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Plats och tid Laholms Teater, kl.18.30–20.30 

 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 

 

 

 

Utses att justera Jonas Hellsten (M) och Siv Pålsson (S) 

  

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 2 mars 2017 kl. 16.30 

 

 

 

 

Paragrafer  §§ 14-30 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Thomas Jönsson (M) 

 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Jonas Hellsten Siv Pålsson 

  



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 28 februari 2017 

 
Protokollet som justerats den 2 mars 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 2 mars 2017 till och med den 24 mars 2017 inty-

gas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Planeringskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2017 

VOTERINGSLISTA §  § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1        

Thomas Jönsson (M) 1        

Cecilia Roos (M) 1        

Christer Johnsson (M) 1        

Lena Drott (M) -- Knut Slettengren       

Jonas Hellsten (M) 1        

Angela Magnusson (M) -- Gert Olsson       

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Lena Olofsdotter  (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Lorenz Pucher (C) -- Fredrik Lindqvist       

Eva M Larsson (MP) 1        

Lena Angviken (MP) 1        

Martin Petersson (MP) 1        

Lars Gustafsson (KD) 1        

Helene Nilsson (KD) 1        

Emma Gröndahl (L) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) -- Bo Tengqvist       

Siv Pålsson (S) 1        

Kewin Hansen (S) -- Willemo Ekman       

Birgitta Fritzon (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1        

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2017 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1        

Per Asklund (SPI) 1        

Roland Norman (SPI) 1        

Mikael Kahlin (-) 1        

Karl-Fredrik Klinker (-) 1        

Rikard Vesterlund (SD) 1        

Hans Hansson (SD) -- Lars-Göran Jarl       

Ingmar Rundberg (SD) 1        

Thomas Lövenbo (SD) -- Mikael Sandén       

Peter Berndtson (SD) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Pettersson       

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2017 

Ersättare Parti Nv 

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Ingela N Eriksson (C)  

Lutz Müller (MP) 1 

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

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: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2017-000074 

 

Interpellation av Bertil Johansson (LP) till kultur- och utveck-

lingsnämndens ordförande om fördyrade projekt 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 
Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till kultur- och 

utvecklingsnämndens ordförande svar på frågor om projekten Visit 

Laholm, inventarier till Campus Laholm, utveckling av fritidsfisket 

och fisketurismen samt Lugnarohögen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 1 februari 2017. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Cecilia Roos (M) 

svarar på interpellationen. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2017-000071 

 

Fråga av Peter Berndtson (SD) till kommunstyrelsens ord-

förande om halalslaktat kött i kommunens boenden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 

Peter Berndtson (SD) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande 

om halalslaktat kött i kommunens boenden. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga den 27 januari 2017. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) svarar på frågan. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 16 Dnr 2017-000070 

 

Fråga av Peter Berndtson (SD) till barn- och ungdomsnämndens 

ordförande om betygsresultat i kommunens grundskolor 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 

Peter Berndtson (SD) ställer fråga till barn- och ungdomsnämndens 

ordförande om betygsresultat i kommunens grundskolor. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga den 27 januari 2017. 

 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C) svarar 

på frågan. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 17 Dnr 2017-000047 

 

Svar på motion om översyn av delegationsordning 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

med hänvisning till ett beslut om anställning av socialchef att full-

mäktige ska ge demokrati- och organisationsberedningen i uppdrag 

att se över delegationsordningen och lägga fram ett nytt förslag till 

delegering av beslutanderätt till chefstjänstemän och mellanchefer. 

 

Fullmäktiges presidium har den 19 januari 2017 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges 

sammanträde den 29 augusti 2017. 

 

Kommunledningskontoret lämnar redogörelse för kommunallagens 

regler om delegering av ärenden inom en nämnd. Av redogörelsen 

framgår att kommunstyrelsen liksom övriga nämnder har en 

självständig rätt att delegera sin beslutanderätt inom de ramar som 

kommunallagen anger. 

 

Kommunledningskontoret uppfattar motionsförslaget så att 

fullmäktige ska uppdra till demokrati- och organisationsberedningen 

att göra en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning och 

lägga fram ett nytt förslag till delegering av beslutanderätt i 

personaladministrativa frågor till chefstjänstemän och mellanchefer. 

Förmodligen avses att beredningens förslag till reviderad 

delegationsordning för styrelsen ska läggas fram till fullmäktige. 

 

Det innebär att motionsförslaget inte kan bifallas eftersom det inte 

ankommer på annat kommunalt organ än kommunstyrelsen att 

avgöra om styrelsen vill utnyttja sin rätt att delegera ärenden inom 

de ramar som kommunallagen tillåter. Kommunledningskontoret 

föreslår därför att motionen ska avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 februari 2017 § 18. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2017. 

Motion till kommunfullmäktige den 18 januari 2017. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om avslag på 

motionen mot Bertil Johanssons förslag och finner att fullmäktige 

bifaller styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Rikard Vesterlund, Lars-Göran Jarl, Ingmar 

Rundberg, Mikael Sandén och Peter Berndtson (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 Dnr 2017-000035 

 

Avgifter för måltidsservice inom äldre- och handikappomsorgen 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag till avgifter för 

måltidsservice inom äldre- och handikappomsorgen att gälla från och 

med den 1 maj 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden lägger fram förslag till reviderade avgifter för mål-

tidsservice inom äldre- och handikappomsorgen. 

 

Socialnämndens förslag innebär bland annat att hel- och 

halvportioner tas bort och ersätts med allmän kost för sjuka (A-kost) 

och energi och proteinrik kost (E-kost). E-kost är grundkosten för 

personer med nedsatt aptit som är undernärda eller befinner sig i 

riskzonen för undernäring. En portion av E-kosten är lika stor som 

en halv till två tredjedels portion av A-kosten, men innehåller lika 

mycket energi och protein som en normal portion. 

 

Socialnämnden förslår även att matdistribution erbjuds i fyra olika 

abonnemangsformer. Avgiften för matdistribution föreslås ändra 

från 10 kr per portion till en abonnemangsavgift på mellan 130 kr 

och 300 kr per månad beroende på abonnemangsform. Avgiften för 

matdistribution ska rymmas inom den högsta avgiften för hemtjänst 

och daglig verksamhet, dvs. maxtaxan. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 februari 2017 § 19. 

Socialnämndens protokoll den 24 januari 2017 § 6. 

Förslag till avgifter för måltidsservice inom äldre- och 

handikappomsorgen. 

____ 

 

Efter överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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§ 19 Dnr 2017-000059 

 

Avgifter för vård och omsorg inom socialtjänsten 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag till avgifter för 

vård och omsorg inom socialtjänsten att gälla från och med den 1 

maj 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden lägger fram förslag till reviderade avgifter för vård 

och omsorg inom socialtjänsten. 

 

Enligt gällande avgifter för vård och omsorg inom socialtjänsten ska 

avgifterna årligen justeras i förhållande till konsumentprisindex och 

gälla från och med den 1 mars. Under våren 2017 planeras en större 

förändring av måltidsservice och matdistribution vilket påverkar 

många av socialtjänstens brukare. Avgifterna för måltidsservice 

inom äldre- och handikappomsorgen föreslås i stället gälla från och 

med den 1 maj 2017. Socialnämnden föreslår därför att den årliga 

justeringen av avgifterna för vård och omsorg ska börja gälla först 

från och med den 1 maj 2017. Från och med januari till och med april 

2017 ska 2016 års avgiftsnivå gälla. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 februari 2017 § 20. 

Socialnämndens protokoll den 24 januari 2017 § 7. 

Förslag till avgifter för vård och omsorg inom socialtjänsten. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Majvor Persson (C): Ändring i kommunstyrelsens förslag inne-

bärande att avgifterna ska träda i kraft den 1 maj i stället för den 1 

mars 2017. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Majvor Perssons 

förslag och finner att fullmäktige bifaller Majvor Perssons förslag. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2016-000334 

 

Program för integration 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Laholms kom-

muns program för integration att gälla från och med den 1 mars 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

De senaste åren har antalet migranter som flyttat till kommunen ökat. 

Sverige och världen såg under hösten 2015 en av de högsta 

flyktingnivåerna sedan andra världskriget. Vikten av att skapa en 

framgångsrik integrationsprocess har diskuterats och lyfts innan 

höstens historiskt höga mottagande, men är nu en än mer viktig fråga. 

 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett program för integration 

som syftar till att peka ut vilka områden som är särskilt viktiga för 

en välfungerande integrationsprocess. För att kunna tillvarata den 

resurs nya kommuninvånare utgör, har några fokusområden valts ut 

som extra viktiga. De utvalda fokusområdena är styrning, 

utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, samhällsplanering samt 

aktiv fritid och hälsa. 

 

Programmet har remitterats till kommunens nämnder. Med 

anledning av remissvaren har det i programmet lagts till att 

kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av programmet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 februari 2017 § 21. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 januari 2017. 

Program för integration. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 16 november 2016 

§ 136. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 24 november 2016 

§ 100. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 16 november 2016 

§ 169. 

Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 14 november 2016 

§ 106. 

Socialnämndens protokoll den 22 november 2016 § 111. 

 

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag om 

antagande av programmet. 

 

Cecilia Roos (M) med instämmande av Elisabet Babic (M) och Lena 

Angviken (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ingmar Rundberg (SD): Ärendet ska återremitteras till kommun-

styrelsen för att programmet ska kompletteras med skyldigheter för 

nyanlända. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Ingmar Rundberg förslag om återremiss till 

beslut och finner att fullmäktige avslår förslaget. 

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Bertil 

Johanssons förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens 

förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Rikard Vesterlund, Lars-Göran Jarl, Ingmar 

Rundberg, Mikael Sandén och Peter Berndtson (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

____ 
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§ 21 Dnr 2017-000072 

 

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 

 

Fullmäktiges presidium har beslutat att frågor som avses ställas 

under ledamöternas och ersättarnas frågestund i fullmäktige ska 

lämnas skriftligt till presidiet senast i samband med att fullmäktiges 

sammanträde påbörjas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

frågestunden. 

_____ 
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§ 22 Dnr 2016-000436 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Angela Johansson (M), Granitvägen 11, 312 32 Laholm, väljs till 

ledamot i barn- och ungdomsnämnden för tiden till och med den 

31 december 2018. 

 

2. Sten Candell (M), Gamlebygränd 2, 312 30 Laholm, väljs till 

ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Angela Johansson 

(M) för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

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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§ 23 Dnr 2016-000462 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i kom-

munstyrelsen, ersättare i demokrati- och organisationsberedningen 

och huvudman i Laholms Sparbank efter Conny Nilsson (SD) som 

befriades från sina uppdrag av fullmäktige den 31 januari 2017, § 10. 

____ 
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§ 24 Dnr 2017-000048 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

3. Johan Johansson (M), Strandbyn 15, 312 61 Mellbystrand, väljs 

till ledamot i kultur- och utvecklingsnämnden för tiden till och 

med den 31 december 2018. 

 

4. Thor Gunnar Bjelland (M), Torngatan 4, 312 31 Laholm, väljs 

till ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden efter Johan 

Johansson (M) för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i kultur- 

och utvecklingsnämnden efter Jenny Lundholm Graveleij (M) som 

befriades från uppdraget av fullmäktige den 31 januari 2017, § 11. 

____ 
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§ 25 Dnr 2015-000005 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Cecilia Roos (M), Daggarpsvägen 3, 312 91 Laholm, väljs till ombud 

vid stämmor med Relax Fishing Sweden Ekonomisk Förening för 

tiden till och med den 31 december 2018. 

 

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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§ 26 Dnr 2017-000075 

 

Val av revisor i kommunens förvaltade stiftelser 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till revisor i följande tre stiftelser utses, för tiden till och med den 31 

december 2018, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB org nr 556029-6740 

med Josefin Eriksson 820519-4908 som huvudansvarig revisor: 

 

- Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden (849200-7201) 

- Stiftelsen Laholms kommuns sociala samfond (849201-8711) 

- Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse (802477-9368) 

 

Ulf Kluge entledigas från uppdraget som revisor i ifrågavarande stiftelser. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) ska varje stiftelse ha minst en 

revisor. I stiftelser med anknuten förvaltning, dit de av kommunen för-

valtade avkastningsstiftelserna hör, ska kommunfullmäktige utse revisorer. 

Enligt 3 § kan även till revisor ett registrerat revisionsbolag utses. 

 

För sådana stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska enligt 

4 kap. 4 § stiftelselagen minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd 

revisor. Kommunfullmäktige har den 16 december 2014, § 222, beslutat 

utse Ulf Kluge, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor för dessa 

stiftelser för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Halland, upplyser i skrivelse den 3 

februari 2017 att Ulf Kluge inte kommer att kunna fullgöra sina uppgifter i 

de stiftelser som han blivit utsedd som revisor för. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2017-000097 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Lindau (SD) befrias från sina uppdrag som ledamot i barn- 

och ungdomsnämnden, styrelseledamot i Laholmshem AB och 

Kommunfastigheter i Laholm AB och huvudman i Laholms 

Sparbank. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Maria Lindau (SD) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 

ledamot i barn- och ungdomsnämnden, styrelseledamot i Laholms-

hem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB och huvudman i 

Laholms Sparbank. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 16 februari 2017. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 Dnr 2017-000116 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Eva M Larsson (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

miljö- och byggnadsnämnden. 

 

2. Kent-Ove Bengtsson (MP), Björkedalsvägen 12, 312 92 Laholm, 

väljs till ersättare i miljö och byggnadsnämnden för tiden till och 

med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Eva M Larsson (MP) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 28 februari 2017. 

____ 
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§ 29 Dnr 2017-000048 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Jenny Lundholm Graveleij (M) befrias från sitt uppdrag som ersät-

tare i kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

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

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 28 februari 2017. 

____ 
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§ 30 Dnr 2017-000061 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunrevisorernas beslut angående komplettering av revi-

sionsplan 2016. Kommunrevisorerna i Laholms kommun har i sin 

riskanalys identifierat styrning och ledning av upphandling som 

ett område som bör granskas. 

Kommunrevisionen har därför beslutat att E & Y ska uppdras att 

göra en granskning angående ”Granskning av styrning och 

ledning av upphandlingsbeslut”. 

2. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut om överprövning enligt 12 

kap 1 § plan- och bygglagen (1987:10) av kommunens 

antagandebeslut av detaljplan för kvarteret Hästen 2,3,4 och 7 i 

Laholm. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Redovisning av Osbecksgym-

nasiets systematiska kvalitetsarbete, uppföljning av normer och 

värden samt elevers ansvar och inflytande. 

4. Barn- och ungdomsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete år 2016, målområde Övergång och 

samverkan. 

____ 

 


