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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2013 
VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l        

Elisabet Babic (M) l        

Mikael Kahlin (M) l        

John Löfstedt (M) l        

Margareta Bengtsson (M) l        

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) l        

Jonas Hellsten (M) l        

Christer Johnsson (M) l        

Lena Drott (M) l        

Kenneth Camitz (M) l        

Johan Johansson (M) l        

Angela Magnusson (M) l        

Erling Cronqvist (C) l        

Lena Olofsdotter (C) -- Gudrun Pettersson       

Ove Bengtsson (C) l        

Maria Bronelius (C) l        

Roland Gottfridsson (C) l        

Majvor Persson (C) -- Ann Bengtsson       

Kent-Arne Andersson (C) l        

Emma Gröndahl (FP) l        

Margareta Jonsson (FP) l        

Margareta Svensson (KD) l        

Kjell Henriksson (S) l        

Magnus Johansson (S) l        

Glenn Kjellin (S) -- Karl-Fredrik Tholin       

Kristina Jönsson (S) l        

Rosita Antonsson (S) l        

Siv Pålsson (S) l        

Tenny Davidsson (S) -- Nils-Erik Johansson       

Annita Asplid (S) l        

Ove Bengtsson (S) l        
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Lennart Svensson (V) l        
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Ewa Ridén (Lap) l        

Rikard Vesterlund (SD) l        
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Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Stina Lindberg (S)  

Bengt-Göran Persson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Anna-Lena Huldtgren (MP)  

Hans Hansson (SD) 1 

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap) 1 

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 
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Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 augusti 2013  
 
Protokollet, som justerats den 29 augusti 2013 finns tillgängligt i Stadshuset,  
Humlegången 6, 312 80 Laholm 
 
Kommunledningskontoret 
 
Bo Erlandsson 
Kommunjurist 
 
 

Bevis om anslag 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 30 augusti 2013  
t o m den 20 september 2013 intygas 
 
 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 106 Dnr 2012-000432 
 
Svar på motion om granskning av renoveringen av simhallen i 
Folkhälsocentrum 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) 
att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att med en opar-
tisk utredare granska ärendet om renoveringen av simhallen i Folk-
hälsocentrum och redovisa utredningen för fullmäktige. 
 
Ärendets beredning 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut att frågan som 
motionen tar upp bör behandlas av revisionen och att motionen där-
med ska anses besvarad. 
 
Servicenämnden skriver i sitt beslut att nämnden i mars 2013 läm-
nade en uppföljningsrapport till kommunfullmäktige angående 
renoveringen av bassängerna i Folkhälsocentrum. Rapporten god-
kändes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2013, § 60. I 
rapporten har servicenämnden redogjort för projektet och hur ären-
det har hanterats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 11 december 2012. 
Servicenämndens protokoll den 20 juni 2013 § 51. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 april 2013 § 62. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2013 § 143. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap): Kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Margareta Bengtsson (M) med instämmande av Thomas Jönsson 
(M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. 
 
     forts 
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KF § 106 forts 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till service-
nämndens uppföljningsrapport den 13 mars 2013. 
 
Reservationer 
 
Bertil Johansson, Lars Jeppsson och Ewa Ridén (Lap) reserverar 
sig mot beslutet. 
____ 
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KF § 107 Dnr 2013-000166 
 
Undersökning av bekämpningsmedelsrester i enskilda brunnar 
 
Ärendet 
 
I samband med behandling av en motion om kontrollprogram för 
bekämpningsmedelsrester i grundvatten och ytvatten gav kommun-
fullmäktige den 30 oktober 2012, § 165, miljö- och byggnads-
nämnden i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag till en 
grundläggande undersökning av bekämpningsmedelsrester i 
enskilda brunnar i kommunen. 
 
Ärendets beredning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut att viss provtag-
ning av bekämpningsmedelsrester i grundvatten visar att bekämp-
ningsmedel förekommer mer eller mindre regelbundet i Laholms 
kommun. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att det genomförs en under-
sökning fördelad över hela kommunen, både i skogs- och jord-
bruksbygd, i cirka 50 brunnar. Provtagning bör ske i både grävda 
och borrade brunnar och på olika marktyper. Proverna bör analyse-
ras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer (SNV 4915:7), vil-
ket innebär en provtagning av 25 olika bekämpningsmedel. 
 
Undersökningen kan utföras med miljökontoret som genomförare 
under år 2014. Ett upplägg enligt ovan kostnadsberäknas till cirka 
100 000 kronor där 75 000 kronor innebär direkta analyskostnader 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni 2013 § 73. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2013 § 144. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden 

att genomföra en grundläggande undersökning av bekämp-
ningsmedelsrester i cirka 50 enskilda brunnar i kommunen. 

  forts 
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KF § 107 forts 
 
2. Kostnaden för undersökningen, cirka 100 000 kronor, finansie-

ras med medel från miljö- och byggnadsnämndens resultatfond. 
____ 
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KF § 108 Dnr 2013-000120 
 
Valdistriktsindelning inför 2014 års val 
 
Ärendet 
 
Länsstyrelsen erinrar i skrivelse den 15 april 2013 om kommunens 
skyldighet att se över valdistriktsindelningen inför 2014 års val. 
 
Ärendets beredning 
 
Av bestämmelserna i 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) framgår att 
ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 
Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 
eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre 
än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 
 
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om 
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indel-
ningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. 
 
Valdistrikt Mellbystrand hade den 1 mars 2013 1 946 personer i 
röstberättigad ålder. Mycket tyder på att antalet röstberättigade kan 
komma att överstiga 2 000 personer vid nästkommande års val. En 
förändring som kan göras för att undvika denna risk är att de 
boende i Mellby landsbygd och Åmots landsbygd förs över från 
distrikt Mellbystrand till distrikt Laholm Väster. Gränsen för val-
distrikt Mellbystrand läggs i så fall i väg E6 och landsbygdsom-
rådet som omfattar Laholms församling söder om Lagan och i dag 
består av cirka 150 röstberättigade tillförs distrikt Laholm Väster. 
 
Valnämnden föreslår att valdistriktsindelningen ändras så att 
boende i Mellby landsbygd och Åmots landsbygd förs över från 
valdistrikt Mellbystrand till valdistrikt Laholm Väster. 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens meddelande den 15 april 2013. 
Valnämndens protokoll den 25 juni 2013 § 1. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2013 § 145. 
     forts 
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KF § 108 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen besluta om indelning i 
valdistrikt enligt följande: 
 
Boende i Mellby landsbygd och Åmots landsbygd förs över från 
valdistrikt Mellbystrand till valdistrikt Laholm Väster. Gränsen för 
valdistrikt Mellbystrand läggs i väg E6 och landsbygdsområdet som 
omfattar Laholms församling söder om Lagan och idag består av 
cirka 150 röstberättigade tillförs distrikt Laholm Väster. Val-
distriktsindelningen i övrigt behålls oförändrad. 
____ 
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KF § 109 Dnr 2013-000168 
 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut 
 
Ärendet 
 
Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska social-
nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många 
av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
 
Enligt 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS, ska socialnämnden till fullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från 
dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. 
 
Socialnämnden överlämnar statistikrapporter över ej verkställda 
gynnande beslut enligt SoL och LSS avseende första kvartalet 
2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 19 juni 2013 § 67. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2013 § 146. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 
handlingarna. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 
Kommunfullmäktige 2013-08-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 110 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 111 Dnr 2013-000169 
 
Remiss av medborgarförslag om handelsområde mellan 
Laholm och Mellbystrand 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Rolf Eriksson, Laholm, föreslås att det 
planerade handelsområdet norr om riksväg 24 och Västerleden i 
Laholm ersätts av ett handelsområde söder om riksväg 24 och väs-
ter om Västkustbanan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 24 juni 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014. 
____ 
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KF § 112 Dnr 2013-000177 
 
Remiss av medborgarförslag om ”Nappträd” 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Beatrice och Ella Fransson, Laholm, före-
slås att det byggs ett träd eller liknande i Stadsparken i Laholm eller 
annan lämplig plats där alla barn kan hänga sina gamla nappar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 4 juli 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014. 
____ 
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KF § 113 Dnr 2013-000194 
 
Remiss av medborgarförslag om utedusch vid Hökafältet i 
Mellbystrand 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Magnus Pärsén, Laholm, föreslås att det 
anordnas en utedusch i anslutning till motionsområdet vid Höka-
fältet i Mellbystrand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 31 juli 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 
att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på för-
slaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 
2014. 
____ 
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KF § 114 Dnr 2013-000196 
 
Remiss av medborgarförslag om trafikreglerande åtgärder på 
Allarpsvägen och Hedhusvägen i Skummeslövsstrand 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Leif Blomgren, Skummeslövsstrand, 
föreslås bl.a. att Allarpsvägen i Skummeslövsstrand ska göras till 
huvudled, att hastighetsbegränsningen till 30 km/tim på Hedhus-
vägen tas bort och att en gång- och cykelväg anläggs parallellt med 
Hedhusvägen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 5 augusti 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014. 
____ 
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KF § 115 Dnr 2013-000197 
 
Remiss av medborgarförslag om robotgräsklippare 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Helene Balsberg, Veinge, föreslås att 
kommunen ska använda robotgräsklippare i grönyteskötseln. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 29 juli 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014. 
____ 
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KF § 116 Dnr 2013-000198 
 
Remiss av medborgarförslag om väntsal i gamla stationshuset i 
Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Helene Balsberg, Veinge, föreslås att det 
ska anordnas en väntsal vid Laholms busstation i det gamla sta-
tionshuset. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 29 juli 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014. 
____ 
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KF § 117 Dnr 2013-000199 
 
Remiss av medborgarförslag om pråmar i Lagan 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Helene Balsberg, Veinge, föreslås att det 
ska finnas pråmar i Lagan för resande att bo i nära järnvägsstatio-
nen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 29 juli 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014. 
____ 
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KF § 118 Dnr 2013-000200 
 
Remiss av medborgarförslag om att använda getter till grönyte-
skötsel i Veinge 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Helene Balsberg, Veinge, föreslås att 
getter används för att beta av sly i Veinge. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 29 juli 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014. 
____ 
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KF § 119 Dnr 2013-000204 
 
Remiss av medborgarförslag om sommarskola 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Helene Balsberg, Veinge, föreslås att 
sommarskola anordnas för elever med inte godkända betyg i hög-
stadiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 29 juli 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till barn- och ungdomsnämnden att 
besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 
ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014. 
____ 
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KF § 120 Dnr 2013-000213 
 
Remiss av medborgarförslag om belysning vid gång- och cykel-
väg på Glänninge i Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Bengt Johansson, Laholm, föreslås att 
belysning anordnas utmed gång- och cykelvägen mellan Glän-
ningeskolan och den nya förskolan på Glänningeområdet i Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 15 augusti 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014. 
____ 
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KF § 121 Dnr 2013-000154 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i full-
mäktiges valberedning, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
demokrati- och organisationsberedningen efter Axel Wigforss (V). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 122 Dnr 2013-000156 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i soci-
alnämnden och nämndeman i Halmstads tingsrätt efter Tenny 
Davidsson (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Michael Andersson (S), Skogabyvägen 13, 312 45 Veinge, 

väljs till ledamot i socialnämnden för tiden till och med den 31 
december 2014. 

 
2. Bo Tengqvist (S), Axels väg 13, 312 72 Skummeslövsstrand, 

väljs till ersättare i socialnämnden för tiden till och med den 31 
december 2014. 

 
3. Fyllnadsval av nämndeman i Halmstads tingsrätt förrättas nästa 

sammanträde. 
____ 
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KF § 123 Dnr 2013-000171 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Enligt 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) ska varje stiftelse ha 
minst en revisor. I stiftelser med anknuten förvaltning, dit de av 
kommunen förvaltade avkastningsstiftelserna hör, ska kommun-
fullmäktige utse revisorer. För sådana stiftelser som är skyldiga att 
upprätta årsredovisning ska enligt 4 kap. 4 § stiftelselagen minst en 
revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor. Fullmäktige har för 
tiden till och med den 31 december 2014 utsett Marie Fridell, PwC 
Halmstad, till revisor för dessa stiftelser. 
 
Marie Fridell har begärt att få bli entledigad från uppdraget som 
revisor för de årsredovisningsskyldiga stiftelserna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 27 juni 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2013 § 147. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige entledigar Marie Fridell, PwC Halmstad, 

från uppdraget som revisor i följande stiftelser: 
 
 Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden 
 Stiftelsen Laholms kommuns sociala samfond 
 Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse 
 
2. Kommunfullmäktige utser auktoriserad revisor Claes Hamilton, 

PwC Halmstad, till revisor i följande stiftelser för tiden till och 
med den 31 december 2014: 

 
 Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden 
 Stiftelsen Laholms kommuns sociala samfond 
 Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse 
____ 
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KF § 124 Dnr 2013-000026 
 
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2013 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 18, ska 
fullmäktige i samband med varje sammanträde besluta om i vilken 
mån något eller flera ärenden som fullmäktige handlagt vid sam-
manträdet är av sådan prioritet att fullmäktiges beslut i ärendet ska 
bli föremål för en särskild uppföljning. Ansvarig handläggare följer 
upp sådana beslut och rapporterar till kommunledningskontoret, 
som i sin tur rapporterar till fullmäktige i vilken utsträckning 
besluten har genomförts. Rapporteringen till fullmäktige sker en 
gång per år samtidigt med redovisningen vid fullmäktiges sam-
manträde i april månad av ej färdigberedda motioner och med-
borgarförslag. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2008, § 41. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2008, § 18. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inte göra någon särskild uppfölj-
ning av dagens ärenden. 
_____ 
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KF § 125 
 
Anmälningar 
 
1. Länsstyrelsen i Hallands län. Protokoll den 1 juli 2013. Ny 

ledamot i kommunfullmäktige. 
Dnr 2013-154. 
 

2. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om gågata i cen-
trala Laholm. 
Dnr 2013-043. 
 

3. Servicenämnden och barn- och ungdomsnämnden. Svar på 
medborgarförslag om skadegörelse på kommunens skolor. 
Dnr 2013-047. 
 

4. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 
12 kap. 1 § PBL om antagande av ett förslag till detaljplan för 
Vallberga 2:129 m.fl., Vallberga centrum, inte ska ske. 

 Dnr 2011-390. 
  
5. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 

12 kap. 1 § PBL om antagande av ett förslag till detaljplan för 
Hishult 2:40 m.fl., Hiskullens industriområde, inte ska ske. 
Dnr 2011-150. 
 

6. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut angående överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2013 § 19 att anta 
detaljplan för Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ecokamping. 
Dnr 2009-444. 
____ 
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KF § 126 
 
Information om SCB:s medborgarundersökning 2013 
 
Kommunledningskontoret informerar om resultatet av Statistiska 
centralbyråns medborgarundersökning 2013 om vad kommun-
invånarna tycker om sin kommun. 
____ 
 
Efter informationen beslutar kommunfullmäktige om ajournering 
för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 127 Dnr 2013-000105 
 
Uppföljning av kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat kalla kultur- och 
utvecklingsnämnden till fullmäktiges sammanträde för att redovisa 
och svara på fullmäktiges frågor om nämndens verksamhet med 
särskild betoning på uppfyllelsen av gemensamma inriktningsmål 
och prioriterade resultatmål i 2013 års kommunplan. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har upprättat en redovisnings-
rapport. 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Elisabet Babic (M) 
rapporterar till fullmäktige och svarar på fullmäktiges frågor om 
nämndens verksamhet. 
____ 
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