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Plats och tid Laholms Teater, kl. 18.30 – 19.45 

 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Tommy Jacobson, kommunrevisor, § 1 

 

 

 

 

Utses att justera Jenny Lundholm Graveleij (M) och Birgitta Fritzon (S) 

  

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 2 februari 2017 kl. 16.00 

 

 

 

Paragrafer  1-13 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Thomas Jönsson (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Jenny Lundholm Graveleij Birgitta Fritzon 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 31 januari 2017 

 
Protokollet som justerats den 2 februari 2017, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm. 

Irina Boutenko 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 3 februari 2017 till och med den 24 februari 2017 

intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Planeringskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2017 

VOTERINGSLISTA § 2 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1      

Thomas Jönsson (M) 1  1      

Cecilia Roos (M) 1  1      

Christer Johnsson (M) 1  1      

Lena Drott (M) 1  1      

Jonas Hellsten (M) 1  1      

Angela Magnusson (M) -- Jenny Lundholm Graveleij 1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Lena Olofsdotter  (C) 1  1      

Majvor Persson (C) l  l      

Lorentz Pucher (C) --        

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Lena Angviken (MP) 1    1    

Martin Petersson (MP) -- Lutz Müller   1    

Lars Gustafsson (KD) 1  1      

Helene Nilsson (KD) -- Lennart Hansson 1      

Emma Gröndahl (L) -- Margareta Jonsson 1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) -- My Persson 1      

Magnus Johansson (S) 1  1      

Kristina Jönsson (S) 1  1      

Siv Pålsson (S) 1  1      

Kewin Hansen (S) -- Karl-Fredrik Tholin 1      

Birgitta Fritzon (S) 1  1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Rosita Antonsson (S) 1  1      

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2017 

VOTERINGSLISTA § 2 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1  1      

Per Asklund (SPI) 1    1    

Roland Norman (SPI) 1    1    

Mikael Kahlin (-) 1    1    

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1    

Rikard Vesterlund (SD) -- Mikael Sandén   1    

Hans Hansson (SD) -- Lars-Göran Jarl  1     

Ingmar Rundberg (SD) 1    1    

Thomas Lövenbo (SD) 1   1     

Peter Berndtson (SD) 1    1    

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Pettersson 1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2017 

Ersättare Parti Nv 

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Ingela N Eriksson (C)  

Lutz Müller (MP)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD)  

Sven-Olof Ugglesjö (KD 1 

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S) 1 

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI)  

Lars Inge Johansson (LP)  

Gunilla Waldeman (LP)  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 

 

Information om revisionsplan 2017 

 

Kommunrevisorerna informerar om sin revisionsplan för år 2017. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2010-000051 

Detaljplan för kvarteret Hästen 2, 3, 4 och 7 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för kv. Hästen 2, 3, 4 och 7 i 

Laholm enligt 5 kap. 29 § plan- och bygglagen (1987:10). Plan-

förslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen medgav den 15 mars 2011, § 55, S Påhlsson fas-

tigheter AB att med egen konsult utföra planändring för kvarteret 

Hästen förutom fastigheten Hästen 5. 

 

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av bebyggelsen i 

centrala Laholm skapa förutsättningar för utveckling av centrum 

med bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet, samtidigt 

byggs parkeringsanläggning för kvarteret. Planområdet utgörs av 

kvarteret Hästen 2, 3, 4 och 7 som är belägna i Laholms stadskärna. 

Området gränsar i öster mot Stortorget och Östertullsgatan, i norr 

mot Järnvägsgatan, i öster mot Trädgårdsgatan och i söder mot fas-

tigheten Hästen 5. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 7 

december 2011, § 146, att planförslaget skulle sändas ut på samråd. 

Under samrådstiden lämnades 20 yttranden som redovisas i en sam-

rådredogörelse. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 juni 

2013, § 78, att planförslaget skulle ställas ut. Under utställningstiden 

lämnades 27 skrivelser som redovisas i ett utlåtande. Miljö- och 

byggnadsnämnden beslutade den 17 juni 2015, § 103, att 

detaljplanen skulle sändas ut på utställning en andra gång. Detta på 

grund av att planförslaget till stora delar reviderats sedan förra 

utställningen. Under den andra utställningen lämnades 17 skrivelser 

in. Dessa redovisas i det andra utlåtandet. Med anledning av skrivel-

serna har plan- och genomförandebeskrivningen kompletterats och 

plankartan reviderats. 

 

Planhandlingarna har kompletterats med utformningsbestämmelser 

för fasad på byggnaden ut mot torget samt för fasad på byggnad mot 

Trädgårdsgatan. Ordalydelsen ett ”sammanhållet intryck” har tagits 

bort och ersatts med fasadbestämmelser. Störningsbestämmelse har 

införts. Marken för servitutet har ändrats samt saneringsbestämmelse 

införts på grund av förorenad mark. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Vidare har det kompletterats med text gällande dagvattenutredning, 

information om störningsbestämmelse, text angående parkerings-

behovet, information om den miljötekniska markundersökningen, 

text gällande servitut samt att förteckningen över tekniska utred-

ningar har reviderats. 

 

Planen handläggs med normalt planförfarande och bedöms vara klar 

att antas enligt 5 kap. 29 § plan- och bygglagen (1987:10). Detalj-

planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 januari 2017 § 1. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 14 december 2016 § 

183. 

Detaljplan för kv. Hästen 2, 3, 4 och 7. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Elisabet Babic (M), 

Margareta Jonsson (L), Erling Cronqvist (C), Ove Bengtsson (S), 

Eva M Larsson (MP) och Rosita Antonsson (S): Bifall till kommun-

styrelsens förslag att detaljplanen ska antas. 

 

Bertil Johansson (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Per Asklund (SPI) med instämmande av Lena Angviken (MP) och 

Ingmar Rundberg (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag om 

antagande av planförslaget samt att miljö- och byggnadsnämnden 

ska ges i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kv. Hästen i enlighet 

med de synpunkter som anförts av länsstyrelsen och Kulturmiljö 

Halland, varvid en ny kulturhistorisk inventering ska göras av en 

bebyggelse- och kulturhistoriskt sakkunnig. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons och Per Asklunds förslag och finner att fullmäktige bifaller 

styrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 

förslag är huvudförslag. 

 

     forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Bertil Johanssons och Per Asklunds förslag ställs mot varandra 

för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2) Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som fullmäktige 

utser till motförslag. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för det förslag som fullmäktige utser till motförslag. 

 

Ordföranden ställer Bertil Johanssons och Per Asklunds förslag mot 

varandra och finner att fullmäktige utser Per Asklunds förslag till 

motförslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 10 nej-röster för 

Per Asklunds förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens förslag 

(se bilagda voteringslista § 2). 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Ingmar Rundberg (SD), Mikael Sandén (SD), 

Peter Berndtson (SD), Mikael Kahlin (-) och Karl-Fredrik Klinker 

(-) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2016-000442 

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för kvarteret 

Hästen 2, 3, 4 och 7 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande exploateringsavtal för 

genomförande av detaljplan för kv. Hästen 2, 3, 4 och 7 i Laholm. 

 

Ärendebeskrivning 

S Påhlsson Fastigheter AB har tidigare fått medgivande att planlägga 

delar av kvarteret Hästen i Laholm för att möjliggöra förtätning med 

flerbostadshus och i viss mån verksamhetslokaler. Detaljplanen är nu 

klar för antagande och ett exploateringsavtal som reglerar genom-

förandet har upprättats. 

 

Avtalet innebär att S Påhlsson Fastigheter AB ska söka bygglov för 

huvuddelen av byggnationen inom detaljplanen inom 18 månader 

från det att detaljplanen vunnit laga kraft samt därefter inom tolv 

månader från att bygglov beviljats påbörja byggnationen. Vidare ska 

bolaget projektera och utföra fördröjningsmagasin för dagvatten 

inom planområdet. Avtalet innebär också att kommunen till bolaget 

överlåter ca åtta m2 i hörnan Trädgårdsgatan/Stationsgatan till 

bolaget som i den äldre detaljplanen är gatumark men i den nya blir 

kvartersmark. S Påhlsson Fastigheter AB ska svara för samtliga kost-

nader för de fastighetsbildningsåtgärder som behövs för avtalets 

genomförande. 

 

Kommunen åtar sig enligt avtalet även att i samband med byggnation 

inom kvarteret Hästen rusta upp Trädgårdsgatan i anslutning till 

exploateringsområdet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 januari 2017 § 2. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2016. 

Exploateringsavtal. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag om god-

kännande av avtalet. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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§ 4 Dnr 2016-000263 

 

Svar på motion om kollektivtrafik till Mestocka 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Norrman (SPI) 

med hänvisning till att kommunstyrelsen den 14 juli 2016, § 138, 

beslutat ansöka hos länsstyrelsen om medel för utökad kollektiv-

trafik med fyra turer per dag, vardagar, mellan Laholm och Knäred 

att den tänkta busslinjen får sträckningen Knäred-Mestocka-Bölarp-

Bökeberg-Veinge-Laholm tur och retur. 

 

Planeringskontoret konstaterar att busslinje 223 Laholm-Veinge-

Ahla-Skogaby-Knäred har utökats med två turer i vardera riktning 

under perioden den 16 augusti 2016-15 juni 2017. Utökningen är helt 

finansierad inom ramen för 37 § förordningen (2010:1122) om statlig 

ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

 

Linjelagd kollektivtrafik från Mestocka upphörde under slutet av 

1980-talet. Behovet av kollektivtrafik har därefter tillgodosetts med 

Närtrafik. Motionären föreslår att busslinje 223 Knäred-Laholm ska 

gå via Mestocka. Förslaget innebär en förlängd resa med tio 

kilometer vilket skulle minska busslinjens attraktion för resenärer i 

Knäred. Förslaget gynnar inte ambitionen att göra kollektivtrafiken 

till ett alternativ till bilen. Den Närtrafik som idag är tillgänglig från 

Mestocka är bättre anpassad efter resenärens behov genom 

individuellt beställd och planerad resa. Miljömässigt är behovsstyrd 

Närtrafik bättre än linjelagd kollektivtrafik med låg nyttjandegrad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 januari 2017 § 3. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 28 december 2016. 

Motion den 25 juni 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 

 

I anslutning till ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajournering 

för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2016-000358 

 

Riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och 

beställande nämnder 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande riktlinjer för måltidstjänster 

mellan produktionsnämnd och beställande nämnder. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 13 § i kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för 

kommunens kostverksamhet och tillhandahåller beställande nämn-

der internservice beträffande sådana tjänster. Kommunlednings-

kontoret har nu tagit fram ett förslag till riktlinjer som reglerar 

beställning och debitering av måltidstjänster mellan kommun-

styrelsen och beställande nämnder. 

 

Ersättningsmodellen bygger på antalet inskrivna elever/brukare och 

ett portionspris för de olika måltiderna där allt utom hyran ingår. 

Målet är att ersättningen från de olika nämnderna ska debiteras 

utifrån ersättningsmodellen från och med den 1 januari 2017. 

Portionspriset bygger på självkostnadsprincipen. 

 

Riktlinjerna har remitterats till kommunens beställarnämnder. På 

grundval av remissyttrandena har förslaget till riktlinjer reviderats. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 januari 2017 § 4. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2016. 

Riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och bestäl-

lande nämnder. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 24 november 2016 § 99. 

Socialnämndens protokoll den 22 november 2016 § 110. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Elisabet Babic (M): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Mikael Kahlin (-): I riktlinjerna ska ordet ”att” strykas i tredje 

meningen under avsnitt Organisation och ansvar, i övrigt bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mikael Kahlins 

förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

____ 
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§ 6 Dnr 2016-000344 

 

Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samheter 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner följande tillägg till kultur- och 

utvecklingsnämndens taxa avseende hyror och avgifter inom 

nämndens verksamhet att gälla från och med den 1 februari 2017: 

 

Osbecksgymnasiets aula 

 Hyran inkluderar tekniker/säkerhetsansvarig/annan personal och 

städ. 

 Konsert. Avancerat stöd av tekniker/säkerhetsansvarig kan 

beställas till en kostnad av 350 kr/tim exkl. moms. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens återremitterade den 15 november 2016, § 212, 

till kultur- och utvecklingsnämnden förslag till hyror och avgifter 

inom nämndens verksamheter för år 2017 i den del som avsåg förslag 

till hyra av Laholms Teater och Osbecksgymnasiets aula. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 21 december, § 155, 

beslutat föreslå att taxan avseende hyror och avgifter inom nämndens 

verksamhet kompletteras med att hyra av Osbecksgymnasiets aula 

inkluderar tekniker, säkerhetsansvarig eller annan personal och städ. 

Vidare föreslås att avancerat stöd av tekniker och säkerhetsansvarig 

vid konserter kan beställas till en kostnad av 350 kr per timme 

exklusive moms. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 januari 2017 § 5. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 december § 155. 

____ 
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§ 7 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Enligt antagna regler för fullmäktigeledamöternas och ersättarnas 

frågestund ska ledamöterna och ersättarna beredas tillfälle att ställa 

frågor till andra närvarande ledamöter i fullmäktige vid de samman-

träden med fullmäktige som fullmäktiges ordförande i samråd med 

vice ordförandena bestämmer. 

 

Frågestunden hålls efter ajournering. Frågestunden pågår i längst 20 

minuter. Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds 

eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får inte avse ären-

den som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

frågestunden. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2016-000436 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i barn- 

och ungdomsnämnden efter Cecilia Roos (M) som befriades från 

uppdraget av fullmäktige den 20 december 2016, § 148. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2016-000437 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Boel Göransson (C), Örtvägen 37, 312 36 Laholm, väljs till ersättare 

i barn- och ungdomsnämnden för tiden till och med den 31 december 

2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i barn- 

och ungdomsnämnden efter Keziah Gaeng (C) som befriades från 

uppdraget av fullmäktige den 20 december 2016, § 149. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2016-000462 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Conny Nilsson (SD) befrias från sina uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen, ersättare i demokrati- och organisationsbered-

ningen och huvudman i Laholms Sparbank. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Conny Nilsson (SD) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i demokrati- och organisa-

tionsberedningen och huvudman i Laholms Sparbank. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 21 december 2016. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2017-000048 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Jenny Lundholm Graveleij (M) befrias från sitt uppdrag som 

ledamot i kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Jenny Lundholm Graveleij (M) begär att få bli befriad från sitt 

uppdrag som ledamot i kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 18 januari 2017. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2015-000005 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Margareta 

Bengtsson (M) som ombud vid stämmor med Relax Fishing Sweden 

Ekonomisk Förening för tiden till och med den 31 december 2018. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om fria buss-

resor för personer över 65 år. 

Dnr 2016-455. 

 

2. Barn- och ungdomsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete år 2016, målområde Kunskap och 

lärande. 

Dnr 2016-106. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om översyn 

av delegationsordning. 

Dnr 2017-047. 

____ 

 


