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Kf § 14

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lyfta ur ärende nr 7 Svar på interpellation om
hur kommunen jobbar för att få ner sjuktalen, på grund av sjukdom och istället
låta interpellationen besvaras under sammanträdet i mars.
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Kf § 15

Information
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Teater 16 informerar om sin verksamhet.
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Kf § 16

Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund
Allmänhetens frågestund
1. En medborgare frågar vice ordförande i Ljungby Energi AB om man
tänker göra något åt skillnaderna i pris för elnätsleveranser gentemot
EON.
Magnus Carlsson (S) ger medborgaren rådet att vända sig till ekonom
eller VD för Ljungby Energi AB.
Ledamöternas frågestund
1. Christian Johansson (V) ställde förra mötet tre frågor till socialnämndens
ordförande. Frågorna gällde hur den nya centrala planeringen av
hemtjänstpersonal egentligen fungerar gällande kontinuitet, körtider och
delegering. Var omorganisation nödvändig? Varför inte lyssna av
personalen? Bo Ederström (M) svarar att omorganisationen gjordes bl.a.
för att man jobbade på olika sätt ute i verksamheterna och syftar till att
alla ska få det bättre. Omorganisation är alltid jobbigt och tar tid att sätta
och reaktionerna har varit förväntade.
Ederström lämnade ett skriftligt svar till Johansson då frågorna tog för
långt tid att besvara på mötet.
Kommunfullmäktiges ordförande påpekar att frågorna som ställs på
frågestunden ska vara enkla. När det gäller komplexa frågor som kräver
långa svar rekommenderas interpellationer.
2. Roland Johansson (ALT) ställde förra mötet en fråga till Ulla Hansson
(M) kultur- och fritidsnämndens ordförande. Frågan gällde hur långt
biblioteksfrågan kommit. Johansson menar att folk är oroliga och ingen
är för ett nybygge. Hansson svarar att inga beslut är tagna i denna stora
fråga. Det är mycket som måste utredas och kollas upp ex. mervärdet i
att flytta till salutorget i en kombinerad byggnation. Det man vet är att
det finns föroreningar på bibliotekstomten och att taket måste renoveras.
Inga siffror är kända ännu. Johansson replikerar att man måste lyssna på
medborgarna.
3. Anne Karlsson (S) frågade tekniska nämndens ordförande hur indragna
parkeringstillstånd för funktionshindrade påverkat vår kommun. Detta
efter att uppgiften förekommit i ett inslag i Radio Kronoberg. Lars-Ove
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-25

6(20)

Kommunfullmäktige
Johansson (C) svarar att detta var ett missförstånd. Det har inte påverkat
Ljungby kommun alls.
4. Malekera Vital (S) frågar Lars-Ove Johansson (C) tekniska nämndens
ordförande var handikapprampen till Matverket tagit vägen?
Johansson återkommer med svar då han inte hört något om detta.
5. Anne Karlsson (S) undrar hur långt arbetet med återvinningsstationen i
Lidhult kommit. Lars-Ove Johansson (C) svarar att han vet att något är
på gång men inte riktigt hur långt det kommit. Plats är bestämd och det
är ju önskvärt för Lidhultsborna att det skyndas på menar Karlsson.
6. Anne Karlsson (S) frågar kommunfullmäktiges ordförande AnnCharlotte Wiesel (M) om Carina Bengtssons (C) fråga till henne om
samarbete mellan partierna som ställdes förra mötet verkligen hör
hemma i fullmäktige? Är det förenligt med stadgarna? Wiesel svarar att
det var en gränsfråga och att det är hennes ansvar som ordförande att
avbryta när frågor hamnar utanför regelverket. Kanske borde även
ledamöternas frågor ställas i förväg, så man dels undviker frågor som
inte handlar om kommunal verksamhet och att det är enkla frågor som
går att svara kort på.
7. Kerstin Wiréhn (V) undrar hur kommunens planer för ungdomar med
tillfälligt uppehållstillstånd för studier ser ut? Ofta är det ett tillstånd på
13 månader sen ska man begära förlängning, annars avvisning. Får vi in
dem på gymnasiet? Finns det möjlighet med yrkesintroduktion mot
industri eller vård där vi har stort behov av arbetskraft. Dessa ungdomar
vill bo kvar i Ljungby och börja jobba så snart som möjligt menar
Wiréhn. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén
(M) svarar att man följer Skolverkets regler om kunskapsnivå och det är
det som gäller för att kvalificera sig för fortsatta studier.
8. Jan Lorentzson (SD) frågar Walldén barn- och utbildningsnämndens
ordförande om han blivit informerad om de allvarliga incidenterna som
gängbråk och annat på våra skolor? Det finns information om att knivar
ska ha använts. Finns det någon plan för att ta tag i problemen?
Walldén svarar att han känner sig trygg med rektorernas och
verksamheternas åtgärder. Det är verksamheterna som måste hitta
lösningar. Det är en viktig fråga menar Lorentzson, både lärare och
föräldrar är oroliga.
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10. Dick Andersson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Magnus
Gunnarsson (M) om kommunen har någon handlingsplan för situationen
med eventuella hemvändande IS-terrorister? Kommunens
säkerhetsansvariga är medvetna om frågan som varit uppe, men någon
handlingsplan finns inte svarar Gunnarsson. Det är en gemensam fråga
med rättsrådande myndigheter.
11. Matija Rafaj (S) undrar om kommunen inte har några rutiner i hur man
representerar vid stora evenemang som Stålbucklan som genomfördes i
helgen. Frågan ställs till Magnus Gunnarsson (M). Gunnarsson menar att
hockeyturneringen för tjejerna var ett arrangemang mellan Troja och
Svenska hockeyförbundet och inget kommunalt evenemang. Gunnarsson
är inte främmande för en policy men det viktigaste är att agera likadant
vilka engagemang det än gäller och inte agera på ”uppstuds”.
12. Caroline Holmqvist Henrysson (S) frågar tekniska nämndens ordförande
Lars-Ove Johansson (C) om utemiljön på Astradskolan där man blivit
lovad en fotbollsplan. Johansson säger att konstgräs har avslagits och
man rustar upp den befintliga emellanåt och försöker hålla den fräsch.
Holmqvist Henrysson menar att det är en leråker. Det har ryktats om
stenläggning, stämmer det? Johansson tar frågan med sig.
13. Roland Johansson (ALT) frågar socialnämndens ordförande vad han
tänkt att göra åt frågan hur hemtjänstpersonalen behandlas av sina
chefer. Personalen vågar inte säga vad det tycker av rädsla för att bli
uppsagda. Är du nöjd med hur det fungerar idag?
Bo Ederström (M) svarar att han inte är av samma uppfattning som
Johansson. Socialförvaltningen har en trängd ekonomi och efter
omorganisationen är det en förväntad situation som uppstått men
förvaltningen är lyhörd för synpunkter och diskuterar gärna. Om man
jämför med andra kommuner har Ljungby en hög kostnad och man
måste se vad det beror på och hitta lösningar.
Johansson menar att folk inte vågar tala om hur illa det är ställt och
menar att det är likadant ute i landet och tycker det är konstigt att det
bara är till Alternativet personal och medborgare hör av sig om läget.
Ederström avslutar med att både nämnden och tjänstemännen välkomnar
diskussion om man synpunkter.
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Kf § 17

Inlämnande av motioner och interpellationer
Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för bredning.
Interpellationen besvaras nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Motion:
1. Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat in en motion om
att utreda överanställning genom färre timanställda inom
socialförvaltningens personal på äldreboende och omsorg. De yrkar i
motionen att utredning görs av ekonomer inom socialförvaltningens
verksamhetsområde: vad kostar timanställda per enhet/år i förhållande
till att överanställa personal.
Interpellation:
1. Petra Ruzsa Pal (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om hur Ljungby kommun påverkas av Arbetsförmedlingens
varsel. Ruzsa Pal (S) ställer följande frågor:
a. Hur påverkas Ljungby kommun av Arbetsförmedlingens varsel?
b. Vilka av Arbetsförmedlingens kontor i Kronoberg riskerar att
stängas eller få kraftigt minskad service?
c. Med anledning av ovanstående frågor - vilka åtgärder kan
Ljungby kommun vidta?
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Kf § 18

Inlämnande av medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslag
nr 1 till kultur- och fritidsnämnden för beslut och
nr 2-5 till tekniska nämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige under tiden 17
januari och 11 februari:
1. Sveriges mest avmålade stad... och konsten att synliggöra den
Motivering: Sätt upp stora och spektakulära kopior av konstnärers bilder
av staden på platsen där konstnären stod och målade så att alla kan se
staden med konstnärens ögon. Då kan vi minnas, reflektera, prata om
människor och hus och utvecklingens gång och som de enda invånarna i
landet se den egna staden porträtterad så. Precis som i staden Collioures i
Frankrike.
2. Ordna källsortering i Nöttja
Motivering: Idag får vi åka till Hamneda, Kånna, Angelstad eller
Ljungby. Med de nya rutinerna för sopsortering vore det värdefullt för
Nöttjaborna och skulle undvika att papper, plast med mera slängs i
hushållssoporna.
3. Sätt upp skyltar till cyklister vid övergångsställen i Ljungby
Motivering: Det är alldeles för många cyklister som bara kör rätt över
gatan i tron att dem har företräde.
4. Placera ut sandlådor för privat bruk under vintertid
Motivering: Halkolyckor med tillbud orsakar mycket lidande och
innebär stora samhällskostnader. För att stimulera privatpersoner att
underhålla och sköta gångbanor och uppfarter föreslås att Ljungby
kommun placerar ut lådor med sand och krossgrus förslagsvis vid
återvinningsstationerna vintertid.
5. Sanda istället för att stena gång- och cykelbanor
Motivering: När det töar efter frost och sedan fryser på igen blir denna
singel glashal. Vanlig hederligs sand vore önskvärt och skulle spara en
del för samhället då fall/halkolyckor är dyra för vården.
Justerandes sign
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Kf § 19

Ks2018/0431

600

Svar på interpellation angående porrfilter på skoldatorer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Caroline Holmqvist Henrysson (S) ställde den 27 december 2018 en
interpellation till barn och utbildningsnämndens ordförande angående porrfilter
på skoldatorer.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Walldén (M) har besvarat
interpellationen skriftligt och besvarar den muntligt under dagens sammanträde.
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Kf § 20

Ks2019/0032

432

Svar på interpellation om kommunens primära
dricksvattentäkt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Caroline Holmqvist Henrysson (S) ställde den 23 januari 2019 en interpellation
till tekniska nämndens ordförande om Ljungby kommuns primära
dricksvattentäkt.
Tekniska nämndens ordförande Lars-Ove Johansson (C) har besvarat
interpellationen skriftligt och besvarar den muntligt under dagens sammanträde.
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Kf § 21

KS 2019/0053

040

Tilläggsanslag för investeringar från år 2018 till 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra investeringsmedel på 229 656 tkr
enligt kommunledningsförvaltningens sammanställning.
Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar i budget varje år om ett stort antal investeringar
som ska utföras i kommunen. Alla projekt hinner inte genomföras utan skjuts
fram till nästkommande år efter att förvaltningarna har äskat om att få överföra
medel till investeringarna.
Under 2018 fanns 503 mkr i investeringsbudgeten, inklusive de medel som hade
förts över från 2017, utav dessa användes endast 207 mkr. Framför allt är det
tekniska förvaltningen som inte har genomfört investeringar för 267 mkr.
Nu har förvaltningarna begärt att få skjuta fram investeringsprojekten till 2019.
Totalt äskar de att 229 656 tkr förs över. I denna begäran ingår även
omflyttningar mellan olika investeringsprojekt. Tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden har begärt överföring av lägre belopp än avvikelsen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att investeringsmedel överförs enligt
nämndernas förslag, med något undantag. Kultur- och fritidsnämndens
överföring föreslås minskas med 388 tkr för projekt kemikaliehantering
Ringbadet. Tekniska nämndens överföring föreslås ökas med 388 tkr för projekt
Ljungby Arena Golv.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 februari 2019 att kommunfullmäktige beslutar
att överföra investeringsmedel på 229 656 tkr enligt kommunledningsförvaltningens sammanställning. Finansiering föreslås ske via minskning av
rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-02-04
Sammanställning begäran om tilläggsanslag investeringar till 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-02-12.
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Kf § 22

Ks2019/0041

820

Tilläggsäskande för inköp av golv till Ljungby Arena
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att begäran om tilläggsanslag för golv och inköp
av eltruck hanteras i samband med överföring av investeringsmedel från 2018
till 2019 och att kultur- och fritidsnämnden inte kompenseras för kapitalkostnad
för fördyringen av investeringen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fick i januari 2018 i uppdrag att ta fram en
prisuppgift avseende inköp av golv till Ljungby Arena. Kommunfullmäktige
beslutade därefter, den 18 maj 2018, att ge kultur- och fritidsnämnden 3,5 mkr i
tilläggsanslag för inköp av eventgolv, sportgolv, byggnation av två förråd och
utrymmesvägar.
Upphandlingen av golv till Ljungby Arena är nu avslutad och kultur- och
fritidsförvaltningen konstaterar att priset för golven hamnar på 3 227 800
kronor, jämfört med det tidigare beräknade priset på 2 465 000 kronor.
Prisökningen beror dels på att den svenska kronan har försvagats mot euron,
kommunens ökade krav på bättre isolering av golvet, samt inköp av eldriven
lättviktstruck för enkel hantering av golven.
Kultur- och fritidsnämnden skriver att ett tilläggsanslag på 387 800 kronor är
nödvändig då investeringen i golv, eltruck, byggnation av två förråd och
utrymmesvägar inte inryms i deras budget. För finansiering av tilläggsanslaget
föreslås att 387 800 kronor omfördelas från avsatta medel till installation av en
sprinkleranläggning i Ljungby Arena och att kultur- och fritidsnämndens budget
fullt ut kompenseras för kapitaltjänstkostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 januari 2019 och
föreslog kommunstyrelsen föreslå:
1 Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden 387 800 kronor i
tilläggsanslag för inköp av golv och inköp av el-truck.
2 Kommunfullmäktige kompenserar kultur- och fritidsnämnden fullt ut för
kapitaltjänstkostnader för investeringen som uppgår till 3 887 800 kronor.
Kommunledningsförvaltningen yttrar sig den 4 februari 2019 och föreslår att:
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att begäran om
tilläggsanslag för golv och inköp av eltruck hanteras i samband med
överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019.
Justerandes sign
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2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte
kompensera för kapitalkostnad för fördyringen av investeringen.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 februari 2019 att kommunfullmäktige beslutar
1. att begäran om tilläggsanslag för golv och inköp av eltruck hanteras i
samband med överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019.
2. att inte kompensera för kapitalkostnad för fördyringen av investeringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16/2019
Kultur- och fritidsnämnden § 10/2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-02-12

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Kf § 23

Ks2019/0078

040

Tilläggsanslag till markarbeten och förberedelser till
tillfällig förskoleavdelning på fastigheten Lyktan 1
(Byagårdens förskola)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden
investeringsmedel för markförberedelser, etableringskostnader,
avetableringskostnader och markarbeten för utemiljön samt inventarier vid
tillfällig förskolebyggnad på Lyktan 1 med 6 450 000 kr.
Finansiering görs genom minskat rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har ett stort behov av fler platser till Byagårdens
förskola på fastigheten Lyktan 1. Behovet kan lösas tillfälligt genom hyra av
moduler. Investeringsutgifterna för markförberedelser, etableringskostnader,
avetableringskostnader samt markarbeten för utemiljön är beräknad till 6 mkr.
Utgift för nya inventarier beräknas till 450 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 13 februari 2019 och
beslutade att hos kommunfullmäktige tilläggsäska investeringsmedel på
6 450 000 kr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse att
kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden investeringsmedel
med 6 450 000 kr. Finansiering föreslås ske genom minskat rörelsekapital.
Kommunstyrelsen föreslår den 15 februari 2019 att kommunfullmäktige beviljar
barn- och utbildningsnämnden investeringsmedel för markförberedelser,
etableringskostnader, avetableringskostnader, markarbeten för utemiljön samt
inventarier vid tillfällig förskolebyggnad på Lyktan 1 med 6 450 000 kr.
Finansiering föreslås ske genom minskat rörelsekapital.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-02-08
Barn- och utbildningsnämnden § 16/2019
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-11
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-02-15
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes sign
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Kf § 24

KS 2019/0031

294

Ljungbybostäders byggnation av trygghetsboende i
kvarteret Uttern
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ljungbybostäders projekt Uttern 2
för nybyggnation av trygghetsboende till en kostnad av cirka 100 miljoner
kronor.
Sammanfattning av ärendet
Det kommunala bostadsbolaget Ljungbybostäder AB planerar byggnation av
trygghetsboende på fastigheten Uttern 2. Trygghetsboende är en bostadsform för
personer som är 65 år och äldre, där det ska finnas gemensamma
sällskapsutrymmen och en trygghetsvärd på plats dagtid (måndag-fredag).
Ägardirektiven för Ljungby kommuns kommunala bolag anger att bolagen
måste inhämta kommunfullmäktiges godkännande för investeringar över 40
mkr. Eftersom kostnaden för den planerade byggnationen på Uttern 2 beräknas
bli 100 mkr måste bolaget få kommunfullmäktiges godkännande.
Kommunstyrelsen föreslår den 12 februari 2019 att kommunfullmäktige
godkänner projektet Uttern 2 som nybyggnation av trygghetsboende för en
kostnad av cirka 100 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Ljungbybostäders styrelse AB § 4/2019
Presentation av projektet, 2019-02-25
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-01-28
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-02-12
Yrkanden
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Skickas till
Ljungbybostäder AB

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-02-25
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Ks2018/0416

102

Val av gode män i lantmäteriförrättningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Sahlin (M) och Kerstin Wiréhn (V) till
gode män vid lantmäteriförrättning.
Sammanfattning av ärendet
Lantmäteriet har bett kommunerna att utse gode män till lantmäteriförrättning.
Gode män utses genom val av kommunfullmäktige och väljs på en tid av fyra år.
Gode män bör ha sakkunskap inom tätort eller jord- och skogsbruk.
Valberedningen föreslår den 12 februari 2019 att kommunfullmäktige beslutar
att utse Jan Sahlin (M) och Kerstin Wiréhn (V) till gode män vid
lantmäteriförrättning.
Beslutsunderlag
Lantmäteriets skrivelse 2018-12-03
Valberedningens förslag till beslut 2019-02-12.

Skickas till
Lantmäteriet

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-02-25
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Ks2019/0075

102

Avsägelse av uppdrag som ersättare i fullmäktige (V)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kiki Sandströms (V) avsägelse och ber
länsstyrelsen utse ny ersättare i fullmäktige för vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Kiki Sandström (V) avsäger sig den 14 februari 2019 sitt uppdrag som ersättare i
fullmäktige.
Beslutsunderlag
K Sandströms avsägelse 2019-02-14.

Skickas till
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-02-25
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Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
1. Styrelsen för Sunnerbo Samordningsförbund har den 14 februari 2019
beslutat att tilldela medel om 1 860 300 kr till projekt Ungsam, efter
ansökan från kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Projektet
syftar till att öka samverkan och insatser kring gruppen unga 16-24 år
som saknar eller riskerar att sakna gymnasiebehörighet. Målsättningen är
att testa nya metoder och insatser för målgruppen.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-02-25
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Ks2019/0079

040

Tilläggsanslag till byggnation av förskola på fastigheten
Malörten 1 (Klövervägens förskola)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden
investeringsmedel för utökad investeringsbudget med 4 800 000 kr för
tillkommande utgifter för Klövervägens förskola.
Finansiering sker genom minskat rörelsekapital.
Sammanfattning av ärendet
Upphandling pågår för nybyggnation på Klövervägens förskola, fastighet
Malörten 1 i Ljungby. Tilldelad budget är 35 mkr. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade den 13 februari 2019 att äska om tilläggsanslag
på totalt 4,8 miljoner kr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 8 februari 2019 att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar barn- och
utbildningsnämnden investeringsmedel för utökad investeringsbudget med
4 800 000 kr för tillkommande utgifter för Klövervägens förskola.
Finansiering föreslås ske genom minskat rörelsekapital.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar barn- och
utbildningsnämnden investeringsmedel för utökad investeringsbudget med
4 800 000 kr för tillkommande utgifter för Klövervägens förskola.
Finansiering föreslås ske genom minskat rörelsekapital.
Besluts underlag
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-02-08
Barn- och utbildningsnämnden § 17/2019
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-02-05
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-02-15
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C), Magnus Gunnarsson (M), Marcus Walldén (M),
Conny Simonsson (S), Magnus Carlsson (S), Kent Danielsson (C) och Melena
Jönsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes sign

