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Svar på motion om att EU- och internationellt arbete ska
anses som meriterande i anställningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna vill att Ljungby kommun skall arbeta mer intensivt med
EU- och internationellt arbete. Ett första steg i arbetet kan vara att de tjänster
som finns idag eller som ska besättas i en framtid, ska EU- och internationellt
arbete ses som meriterande och utvecklande arbete. En viss procent av
arbetsuppgifterna skall i uttalade befattningar användas till frågor som rör EUoch internationellt arbete samt projektansökningar. Vinsten skulle då bli att
personalen höjer sin kompetens på området och vi kan bli bättre på att söka
olika medel ifrån EU med flera organisationer.
I motionen gör socialdemokraterna nedanstående yrkande
 Att utreda möjligheten för anställningar som beskrivs ovan.
 Att ta fram en strategi för arbetet med EU- och internationella frågor,
med speciella tjänster som ovanstående, inom samtliga nämnder i
Ljungby kommun.
 Att finansiering blir en fråga för budgetberedningen.
Kommunledningsförvaltningen framför i sin tjänsteskrivelse att det idag finns en
EU-samordnare i kommunen och EU-ansvariga i varje nämnd. Vidare framförs
det att det är positivt att kommunen som helhet jobbar med internationella
frågor. Möjligen går det att inkludera kunskap om internationellt arbete som
kriterium för tjänster inom kommunen. Kommunen skulle då riskera att tappa
övriga kompetenta sökande, vilka i övrigt uppfyller kravprofilen men inte inom
EU- och internationellt arbete. Kommunledningsförvaltningen menar att
kärnkompetensen bör vara avgörande vid rekryteringarna.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Kommunstyrelsen
Carina Bengtsson (C) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen
ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Carina Bengtssons (C) och Roland Johanssons (ALT) yrkande.
Votering
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Carina Bengtssons (C) med fleras
förslag är huvudförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
1. Anne Karlssons (S) med fleras förslag och personal- och
arbetsmarknadsutskottets förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
2. Carina Bengtssons (C) med fleras förslag ställs mot det förslag som
kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ja-röst för att bifalla Carina Bengtssons (C) med fleras förslag och
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ordförande ställer Anne Karlssons (S) med fleras förslag och personal- och
arbetsmarknadsutskottets förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen
utser Anne Karlssons (S) med fleras förslag som motförslag.
Omröstningen resulterar i 10 ja-röster och 5 nej-röster. Därmed har
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Carina Bengtssons (C) med fleras förslag
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Personal- och arbetsmarknadsutskottets beslut 2018-03-05.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-20.
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