbladdning, vätgas mm)
 10 ytterligare publika laddplatser för elfordon
Ljungby kommun bidrar med 60 000 kronor under 2015-2016, och sedan
50 000 kronor per år för 2017 och 2018. Mervärden för kommunen handlar
främst om samverkan i regionen Småland-Blekinge, genom: Gemensam
upphandling av system för laddinfrastruktur. Stöd och statistik kring fordon
i den egna kommunen. Årlig roadshow med uppvisande av fossilfria
fordon.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska
ha ett fortsatt engagemang i Green Charge fas 2.
Justerandes sign
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Finansiering under 2015 och 2016 sker via resultatbalansering (30 000 kr per år)
och finansiering för 2017 och 2018 lämnas till budgetberedningen (50 000 kr
per år).
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-06.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-11-17 § 120.
Skickas till
Green Charge
Miljö- och byggförvaltningen
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Ks § 196

Ks2015/0224

616

Svar på motion om att samordna undervisning för barn
med annat modersmål än svenska
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Jan Lorentzson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Krister Salomonsson (SD) föreslår i en motion, daterad 22 juni 2015, att
Ljungby kommun samordnar undervisningen av barn som inte har svenska som
modersmål till en skola i kommunen tills barnen har så pass goda kunskaper i
svenska språket att de kan tillgodogöra sig undervisningen som bedrivs, samt att
befintlig personal används effektivare.
I ett svar (daterat 2015-10-06) på motionen skriver barn- och
utbildningsförvaltningen bland annat att lagstiftningen säger att elever ska
placeras vid den skolenhet där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå
och att närhetsprincipen gäller. Integrationen försvåras om elever med annat
modersmål än svenska samordnas till en skola då nyanlända elever behöver
umgås med svenska elever. Elever lär sig förhållandevis snabbt att prata svenska
när de undervisas i svenska som andraspråk och samtidigt går tillsammans med
kompisar som pratar svenska.
Förvaltningens förslag till beslut är att barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Det finns flera fördelar, både
integrations- och kunskapsmässigt, med en direktintegrering av elever. Befintlig
personal används effektivt i sitt arbete.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2015-11-18 § 153.
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) yrkar bifall till motionen.
Anne Karlsson (S) och Lars Solling (L) yrkar avslag på motionen.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller
motionen enligt Jan Lorentzsons (SD) yrkande eller avslår motionen enligt Anne
Karlssons (S) med flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
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Ks § 197

Informationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Samarbetsavtal med Markaryd om överförmyndarverksamhet.
Från och med 1 januari 2016 kommer Ljungby kommun att administrera
överförmyndarärende åt överförmyndaren i Markaryd kommun. En
ytterligare tjänst kommer att inrättas på kansliavdelningen för att bland
annat jobba med denna administration.
2. Redovisning av översyn av organisationen för trygghets-, säkerhets- och
beredskapsarbetet.
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2016 om en omorganisation
vilket innebär att säkerhetsarbetet ska innefatta 0,75 % istället för som
idag ligga på två halvtidstjänster. Samordnaren har en
samordningsfunktion. En stor del av arbetet ska ske i förvaltningarna.
Men samordnaren kommer också att genomföra olika aktiviteter.
Förvaltningscheferna kommer att utgöra en styrgrupp i arbetet.
Dessutom kommer en intern och en extern arbetsgrupp att finnas för det
interna och externa arbetet.
3. Behov av platser för ensamkommande 2016, riktlinjer och information
om fördelningstal.
I Ljungby finns 190 platser i privata boenden i Singeshult och
Annerstad.
Kommunen har kontakt med 128 ensamkommande barn. De flesta av
dem är från Afganistan. Socialförvaltningen ligger efter i
utredningsarbetet och söker socialsekreterare och handläggare. Dessutom
behövs fler gode män.
År 2007 hade Ljungby 3 asylplatser och 2 PUT-platser.
I avtalet för 2015 har kommunen 14 asylplatser och 20 PUT-platser.
Aktuellt fördelningstal är nu 126 platser.
Justerandes sign
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Ks § 198

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar beslut fattade i november 2015 på
delegation av kommunstyrelsen 2015-01-13 § 9.
Beslutsunderlag
Ärende Ks2015/0400.002.
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