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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen Storgatan 8 Ljungby. Tisdagen den 10 maj 2022 
klockan 09.30 – 15.30. Sammanträdet ajournerades 10.45-11.00 och 12.05 – 
13.05.  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande 
Tilda Ragnarsson (M) 
Jan Sahlin (M) 
Thomas Jeppsson (M), tjänstgörande 
ersättare åt Marcus Walldén 
Lars-Ove Johansson (C), 1:e vice 
ordförande, deltog inte under § 106  
Matilda Petersson (C) 
Rut Björkström (KD) 
 

Anne Karlsson (S), 2:e vice ordförande 
Paul Kowalski (S) 
Tommy Göransson (MP), tjänstgörande 
ersättare åt Emma Johansson Gauffin 
Håkan Bengtsson (S) 
Kerstin Wiréhn (V) 
Jan Lorentzson (SD) 
Krister Salomonsson (SD) 
Roland Johansson (ALT), deltog inte 
under § 106 
 

Övriga deltagare 
 

Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  
Malin Svensk, kommunikationschef  
Maria Jamieson, internationell samordnare och landsbygdsutvecklare § 94-97 
Monica Fransson, turistsamordnare § 97 
Magnus Johansson, ekonomichef § 98-102, 105   
Gabriella Olofsson, controller § 98 
Christer Karlsson, fritidsstrateg § 99 
Anna Tönnesen, projektledare, § 99-100  
Eva Jönsson, fastighetschef § 99-102 
Snezana Jelica, projektledare § 101 
Patrik Svensson, projektledare § 102 
Jennie Ronefors, folkhälso- och friskvårdssamordanare § 103 
Hans Sjöberg, Polismyndigheten § 103 
Henrik Dahlström, kommunstrateg § 104 
Louise Lindstedt, upphandlingschef och tillförordnad utvecklingschef § 104 
Ebba Solvang, HR-specialist § 105 
Lise-Lotte Bergström, HR-chef § 105  
Robin Wahl, Försvarsmakten § 107 

Åhörare 1  

Justerare Anne Karlsson  

Justeringens 
tid och plats 

Torsdagen den 12 maj 2022 klockan 08.00, kansliavdelningen Ljungby kommun.   

Paragrafer §§ 92–111 
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Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo   

 
 

Ordförande Magnus Gunnarsson  

 
 

Justerare Anne Karlsson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-05-10 

Protokollet anslås 2022-05-12 

Överklagningstid 2022-05-12 – 2022-06-03 

Anslaget nedtages 2022-06-06 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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§ 92 Dnr KS  

Fastställande av dagordning  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärendet Programfas för bowlinghall i 
kvarteret Fritiden till dagordningen samt att ändra ärendemeningen för ärende 8 
från Programfas för multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden till Programfas 
för multihall i kvarteret Fritiden. I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med den 
dagordning som framgår i den utskickade kallelsen.  
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§ 93 Dnr KS2022-0159 370 

Medborgarinitiativ om förstudie gällande 
biogasanläggning  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tacka för initiativet 
och uppdrar åt Ljungby Energi AB att genomföra en förstudie om att investera i en 
biogasanläggning med nyttjande av stallgödsel. Stämmoombudet vid årsstämman i 
Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag instrueras att fastställa 
uppdraget vid kommande stämma i Ljungby Energi AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 4 mars 2022 inkom ett medborgarinitiativ om att Ljungby kommun ska ge 
Ljungby Energi AB i uppdrag att göra en förstudie om att investera i en större 
anläggning för gödselbaserad biogas i samarbete med kommunens bönder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 april 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tacka för initiativet och uppdrar åt 
Ljungby Energi AB att genomföra en förstudie om att investera i en 
biogasanläggning med nyttjande av stallgödsel. Stämmoombudet vid årsstämman i 
Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag instrueras att fastställa 
uppdraget vid kommande stämma i Ljungby Energi AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-04-26 § 63 

Medborgarinitiativ om biogasanläggning, 2022-03-04 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Förslagställaren  
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§ 94 Dnr KS2021-0507 018 

Medborgarinitiativ om informationsträffar för 
kommuninvånare  

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar initiativtagaren för medborgarinitiativet och beslutar att 
kommunen ska genomföra informationsmöten enligt intentionen i 
medborgarinitiativet som inkom den 11 november 2021. 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram tidplan och arbetssätt för 
att möten ska kunna genomföras med start senast 2023.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 november 2021 inkom ett medborgarinitiativ om fysiska årliga 
informationsmöten. Initiativet innebär att möten ska genomföras i både service- 
och centralort. Vid mötena informerar kommunen om aktuella projekt medan 
deltagarna på mötena får möjlighet att ställa frågor. Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 december 2021 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
medborgarinitiativet.  

Kommunstyrelsen har sedan tidigare tilldelat ett uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen för att utveckla befintliga och ta fram nya arbetssätt 
för delaktighet, och framförallt dialog. Kopplat till den viljeriktning som 
kommunens översiktsplan anger ska även arbetssätt och metoder tas fram för att 
säkerställa att invånarna i våra serviceorter får de verktyg som behövs för att 
utveckla orterna i önskvärd riktning i enlighet med översiktsplanen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 april 2022 att kommunstyrelsen 
tackar initiativtagaren för medborgarinitiativet och beslutar att kommunen ska 
genomföra informationsmöten enligt intentionen i medborgarinitiativet som 
inkom den 11 november 2021. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram tidplan och arbetssätt för att möten ska kunna genomföras med start senast 
2023.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-04-26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltingen, 2022-04-19 

Förslag till yttrande, 2022-04-14  
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Medborgarinitiativ om informationsträffar, 2022-11-11 

Yrkanden 
Rut Björkström (KD), Lars-Ove Johansson (C), Kerstin Wiréhn (V), Krister 
Salomonsson (SD), Matilda Petersson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Förslagställaren  
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§ 95 Dnr KS2022-0158  

Nyckeltal för bredbandsutbyggnad   

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar nyckeltal för bredbandsutbyggnad. 
Redovisad statistik är hämtad från Post- och telestyrelsen (PST) som årligen 
inhämtar data om bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner. 

Nationellt är tillgången till stabilt bredband högre i tätbebyggda områden än på 
landsbygden, men tillgången ökar mer i glest bebyggda områden. Kronobergs län 
ligger på plats 13 av 21 län med en bredbandsutbyggnad på 82 procent. Ljungby 
kommun placerar sig i mitten i jämförelse med andra kommuner i riket som 
helhet. Ljungby kommun placerar sig högt upp i jämförelse med andra kommuner i 
länet.  
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§ 96 Dnr KS2022-0140 005 

Yttrande över regionala prioriteringar för 
bredbandsstöd  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Region Kronoberg enligt förslag 
daterat 11 april 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
På uppmaning från Post- och Telestyrelsen (PTS), ser Region Kronoberg över 
regionala prioriteringar för investeringsstöd under 2022 för bredbandsutbyggnad. 
PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet i enlighet 
med regeringens bredbandsstrategi.  

Regionerna har möjlighet att lämna synpunkter gällande regionala prioriteringar 
för att styra utbyggnaden till områden som anses extra viktiga att nå genom 
investeringsstöd. I detta arbete efterfrågar Region Kronoberg synpunkter från 
kommuner och bredbandsaktörer i länet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 april 2022 att kommunstyrelsen 
beslutar att lämna yttrande till Region Kronoberg enligt förslag daterat 11 april 
2022. I yttrandet pekas följande områden ut som prioriteringar: nord/öst om 
Lidhult, Torpa, Bägaryd, Groeryd, Skärvö, Skärseryd, Norr om Bolmen samhälle, 
Hovdinge, Kvänslöv, Dragaryd samt Östraby.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-04-26 § 58 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

Yttrande över regionala prioriteringar, 2022-04-11 

Bilaga 1 – Beskrivning identifierade områden för regionala prioriteringar 2022 

Bilaga 2 – Karta identifierade områden för regionala prioriteringar 2022 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Region Kronoberg 
Ljungby Energi AB  
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§ 97 Dnr KS2018-0261 014 

Yttrande till Region Kronoberg om cykelled 
Banvallsleden  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat 20 april 2022 till Region 
Kronoberg gällande fortsatt utvecklingsarbete av cykelled Banvallsleden med 
uppmaning att Region Kronoberg ska vara ledhuvudman för Banvallsleden enligt 
Region Kronobergs strategidokument ”Cykla i Gröna Kronoberg”. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun genomförde en förstudie av cykelled Banvallsleden under våren 
och försommaren 2021. Utredningen visar att Banvallsleden är en underutnyttjad 
resurs med god potential att bli en nationell cykelled. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande till Region 
Kronoberg med uppmaning om hur det fortsatta arbetet borde bedrivas. Ljungby 
kommuns viljeriktning är att berörda aktörer samlas och samverkar för ett fortsatt 
utvecklingsarbete. I Yttrandet framgår därtill att Region Kronoberg borde leda det 
fortsatta utvecklingsarbetet för cykelled Banvallsleden i samverkan med berörda 
aktörer i och utanför regionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 april 
2022 beslutat att i förslag till yttrande tillägga att kommunen förutsätter att Region 
Kronoberg ska vara ledhuvudman för arbetet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 april 2022 att kommunstyrelsen 
beslutar att Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat 20 april 2022 
till Region Kronoberg gällande fortsatt utvecklingsarbete av cykelled Banvallsleden 
med uppmaning att Region Kronoberg ska vara ledhuvudman för Banvallsleden 
enligt Region Kronobergs strategidokument ”Cykla i Gröna Kronoberg”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-04-26 § 59 

Arbetsutskottets förslag till yttrande, 2022-04-20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

Slutrapport – Förstudie Banvallsleden som nationell cykelled, juni 2021  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Region Kronoberg 
Destination Småland 
Alvesta kommun 
Tingsryds kommun  
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 98 Dnr KS2022-0172 040 

Budgetuppföljning för 
kommunledningsförvaltningen efter mars 2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar muntligt under sammanträdet. 
Avvikelsen för helåret är -885 tkr. Avvikelsen är främst kopplad till ökade 
licenskostnader samt ökade kostnader inom arkivenheten.  

Detta är årets första prognos och historiskt sett har den första prognosen för året 
haft störst avvikelse mot det faktiska resultatet.   
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§ 99 Dnr KS2020-0393 820 

Programfas för multihall i kvarteret Fritiden  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna programarbetet och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att: 

-godkänna programarbetet,  

-fastställa investeringsbudgeten för projekt ny multihall (exklusive bowlinghall) till 
160 000 000 kronor,  

-fastställa inventariebudgeten för ny multihall för barn- och 
utbildningsförvaltningen till 1 480 000 kronor,  

- fastställa inventariebudgeten för ny multihall för kultur- och fritidsförvaltningen 
till 5 600 000 kronor,  

- projektering och upphandling för projekt ny multihall ska utföras och att,  

- fastställa inventariebudgeten för lokalvård till 130 000 kronor.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021 att godkänna förstudien för 
multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden. Beslutet att inleda programfasen 
fattades senare genom kommunfullmäktiges beslut om budget och 
planeringsdirektiv för 2022 . Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden 
har den 20 april 2022 samt 3 maj 2022 överlämnat förslag till beslut som innebär 
att tidigare programfas gällande multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden delas 
upp i två ärenden och hanteras via två separata processer.  

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett programarbete som beskrivs i 
tjänsteskrivelserna från den 28 mars 2022 och i övrigt underlag.  Förvaltningen har 
utrett möjligheterna för en multihall för flexibel användning. Multihallen har en 
yta på drygt 5500 kvadratmeter innehållande bland annat omklädningsrum och 
personalrum för skolverksamhet. Hallrummet har mått som ska medföra att 
föreningar kan utöva sin sport utan dispens, med en fritakhöjd på 10 meter. 
Publikkapaciteten är flexibel med cirka 800 fasta sittplatser och cirka 950 flexibla 
platser i form av teleskopläktare, vilket medför totalt cirka 1750 läktarplatser. 
Målsättningen är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2025. 

Ett ekonomiskt yttrande har tagits av kommunledningsförvaltningen daterat 9 april 
2022.  Enligt beräkningar framtagna av tekniska förvaltningen, barn- och 
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utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen uppgår 
investeringsutgiften för multihallen till 160 miljoner kronor. Utöver dessa utgifter 
tillkommer investeringar i inventarier. Ljungby kommun har haft en hög 
investeringsnivå de senaste åren och det finns stora investeringsbehov även framåt i 
tiden med bland annat investeringar i skola, förskolor, äldreboenden och vatten- 
och avlopp. För 2022 är investeringsbudgeten 396 miljoner kronor inklusive 
tilläggsanslag. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna att finansieras utan 
upplåning men det är mycket troligt att upplåningen kommer att öka under 2023 
och att tillkommande investeringar ytterligare ökar upplåningen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 april 2022 att kommunfullmäktige 
godkänner programarbetet för investeringen gällande multihall, fastställer 
investeringsbudgeten till projektet till 160 miljoner kronor samt 
inventariebudgeten för kultur- och fritidsförvaltningen till 5,6 miljoner kronor 
samt att kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling ska 
genomföras inom projektet. Därtill föreslår barn- och utbildningsnämnden den 20 
april 2022 att kommunfullmäktige fastställer inventariebudgeten för barn- och 
utbildningsförvaltningen till 1,480 miljoner kronor och tekniska nämnden den 3 
maj 2022 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa inventariebudgeten för 
lokalvården till 130 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-04-26 § 51 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 34 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 32 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 33 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 38  
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 39  
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande multihall, 2022-03-28  
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande Bowlinghall, 2022-03-29 
Lokalbehovsprogram för multihall, 2022-03-22 
Bilaga 1 - beskrivning programarbete, 2022-03-23 
Bilaga 2 - Programhandling, 2022-03-23 
Bilaga 3- funktionsprogram barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen, 2021-12-03 
Bilaga 4 - tekniskt program Multihall Kv. Fritiden, 2022-03-02 
Bilaga 5a - Miljö- och hållbarhetsaspekter, 2022-01-31 
Bilaga 5b - Social hållbarhet gällande Multihall, 2022-01-28 
Bilaga 6 - Kostnadsbedömning multihall, 2022-03-08 
Bilaga 7a - inventariebudget idrottshall 2022-03-17 
Bilaga 7b - Verksamhetskostnader idrottshall, 2022-03-18 
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Bilaga 7c - Inventarier Bowlinghall, 2022-03-22 
Bilaga 8 - Yttrande från ekonomichefen, 2022-04-09 
Bilaga 9a - Preliminärt internhyresavtal multihall barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2022-03-22 
Bilaga 9b - Preliminärt internhyresavtal Multihall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 
Bilaga 9c - Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 
Bilaga 10 - projekttidplan multihall, 2022-03-18  

Yrkanden 
Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet 
till tekniska nämnden för att undersöka möjligheterna att omarbeta programarbetet 
utifrån en lägre investeringsbudget. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan 
Lorentzsons yrkande.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
förslag till beslut.  
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§ 100 Dnr KS2022-0190 292 

Programfas för bowlinghall i kvarteret Fritiden  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna programarbetet och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att: 

-godkänna programarbetet,  

- tillbyggnad och renovering av bowlinghallen ska hanteras som ett eget projekt,   

-fastställa investeringsbudgeten för projekt bowlinghall till 21 250 000 kronor,   

- fastställa inventariebudgeten för bowlinghallen för kultur- och fritidsförvaltningen 
till 8 210 000 kronor,    

- att projektering och upphandling för projekt bowlinghall ska utföras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021 att godkänna förstudien för 
multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden. Beslutet att inleda programfasen 
fattades senare genom kommunfullmäktiges beslut om budget och 
planeringsdirektiv för 2022. Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden 
har den 20 april 2022 samt 3 maj 2022 överlämnat förslag till beslut som innebär 
att tidigare programfas gällande multihall och bowlinghall i kvarteret Fritiden delas 
upp i två ärenden och hanteras via två separata processer.  

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett programarbete som beskrivs i 
tjänsteskrivelserna från den 28 mars 2022 och i övrigt underlag. En kalkyl för om- 
och tillbyggnad av befintlig bowlinghall har utförts. Om- och tillbyggnaden 
beräknas till 21,25 miljoner kronor exklusive inventarier. Inventariekostnaderna är 
avseende bland annat maskiner och banor är beräknad till 8,21 miljoner kronor. 3 
miljoner kronor i driftmedel tillkommer därtill under förutsättning att 
bowlinghallen bedrivs i kommunal regi.  

Ett ekonomiskt yttrande har tagits av kommunledningsförvaltningen daterat 9 april 
2022.  För 2022 är investeringsbudgeten 396 miljoner kronor inklusive 
tilläggsanslag från 2021. Under 2021 och 2022 kommer investeringarna att 
finansieras utan upplåning men det är mycket troligt att upplåningen kommer att 
öka under 2023 och att tillkommande investeringar ytterligare ökar upplåningen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 april 2022 att kommunfullmäktige 
godkänner programarbetet och att kommunfullmäktige beslutar att tillbyggnad och 
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renovering av bowlinghallen ska hanteras som ett eget projekt. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
investeringsbudgeten för projekt bowlinghall till 21 250 000 kronor samt att 
fastställa inventariebudgeten för kultur- och fritidsförvaltningen till 8 210 000 
kronor och att projektering och upphandling för projekt bowlinghall ska utföras. 
Den 3 maj 2022 instämmer tekniska nämnden i kultur- och fritidsnämndens 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-04-26 § 51 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 34 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 32 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 33 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 38  
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 39  
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande multihall, 2022-03-28  
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen gällande Bowlinghall, 2022-03-29 
Lokalbehovsprogram för multihall, 2022-03-22 
Bilaga 1 - beskrivning programarbete, 2022-03-23 
Bilaga 2 - Programhandling, 2022-03-23 
Bilaga 3- funktionsprogram barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen, 2021-12-03 
Bilaga 4 - tekniskt program Multihall Kv. Fritiden, 2022-03-02 
Bilaga 5a - Miljö- och hållbarhetsaspekter, 2022-01-31 
Bilaga 5b - Social hållbarhet gällande Multihall, 2022-01-28 
Bilaga 6 - Kostnadsbedömning multihall, 2022-03-08 
Bilaga 7a - inventariebudget idrottshall 2022-03-17 
Bilaga 7b - Verksamhetskostnader idrottshall, 2022-03-18 
Bilaga 7c - Inventarier Bowlinghall, 2022-03-22 
Bilaga 8 - Yttrande från ekonomichefen, 2022-04-09 
Bilaga 9a - Preliminärt internhyresavtal multihall barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2022-03-22 
Bilaga 9b - Preliminärt internhyresavtal Multihall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 
Bilaga 9c - Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall kultur- och fritidsförvaltningen, 
2022-03-22 
Bilaga 10 - projekttidplan multihall, 2022-03-18 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut. 
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§ 101 Dnr KS2021-0180 291 

Programfas för idrottssal med mera på 
Stensbergskolan  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna programarbetet och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna programarbetet,  

- fastställa  investeringsbudgeten för hela projektet "Ny idrottssal med mera, 
Stensbergskolan" till 38 800 000 kronor, 

- fastställa inventariebudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen till 760 000 
kronor,  

- fastställa driftbudget för rivning av befintlig idrottssal till 600 000 kronor,  

- projektering och upphandling för projekt "Ny idrottssal med mera, 
Stensbergskolan" ska utföras  

- fastställa inventariebudgeten för lokalvård till 140 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2021 att godkänna förstudien för ny 
byggnad för idrott, slöjd och musikundervisning på Stensbergskolan och att inleda 
programfasen.  

Ett programarbete har tagits fram av tekniska förvaltningen. Förvaltningen har 
utrett möjligheterna att uppföra en idrottssal med flexibel användning på 
fastigheten Cymbalen 1. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvadratmeter 
innehållande bland annat idrottssal (450 kvadratmeter), musik, textil och 
träslöjdsal, lärararbetsrum, omklädningsrum, förråd och teknikrum. Målsättningen 
är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2024. 

Ett ekonomiskt yttrande daterat 11 april 2022 har tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen. Enligt beräkningar framtagna av tekniska 
förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen uppgår investeringsutgiften 
för idrottssal med mera på Stensbergsskolan till cirka 40 miljoner kronor inklusive 
inventarier. För 2022 ligger investeringsbudgeten inklusive tilläggsanslag från 2021 
på 396 miljoner kronor, vilket är långt över en långsiktigt hållbar investeringsnivå. 
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Barn - och utbildningsnämnden föreslår den 20 april 2022 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna programarbetet, fastställa investeringsbudgeten till 38,8 
miljoner kronor, fastställa inventariebudgeten till 760 000 kronor, att utföra 
projektering och upphandling inom projektet. Den 3 maj 2022 föreslår tekniska 
nämnden därtill att kommunfullmäktige beslutar att fastställa driftbudgeten för 
rivning till 600 000 kronor samt inventariebudgeten för lokalvården till 140 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-04-26 § 52 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 33 
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2022-05-03 § 41 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2022-03-25 
Lokalbehovsprogram, 2022-03-25 
Bilaga 1 - beskrivning programarbete, 2022-03-25 
Bilaga 2 - programhandling, 2022-03-25 
Bilaga 3 - funktionsprogram, 2022-03-25 
Bilaga 4- tekniskt program, 2022-03-10 
Bilaga 5 - gestaltningsprogram, 2022-03-22 
Bilaga 6 - miljö- och hållbarhetsaspekter, 2022-03-22 
Bilaga 7 - kostnadsbedömning idrottssal, 2022-03-24 
Bilaga 8 - inventariebudget idrottshall, 2022-03-24 
Bilaga 9 - yttrande från ekonomichefen, 2022-04-11 
Bilaga 10 - preliminärt hyresavtal, 2022-03-24 
Bilaga 11 - projekttidplan, 2021-11-18  

Yrkanden 
Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
tekniska nämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-10 

23(37) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 102 Dnr KS2020-0145 880 

Programfas för Ljungby bibliotek  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- notera att projektet delas upp i två delar: Renovering av biblioteket inklusive 
inventarier, och Utemiljö biblioteket,  

- föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet för 
renovering av biblioteket,  

- föreslå att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för 
projektet till 14 miljoner kronor,  

- föreslå att kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling ska 
utföras inom projektet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2022 att godkänna förstudien för 
Ljungby bibliotek och att inleda programfasen. Tekniska förvaltningen har tagit 
fram ett programarbete. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 mars 2022 
att godkänna programarbetet under förutsättning att en lägre kostnad för utemiljö 
tas fram. Nämnden begär därtill hyreskompensation för hyreshöjningar på grund av 
nytt internhyressystem.  

Programarbetet har omarbetats utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut. 
Huvuddragen redovisas i tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen daterad 11 
april 2022. I dialog mellan berörda förvaltningar har ett alternativ tagits fram som 
innebär att projektet delas upp i två delar där renovering av biblioteket samt 
inventarier avser en del medan utemiljön avser en annan del. På så sätt kan 
förvaltningen arbeta vidare med byggnadsdelen enligt tidigare tidplan samtidigt 
som projektgruppen kan arbeta för att ta fram en lägre kostnad för utemiljön, 
enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.   

Biblioteket är i behov av en omfattande renovering och främst utvändigt eftersom 
taket i sin helhet är uttjänt. I renoveringen ingår tillbyggnad av förråd för 
Fritidsbanken avseende cirka 40 kvadratmeter för förvaring av skrymmande 
utrustning. Därtill ingår renovering av bland annat café, sagorum och läsrum.  

Ett ekonomiskt yttrande daterat 14 april 2022 har tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen. Enligt beräkningar framtagna av tekniska 
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förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen uppgår investeringsutgiften för 
biblioteket inklusive inventarier till 14 miljoner kronor. Det finns redan 
budgeterade medel för renovering av biblioteket med 12 miljoner kronor. Det 
innebär att tillkommande investeringsbehov på 2 miljoner kronor behöver 
budgeteras. För 2022 ligger investeringsbudgeten inklusive tilläggsanslag från 2021 
på 396 miljoner kronor.   

Den 20 april 2022 beslutar kultur- och fritidsnämnden att dela upp projektet i två 
delar: renovering av biblioteket inklusive inventarier samt Utemiljö biblioteket. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna programarbetet för renovering av biblioteket, att fastställa 
inventariebudgeten för projektet till 14 miljoner kronor, och att utföra projektering 
och upphandling inom projektet. Den 3 maj 2022 instämmer tekniska nämnden i 
kultur- och fritidsnämndens beslut samt förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2022-04-26 § 53 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-20 § 34 
Tekniska nämndens beslut, 2022-05-03 § 40  
Tekniska nämndens beslut 2022-04-05 § 30  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-16 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2022-04-11 
Yttrande från ekonomichefen, 2022-04-14 
Beskrivning av programarbete, 2022-04-13 
Planritning  
Funktionsprogram biblioteket  
Tekniskt program biblioteket 
Ritning Takplan 
Preliminärt internhyresavtal, 2022-04-11 
Tidsplan biblioteket, 2022-04-12 
Programarbete, 2022-04-13 
Anmodan upphandling biblioteket, 2022-03-02 
Beskrivning verksamhetskostnader  

Yrkanden 
Kerstin Wiréhn (V) och Jan Lorentzson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kultur- och fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till 
beslut, med undantag för de delar som avser kallförrådet till Fritidsbanken.  
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Krister Salomonsson (SD), Roland Johansson (ALT), Lars-Ove Johansson (C), Rut 
Björkström (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  

Tommy Göransson (MP) och Matilda Petersson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen genom renoveringen ska 
anlägga så många solpaneler som möjligt, utifrån förutsättningarna som befintliga 
byggnaders konstruktion medger. I övrigt beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
kultur- och fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin 
Wiréhns och Jan Lorentzsons yrkande.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Tommy 
Göranssons och Matilda Peterssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut.  
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§ 103 Dnr KS2022-0183 773 

Test av avloppsvatten 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar. Underlaget har tidigare redovisats för 
Brottsförebyggande rådet i Ljungby. Mätningarna visar att det finns spår av droger i 
kommunens avloppsvatten. Spåren består bland annat av cannabis, kokain, 
amfetamin, MDMA och Tramadol. 

Mätningen är en ögonblicksbild och i dagsläget finns inga andra mätningar i 
Ljungby att jämföra resultatet med. Ytterligare mätningar kommer genomföras med 
syfte att kunna följa utvecklingen.   
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§ 104 Dnr KS2022-0123 531 

Badbuss till Mjälens badplats  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen sommaren 2022 anordnar en 
kostnadsfri badbuss mellan Ljungby stad och Mjälens badplats. 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av 
badbuss och tillse att tillfällig hållplats samt vändyta vid parkeringsplatsen intill 
Mjälens badplats iordningställs. 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera uppdraget med 250 000 kronor av 
kommunstyrelsens äldre resultatbalanserade medel. Finansiering avser både den 
upphandlade busstrafiken samt kostnader för att iordningställa en temporär 
hållplats och vändyta i Mjälen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 31 mars 2022 i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att utreda möjligheterna för en badbuss från 
Ljungby stad till Mjälen sommaren 2022.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 19 
april 2022. Förslag är att kommunen genomför en direktupphandling av busstrafik 
mellan Ljungby busstation och Mjälens badplats och Ljungby stad under vecka 26 
till vecka 31. Trafiken föreslås gå fyra gånger om dagen i varje riktning sju dagar i 
veckan enligt en fast tidtabell. Mellan ändhållplatserna ska bussen stanna på 
befintliga hållplatser utmed Bolmstadvägen. De bussar som är aktuella är mindre 
bussar om 19 till 22 platser och en plats föreslås finnas för rullstol. 
Parkeringsplatsen vid badplatsen kommer att behöva förberedas för en temporär 
hållplats och vändplats. 

Ungdomsrådet har i yttrandet daterat 7 april 2022 meddelat att rådet ställer sig 
positivt till förslaget om att anordna badbussar med tider utspridda över dagen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 april 2022 att kommunstyrelsen 
beslutar att kommunen sommaren 2022 anordnar en kostnadsfri badbuss mellan 
Ljungby stad och Mjälens badplats. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag 
att genomföra upphandling av badbuss och tillse att tillfällig hållplats samt vändyta 
vid parkeringsplatsen intill Mjälens badplats iordningställs. 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera uppdraget med 250 000 kronor av 
kommunstyrelsens äldre resultatbalanserade medel. Finansiering avser både den 
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upphandlade busstrafiken samt kostnader för att iordningställa en temporär 
hållplats och vändyta i Mjälen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-04-26 § 55 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-19 

Yttrande från ungdomsrådet, 2022-04-07 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Skickas till 
Tekniska nämnden  
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§ 105 Dnr KS2022-0096 028 

Trivselpeng och julgåva 2022   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- tilldela budget för medarbetaraktivitet med 300 kronor per medarbetare till 
samtliga förvaltningar i kommunen. Medlen ska nyttjas till medarbetaraktiviteter 
och syftar till att uppmärksamma medarbetarnas goda arbetsinsatser.  

- under 2022 tilldela ett presentkort med 500 kronor som julgåva till respektive 
månadsanställd medarbetare.  

Finansiering av medarbetaraktivitetsbudget sker med 960 000 kronor genom 
minskning av kommunens eget kapital.  

Finansiering av julklappsgåva sker genom respektive nämnds befintliga budgetram.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 22 mars 2022 att kommunstyrelsen 
beslutar att ta fram förslag till åtgärder för att tacka medarbetarna för gott arbete 
under pandemin. Personalutskottets förslag är att 300 kronor avsätts per anställd 
till en gemensam aktivitet på arbetsplatsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 26 april 2022 och till 
arbetsutskottets hantering hade ärendet kompletterats med en tjänsteskrivelse från 
kommunledningsförvaltningen, daterad 19 april 2022. I tjänsteskrivelsen föreslås 
att förslaget gällande medarbetaraktivitetsbudget ska finansieras genom minskning 
av kommunens eget kapital och att julklappsgåvan ska finansieras genom respektive 
nämnds ordinarie budgetram.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 april 2022 att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Tilldela budget för medarbetaraktivitet med 300 kronor per medarbetare till 
samtliga förvaltningar i kommunen. Medlen ska nyttjas till medarbetaraktiviteter 
och syftar till att uppmärksamma medarbetarnas goda arbetsinsatser.  

- under 2022 tilldela ett presentkort med 500 kronor som julgåva till respektive 
månadsanställd medarbetare.  

Finansiering av medarbetaraktivitetsbudget sker med 960 000 kronor genom 
minskning av kommunens eget kapital.  
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Finansiering av julklappsgåva sker genom respektive nämnds befintliga budgetram.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-04-26 § 62 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2022-03-22 § 9 

Tjänsteskrivelse om beslut gällande trivselpeng för medarbetare i Ljungby kommun, 
2022-04-19  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
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§ 106 Dnr KS2022-0173 046 

Utdelning från Dahlinfonden  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel ur Dahlinfonden i enlighet med 
socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag som redovisas i 
sammanställningen inkommen den 29 april 2022.  

Jäv 
Lars-Ove Johansson (C) och Roland Johansson (ALT) anmäler jäv och deltar inte 
under hanteringen av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och 
fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till 
kommunstyrelsen om inkomna ansökningar.  

För 2022 finns 2 192 217 kronor att utdela ur fondens avkastning. Ansökningarna 
motsvarar 7 741 950 kronor. Medlen ska enligt principer som fastställts av 
kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga 
kommuns geografiska område enligt följande:  

1/7 av medlen, cirka 313 174 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan   

1/7 av medlen, cirka 313 174 kronor, utdelas till kulturändamål  

5/7 av medlen, cirka 1 565 869 kronor, utdelas till sociala ändamål 

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har ett gemensamt förslag till 
fördelning av medel från Dahlinfonden.  Förslaget inkom till kommunstyrelsen 
den 29 april 2022. Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 
april 2022 att kommunstyrelsen följer socialnämndens och kultur- och 
fritidsnämndens gemensamma förslag till fördelning ur Dahlinfonden 2022.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 29 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2022-04-20 § 36 

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2022-04-29 

Tjänsteskrivelse från kultur-och fritidsförvaltningen, 2022-04-29 
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Socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens gemensamma förslag till 
fördelning ur Dahlinfonden 2022, 2022-04-29 

Sammanställning av ansökningar från Dahlinfonden 2022, 2022-04-29 

Sammanställning av tilldelade medel historiskt, 2022-04-29  

Yrkanden 
Håkan Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att fördela medel ur 
Dahlinfonden i enlighet med socialnämnden och kultur- och fritidsnämndens 
förslag som redovisas i sammanställningen inkommen den 29 april 2022.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att fördela medel ur 
Dahlinfonden i enlighet med socialnämnden och kultur- och fritidsnämndens 
förslag som redovisas i sammanställningen inkommen den 29 april 2022.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att fördela medel ur 
Dahlinfonden i enlighet med socialnämnden och kultur- och fritidsnämndens 
förslag som redovisas i sammanställningen inkommen den 29 april 2022.  

Skickas till 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 107 Dnr KS2022-0184 160 

Information från Försvarsmakten  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Medarbetare från Försvarsmakten informerar om situationen i Ukraina, NATO-
frågan samt delger rekommendationer för kommunens arbete kopplat till försvaret.  
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§ 108 Dnr KS  

Kommunstyrelsen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Företagsbesök 

Ledamöterna har genomfört företagsbesök hus BAB bygg, BLL Lager och Logistik, 
UHT Fashion House och Annas Kuriosa. BAB bygg är ett företag verksamt inom 
det byggtekniska området. BLL Lager och Logistik tillgodoser bland annat olika 
logistiklösningar. UHT Fahion House bedriver en skrädderiverksamhet som syr 
upp samt designar kläder som är individuellt anpassade utifrån kundens önskemål.  
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§ 109 Dnr KS  

Kommunledningsförvaltningen rapporterar  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar. Den 14 maj 2022 invigs Cliff Burton-
museet i Lagan. Besökare från flera delar av världens hörn förväntas komma för att 
delta på invigningen.  

Framöver kommer ledamöterna att få ett automatiserat mejl i samband med att 
handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott tillkännages i Ciceron Assistent.  
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§ 110 Dnr KS2021-0528 002 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
 

Delegat  Hänvisning  Beslutsdatum Ärende  

Magnus 
Gunnarsson & 
Jennie Vidal  

1.1  2022-02-28 Anmälan av 
representant till 
ägarråd gällande 
Inera AB  
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§ 111 Dnr KS2022-0170 100 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden:  

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden har redovisats till kommunstyrelsen den 10 maj 2022: 

- Barn- och utbildningsnämnden, verkställande av uppdrag från planeringsdirektiv 
för 2022 - utredning gällande differentierad lönesättning, 2022-04-20  
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