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Kf § 12
Utdelning av Ljungby kommuns jämställdhetspris 2014

Redogörelse för ärendet
Ljungby kommuns jämställdhetspris 2014 tilldelas Rosa Tornet på Fogdeskolans
förskola.

Motiveringen lyder:
Med avstamp i läroplansmålet om värdegrund och omsorg om andra människor har
avdelningen lyckats uppnå goda resultat. Barnen har utvecklats till att visa en större
hänsyn till varandra, fått tillgång till olika strategier för att lösa konflikter samt lärt
sig att ta sig in i lek och andra aktiviter på ett bra sätt. Personalen har lyckats ge
barnen mod att våga stå upp för sig själva och uttrycka sina egna åsikter. Denna
framgång har personalen nått då de har jämställdhetsintegrerat på flera nivåer i sin
verksamhet. De har genomfört förändringar i verksamheten, arbetat med sitt eget
förhållningssätt, ökat den gemensamma medvetenheten, haft värderingsövningar i
smågrupper med barnen samt på individnivå sett till varje barns individuella
situation i gruppen.
För att på ett lyckat sätt ökat medvetenheten kring jämställdhet samt
jämställdhetsintegrerat sitt dagliga arbete får arbetsplatsen Rosa Tornet på
Fogdeskolans förskola Ljungby kommuns jämställdhetspris 2014.

Justerandes signatur
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Kf § 13

Information om de kommunala bolagens verksamheter

1. Roland Eiman, VD i Ljungby Holding
2. Björn Eliasson, VD för Ljungby Utveckling
3. Björn Eliasson, VD för Ljungbybostäder AB
4. Bo Schönbeck, VD för Ljungby Energi AB

Justerandes signatur
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Kf § 14

Frågestund
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställd från allmänheten.
Ledamöternas frågestund
1. Jonna Nielsen (ALT) frågar socialnämndens ordförande om det finns möjlighet
att åter öppna cafét på Brunnsgården. Det vore uppskattat av många.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att denna verksamhet inte är
obligatorisk för kommuner och eftersom socialnämndens budget är ansträngd så
finns inga planer på att öppna cafét i kommunal regi. Däremot finns det möjlighet
för andra att bedriva denna verksamhet, till exempel föreningar.
2. Maria Sitomaniemi (SD) frågar tekniska nämndens ordförande om tekniska
förvaltningen har tänkt göra ytterligare åtgärder för att förbättra ventilationen på
Åsikten. Både personal och boende klagar på att luften är för torr och att de blir
mycket trötta.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att han inte är
insatt i denna ventilationsfråga i nuläget, men att han ska ta med sig frågan till
tekniska förvaltningen. Det är viktigt att sådana synpunkter kommer fram.
3. Maria Sitomaniemi (SD) frågar tekniska nämndens ordförande om tekniska
förvaltningen har strategier för att slippa byggmässiga malörer i framtiden, som till
exempel busskurerna på busstationen i Ljungby.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar: Strategier? Ska vi
välja bättre politiker kanske? Förslaget till busskurer har varit tillgängligt för
politikerna innan beslut fattades.
4. Maria Sitomaniemi (SD) frågar personal- och arbetsmarknadsutskottets
ordförande vad utskottet tänker göra för långtidssjukskrivna. De åtgärder som
hittills har gjorts har inte gett något vidare resultat.
Personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Judit Svensson (C) svarar att
det är bra att frågan lyfts. Det är något utskottet håller på att diskutera. Ordföranden
ber att få återkomma med svar på frågan.
5. Björn Gullander (V) frågar Socialnämndens ordförande hur han tänkte när han
svarade lokaltidningen i två olika artiklar om hög sjukskrivning och
budgetöverdragning.
Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) svarar att det är olyckligt att
tidningen har citerat honom på det sättet och att ett förtydligande kommer att
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skickas ut i form av en pressrelease i samband med nästa nämndsammanträde. Det
är viktigt att komma till rätta med antalet sjukskrivningar och budgeten.
6. Roland Johansson (ALT) frågar tekniska nämndens ordförande hur det går med
färdigställandet av cykelvägen mellan Ryssby och Ljungby.
Tekniska nämndens ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) svarar att den
cykelvägen är prioriterad, men att han tyvärr inte kan svara på när anläggandet ska
börja. Ordföranden ber att få återkomma med svar.
7. Krister Salomonsson (SD) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om
ytterligare resurser har getts till Lidhultsskolan med tanke på att de nu har elva
elever som inte har svenska som sitt modersmål.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) säger att han inte
har något svar på den frågan idag, men att diskussioner pågår med socialnämnden
om de pengar som kommer till kommunen för flyktingmottagande. Ordföranden
ber att få återkomma med svar.
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Kf § 15

Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Interpellationen anses besvarad.
Redogörelse för ärendet
1. I en motion den 20 januari 2015 yrkar Jennie Lundgren (M) att barn- och
utbildningsnämndens tjänstemän får i uppdrag att utreda möjligheten att
upphandla barnomsorgspersonal för nattis i hemmet. I Ljungby kommun
finns det inte underlag för att öppna ett nattis, men det finns ändå föräldrar
som har behov av denna tjänst.
2. Många barn och ungdomar lider av läs- och koncentrationssvårigheter och
har därmed svårt att läsa böcker och läxor. Att då få sina skolböcker och
läxor upplästa via en app eller bandspelare hade underlättat för många. I en
motion den 20 januari 2015 yrkar Jennie Lundgren (M) att barn- och
utbildningsförvaltningens tjänstemän får i uppdrag att utreda möjligheten att
använda inläsningstjänst för samtliga elever i Ljungby kommun.
3. Sverigedemokraterna föreslår genom Krister Salomonsson (SD) att stor
vikt läggs vid den personliga lämpligheten, att referenser alltid ska lämnas
samt att frivilligt registerutdrag ska anses vara meriterande i platsannonser
eller motsvarande inom äldreomsorgen. Motionen lämnades in den 30
januari 2015.
4. Emma Johansson (S) föreslår i en motion för den Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen den 12 februari 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att utreda företeelsen lobbyism gentemot den politiska organisationen i
Ljungby kommun och att policy och handlingsplan mot lobbyism ska
upprättas, liknande de som finns mot mutor och bestickning.
5. I en motion daterad 23 februari 2015 yrkar Roland Johansson (ALT) och
Joanna Nielsen (ALT) att Ljungby kommun fattar beslut om ökad kunskap
gällande konsumentfrågor i skolorna.
6. I en motion för den gemensamma oppositionen den 23 februari 2015 yrkar
Marie Åberg Johansson (S) och Kerstin Wiréhn (V) att Ljungby kommun
utifrån gällande reglemente arbetar fram en korrekt handlings-, arbets- och
tidplan för arbete mot mobbning, rasism och främlingsfientlighet och att de
planerna innefattar en avgiftsfri studieresa till ett koncentrationsläger.
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7. Emma Johansson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar i en motion om strategi
för personer med särskilda behov på arbetsmarknaden daterad den 23
februari 2015 att personal- och arbetsmarknadsutskottet får i uppdrag att
utforma en strategi för hur Ljungby kommun kan se till att den kategorin av
arbetstagare kan beredas arbete inom kommunal verksamhet.
8. I en motion den 23 februari 2015 yrkar Emma Johansson (S) att Ljungby
kommun upprättar ett fadderskapsprogram för flyktingar som kommer till
Ljungby kommun, för att främja integration.
9. I en motion om ett projekt om 6 timmars arbetsdag yrkar den
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 16 mars 2015, genom Anne
Karlsson (S) och Marie Åberg Johansson (S), att Ljungby kommun
skyndsamt utreder och verkställer ett projekt på någon arbetsplats inom
omvårdnad i kommunen för att motverka ökningen av sjukskrivningar.
10. Matija Rafaj (S), Pia Johansson (S) och Matthias Wanderoy (S) yrkar i en
motion för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp den 17 mars 2015 att
kommunen anlägger en hinderbana och involverar byggprogrammet på
Sunnerbogymnasiet för ett genomförande av byggnationen. En hinderbana
skulle medföra en ökad möjlighet till en ny typ av träningsform som inte
finns i Ljungby kommun.
11. Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar genom Matija Rafaj (S)
att kontaktpolitiker införs i kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter,
för att bidra till ömsesidig förståelse för varandras uppdrag och mål.
12. Vänsterpartiet yrkar i en motion 23 mars 2015 genom Kerstin Wiréhn (V)
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att föreslå åtgärder som kan
stimulera och stödja föreningarna att medverka i integrationen av invandrare
och på så sätt få tillskott av fler aktiva medlemmar.
13. I en interpellation den 19 mars 2015 ställer Kerstin Wiréhn (V) fyra frågor
till barn- och utbildningsnämndens ordförande. Den 1 juli 2015 träder
ändringar i skollagen i kraft som utökar rätten att studera minoritetsspråk.
1. Har Ljungby kommun kunskap om hur många barn som är
berörda av lagändringen?
2. Har barn och utbildningsnämnden kunskap om tillgång på lärare i
de dem erkända nationella minoritetsspråken?
3. Förberedelser i övrigt - information till berörda grupper,
undervisningsmaterial?
4. Kommer Ljungby kommun att erbjuda undervisning?

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) besvarar
interpellationen under sammanträdet.
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Kf § 16

Inlämnande av medborgarförslag

Beslut
Medborgarförslag nr 1 och 2 överlämnas till tekniska nämnden för slutligt
beslut.
Medborgarförslag nr 3 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för slutligt
beslut.
Redogörelse för ärendet
1. I ett medborgarförslag den 21 januari 2015 föreslås att kommunen ska
bygga ett parkeringshus bakom köpcentret Månen och att
parkeringsplatserna på Stora Torg tas bort och byts ut mot torghandel
samt växtligheter och sysselsättning för barn.
2. Hastighetsbegränsningen ska vara 30 km/h hela vägen förbi affären i
Södra Ljunga, skrivs det i ett medborgarförslag den 27 januari 2015.
3. I ett medborgarförslag den 11 februari 2015 framgår det att i dagsläget
finns det sällan fordon att tillgå för spontana kortare resor och utflykter
för LSS-boenden. Bussarna som Sunnerbogymnasiet äger föreslås
användas inom LSS-verksamheten under den tid som gymnasiet inte
använder dem.
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Ks2015/077

12(21)

234

Framtida ägande av Sunnerbohov
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska fortsätta att äga fastigheten
(del av Ljungby Fritiden 2) och att de kommersiella delarna hyrs ut till
Arenabolaget i Ljungby AB under förutsättning att detta inte möter några
juridiska hinder.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt tidigare beslut 2014-08-25
§ 69 om att sälja Sunnerbohov och Trojahallen, samt erbjudandet av
finansiering av investeringen.
Redogörelse för ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-27 § 11 att ta över avtalet som
tidigare gällt mellan Arenabolaget i Ljungby AB och Lagans Byggnads AB
att istället gälla mellan Ljungby kommun och Lagans Byggnads AB.
Beslutet innebär att ombyggnationen nu sker helt i kommunal regi.
Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunfullmäktige behöver ta
ställning till hur ägandet ska vara efter det att ombyggnationen är färdig,
eftersom det påverkar hur utformningen av de kommersiella delarna av
projektet ska ske.
Det finns enligt kommunledningsförvaltningen tre alternativa möjligheter:
1. Kommunen äger fastigheten.
Föreningar med flera hyr istider av kommunen.
Arenabolaget hyr av kommunen Trojas ”egna” lokaler restaurangen, kansli och övriga kommersiella utrymmen.
Arenabolaget investerar själva i kökutrustning och inredning.
2. Kommunen äger fastigheten och arenabolaget hyr hela arenan.
Kommunen hyr istider av arenabolaget.
Arenabolaget investerar köksutrustning och inredning.
3. Arenabolaget köper fastigheten av kommunen.
Alternativet förutsätter att den juridiska prövningen resulterar i att
det blir lagligt för kommunen att låna ut till föreningen.
Styrgruppen för projektet, som består av presidierna för kommunstyrelsens
arbetsutskott, tekniska nämndens arbetsutskott och kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott, har diskuterat frågan och förordar alternativ
1 under förutsättning att det är juridiskt hållbart.
Justerandes sign
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Beredning
Kommunstyrelsen beslutar den 17 mars 2015 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att inriktningen i det fortsatta arbetet ska vara
att kommunen fortsätter att äga fastigheten och att de kommersiella delarna
hyrs ut till Arenabolaget i Ljungby AB under förutsättning att detta inte
möter några juridiska hinder.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige upphäver sitt
tidigare beslut 2014-08-25 § 69 om att sälja Sunnerbohov och Trojahallen
samt erbjudandet av finansiering av investeringen.
Yrkanden
Christer Henriksson (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen ska fortsätta att äga Sunnerbohov och därvid fördela istider
mellan olika intressenter, samt att i avvaktan på att tidigare förhållanden
nollställts och ett ordentligt beslutsunderlag redovisats inte ta beslut i frågan om
uthyrning av restauranglokaler och övriga kommersiella delar av fastigheten.
Karin Bondeson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Christer Henrikssons
(KD) yrkande eller enligt Karin Bondesons (M) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Karin Bondesons (M) yrkande.

Reservation
Christer Henriksson (KD) och Susanna Tingbratt (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Ks2015/0010

14(21)

040

Ram för nyupplåning 2015 samt omsättning av lån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 150 miljoner
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2015.
Ärendet justeras omedelbart.
Redogörelse för ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver den 14 januari 2015 att det är beslutat
om en investeringsnivå på 114 miljoner kronor i budgeten för 2015. Därutöver
tillkommer överförda investeringar från 2014, vilket beräknas ligga på 46 mkr
och ishallen som byggs om och till för en kostnad på 89 mkr.
Resultatet, med tillägg för avskrivningar, uppgår till 98 miljoner kronor. Det
innebär att det finns ett behov av nyupplåning på 150 miljoner kronor för 2015.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige, utöver
nyupplåning, även måste besluta om att kommunstyrelsen har rätt att omsätta
befintliga lån.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 10 februari 2015 att kommunfullmäktige
beslutar, att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga
öka kommunens skulder, med totalt 150 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår också den 10 februari 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2015.
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Tilläggsanslag investeringar från 2014 till 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 73 837 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag. Finansiering sker via minskning av
rörelsekapital.
Redogörelse för ärendet
Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 211
mkr. Utfallet blev 137 mkr, alltså en avvikelse på 74 mkr. Den största
avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 52 mkr för
investeringar som inte har blivit utförda.
Begäran om tilläggsanslag till 2015 har inkommit på sammanlagt 74 mkr.
Kultur- och fritidsnämnden har inte begärt över hela sitt överskott.
Barn- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag om 200 tkr för den
nyöppnade familjecentralen.
Beredning
Kommunstyrelsens föreslår den 17 mars 2015 att kommunfullmäktige beslutar
att investeringsmedel på 73 837 tkr överförs enligt
kommunledningsförvaltningens förslag. Finansiering sker via minskning av
rörelsekapital.
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Revidering av Instruktion för kommunalråd i Ljungby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Instruktion för kommunalråd enligt
kommunstyrelsens förslag.
Redogörelse för ärendet
Med anledning av att kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt
arvodesregemente från 2015 behöver Instruktion för kommunalråd revideras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande ändringar görs i
instruktionen, § 2:
Till kommunalråd ska utses kommunstyrelsens ordförande med en
tjänstgöringsgrad om 40 timmar/vecka100 %, vice ordförande med en
tjänstgöringsgrad om 30 50 % inklusive uppdrag som ordförande i tekniska
utskottet och personalutskottet, samt andre vice ordförande med en
tjänstgöringsgrad om 40 timmar/vecka 100 %.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 17 mars 2015 att kommunfullmäktige beslutar att
revidera Instruktion för kommunalråd enligt kommunledningsförvaltningens
förslag, med tillägget att i § 7 tas ordet semester bort (I fråga om rätt till arvode,
semester, pension mm gäller vad kommunfullmäktige särskilt beslutar i
Arvodesreglemente i Ljungby kommun.).
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Revidering av policy för sponsring
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att policyn för sponsring ska fortsätta att gälla och
att den ska revideras senast den 31 december 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningsförvaltningen två gånger per
år redovisar till kommunstyrelsen hur sponsorpengarna används.
Redogörelse för ärendet
Ljungby kommuns policy för sponsring har setts över med anledning av att
giltighetstiden för policyn har gått ut. Översynen har inte föranlett någon
ändring i dokumentet.
Beredning
Kommunstyrelsen beslutar den 17 mars 2015 om ett redaktionellt tillägg och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att policyn för sponsring ska fortsätta
att gälla och att den ska revideras senast den 31 december 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen två gånger per år
redovisar till kommunstyrelsen hur sponsorpengarna används.
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Revidering av policy för information och kommunikation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till policy för information och
kommunikation.
Redogörelse för ärendet
Ljungby kommuns policy för information och kommunikation har reviderats
med anledning av att giltighetstiden för policyn har gått ut. Vid revideringen har
ordalydelsen i den sista meningen i sista stycket ändrats. I övrigt är dokumentet
identiskt med det tidigare dokumentet.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 17 mars 2015 att kommunfullmäktige antar
förslaget till policy för information och kommunikation.
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Svar på motion angående information och kommunikation på
kommunens hemsida
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för ytterligare utredning
och yttrande från demokratiberedningen.
Redogörelse för ärendet
I en motion daterad 12 januari 2015 yrkar Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen genom Anne Karlsson och Pia Johansson att kommunens
hemsida ska presentera en resumé där yrkanden som leder till beslut anges med
partitillhörighet och namn. Socialdemokraterna skriver vidare att ”tydligheten
om vilka partier som lagt förslag, yrkat och fått igenom förslag måste finnas,
inte bara i protokoll utan även på hemsidan.”
Kommunledningsförvaltningen skriver den 18 februari 2015 att som ett led i att
förbättra kommunens information till medborgarna om de politiska beslut som
fattas av nämnder och styrelser började Ljungby kommun för en tid sedan
publicera något som kallas ”Beslut i korthet” på kommunens hemsida. Målgrupp
för ”Beslut i korthet” är allmänheten och syftet är att öka kunskapen om vilka
beslut som fattas och möjliggöra för alla att ta del av besluten, även de som inte
prenumererar på en dagstidning.
Kommunledningsförvaltningen skriver vidare att målsättningen är att publicera
”Beslut i korthet” direkt efter sammanträdet eller senast dagen efter. På detta vis
är medborgarna inte heller hänvisade enbart till mediernas version.
”Beslut i korthet” inleds alltid med en text som förklarar att den fullständiga
återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, när protokollet
är justerat och länk till sidan där protokollet finns.
Notiserna i ”Beslut i korthet” skrivs antingen av nämndens sekreterare eller av
en informatör och stäms inte av med någon politiker innan de publiceras. Av
dessa skäl innehåller inte heller notiserna någon information om den diskussion
som förs på sammanträdet eller vilka olika yrkanden som görs utan enbart
beslutet. När någon ledamot reserverar sig mot beslutet anges detta.
I motionen föreslås att ”Beslut i korthet” även ska ta med information om de
yrkande som leder till beslut och ange partitillhörighet och namn. Ett sådant
beslut skulle innebära ett merarbete för den som skriver notiserna och att
publiceringen försenas eftersom hen måste säkerställa att yrkandena redovisas
korrekt då det inte finns något justerat protokoll att tillgå. Dessutom skulle det
innebära att texterna blir längre och mer komplicerade att läsa.
Justerandes sign
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Beredning
Kommunstyrelsen föreslår den 17 mars 2015 att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning
och yttrande från demokratiberedningen. Pia Johansson (S) och Björn Gullander
(V) yrkar bifall till återremiss av ärendet.
Karin Bondeson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag eller om det ska återremitteras enligt Anne Karlssons (S) med flera
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja- röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningen resulterar i 27 ja-röster och 22 nej-röster. Eftersom det krävs
minst en tredjedel av rösterna för att ett ärende ska återremitteras första gången,
så har fullmäktige därmed beslutat att ärendet ska återremitteras enligt Anne
Karlssons (S) yrkande.
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Revidering av reglementet för miljö-och byggnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglementet för miljö- och
byggnämnden enligt förvaltningens förslag.
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnämndens reglemente behöver revideras. Kommunens tillsyn
enligt § 6 om sprängämnesprekursorer (2014:799) har förändrats. Förslag är att
denna tillsyn delegeras till förvaltningen. Tillsynen innebär att aktörer som säljer
väteperoxid, nitrometan eller salpetersyra som överstiger vissa procentenheter
ska kräva tillstånd att köpa, inneha eller använda sådana ämnen, av köparen.
Tillsynen samordnas med miljökontorets ordinarie kemikalietillsyn i
detaljhandlen.
Miljö- och byggförvaltningen föreslår dessutom några andra justeringar i
reglementet.
Beredning
Kommunstyrelsen beslutar den 17 mars 2015 att föreslå att kommunfullmäktige
beslutar att fastställa reglementet för miljö- och byggnämnden enligt
förvaltningens förslag.
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