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KF § 1 Dnr 2013-000035  
 
Interpellation om fredsseminariet i Knäred 
 
Ärendet 
 
Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande svar på frågor om varför bara vissa partier i fullmäktige 
bjudits in till fredsseminariet i Knäred den 20 januari 2013 och hur 
resursperson anlitats för genomförande av seminariet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation den 16 januari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) svarar därefter 
på interpellationen. 
____ 
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KF § 2 Dnr 2012-000438 
 
Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av värmeanlägg-
ning på Knäreds Prästgård 1:9 i Knäred 
 
Ärendet 
 
I bolagsordningen för Laholmshem AB § 5 framgår att kommun-
fullmäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställ-
ning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell bety-
delse eller annars av större vikt fattas. I gällande ägardirektiv 
punkten "Verksamhetsfrågor som ska underställas kommunfull-
mäktige" anges att sådana ställningstaganden kan röra sig om t.ex. 
köp eller försäljningar av större fastighetsbestånd eller övriga frå-
gor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Avtal har upprättats enligt vilket Laholmshem AB av Södra 
Halland - Bjäre Energi AB förvärvar en värmeanläggning på Knä-
reds Prästgård 1:9 med tillhörande system per den 1 februari 2013 
för en köpeskilling av 122 698 kr exkl. mervärdesskatt. Anlägg-
ningen omfattar flispanna, gaspanna, gasoltank och värmedistribu-
tionsnät belägen invid idrottshallen vid Knäreds skola i Knäred. 
 
Ärendets beredning 
 
Laholmshem AB har vid styrelsesammanträde den 11 december 
2012 beslutat begära kommunfullmäktiges godkännande av förvär-
vet av en värmeanläggningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Laholmshem AB:s skrivelse den 13 december 2012. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2013 § 1. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB förvärvar 
ifrågavarande värmeanläggning med tillhörande system på Knäreds 
Prästgård 1:9. 
     forts 
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KF § 2 forts 
 
På grund av jäv deltar inte Thomas Jönsson och Elisabet Babic (M) 
i handläggningen av ärendet. 
____ 
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KF § 3 Dnr 2012-000292 
 
Svar på motion om bemötande av biståndssökande 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Gejbert Strömdahl (SD) 
att fullmäktige ska ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att 
uppdatera och följa upp rutinerna för bemötandet av personer som 
söker ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.  
 
Kommunfullmäktige har den 28 augusti 2012, § 134, remitterat 
motionen till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande. 
 
Ärendets beredning 
 
Enheten för arbete och försörjning inom kultur- och utvecklings-
verksamheten svarar för handläggning av ärenden om ekonomiskt 
bistånd. Enheten har en rutinpärm med instruktioner om 
tjänstemännens handläggning som uppdateras successivt. Särskilda 
rutiner för bemötande för de personer som vänder sig till enheten 
finns inte i dagsläget utan enheten använder sig av kommunens 
övergripande policy och riktlinjer för bemötande. 
 
Under 2012 har enheten för arbete och försörjning påbörjat ett 
arbete med att kvalitetssäkra verksamheten. Som en del av 
kvalitetsarbetet ska utveckling av kvalitetsdeklarationer ske, vilket 
är konkreta och begripliga beskrivningar av vad verksamheten kan 
garantera den enskilde klienten. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att motionen avslås med 
hänvisning till att det finns en rutinpärm som följs samt att verk-
samheten följer kommunens värdegrund. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 13 augusti 2012. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 17 december 2012 
§ 172. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2013 § 2. 
 
     forts 
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KF § 3 forts 
 
Yrkanden 
 
Gejbert Strömdahl (SD): Bifall till motionen. 
 
Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Elisabet Babic (M) 
och Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 
avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Gejbert Strömdahls yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det 
finns en rutinpärm som följs vid handläggning av ärenden om eko-
nomiskt bistånd samt att verksamheten följer kommunens värde-
grund. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 
Kommunfullmäktige 2013-01-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 4 Dnr 2012-000169 
 
Svar på motion om Brighton Pier i Laholm 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Glenn Kjellin och Kjell 
Henriksson (S) att fullmäktige uppdrar åt de nämnder som berörs 
att i samverkan utreda och komma med förslag på hur en byggnad 
liknande Brighton Pier kan förverkligas vid havsstranden. 
 
Kommunfullmäktige har den 24 april 2012, § 68, remitterat motio-
nen till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret instämmer i motionärernas uppfattning 
att det vid sidan av Strandhotellet saknas en karaktärsbyggnad i 
kommunens kustområde som kan öka havsstrandens dragningskraft 
för besökare och boende. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att i förslaget till översikts-
plan, Framtidsplan 2030, påtalas vikten av att stärka kustområdet 
för både naturturism och badturism. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar vidare att under våren 2012 
presenterades en planstudie, Vision Mellbystrand, för hur de cen-
trala delarna av Mellbystrand kan utvecklas med en tyngre bebyg-
gelse med bostäder och lokaler väster om Strandhotellet samt med 
en hotellanläggning närmare havet. En närmare planering av 
området i form av nya detaljplaner avses ske i samverkan med 
exploatörer som kommunen väljer att samarbeta med. 
 
Eftersom kommunen inte avser att i egen regi driva hotell och 
exploatera lokaler och bostäder i kustområdet är det enligt kom-
munledningskontorets uppfattning rimligt att den som kommer att 
ansvara för exploateringen får ett avgörande inflytande på hur 
eventuella karaktärsbyggnader och servicefunktioner i form av pirer 
och bryggor ska utformas. Det är därför lämpligt att frågan om 
möjligheten att förverkliga en karaktärsbyggnad som exempelvis 
”Brighton Pier” i kustområdet utreds av kommande exploatörer i 
samarbete med kommunen. 
     forts 
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KF § 4 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 23 april 2012. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2013 § 3. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att frågan om hur en byggnad 

liknande Brighton Pier kan föreverkligas i kustområdet får stu-
deras tillsammans med exploatörer i samband med att detalj-
planer aktualiseras för genomförande av förstudien Vision 
Mellbystrand. 

 
2. Motionen förklaras därmed behandlad. 
____ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 
ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 5 Dnr 2012-000316 
 
Avgifter för friskvårdskort i fritidsanläggningar 
 
Ärendet 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 oktober 2012 § 
135 föreslå kommunfullmäktige att anta hyror och avgifter i fritids-
anläggningar m.m. för år 2013. Förslaget innehöll inga avgifter för 
friskvårdskort. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår nu full-
mäktige att anta följande avgifter för friskvårdskort att gälla från 
den 1 februari 2013: 
 
Friskvårdskort Avgift
Baskort (per månad och anställd), innefattande: 90
Entré bad och tillgång till Friskis o Svettis, Vall-
berga GF, Våxtorps BoIS, L:a Tjärby IK, Mellby 
GF, Hishults GF och Laholms IF.  
Tilläggsalternativ (per månad och anställd): 
Friskvårdsgym 78
Massagestol 50 (inkl. moms)
Solarium 142 (inkl. moms)
Vattengympa 55
Utebad                                                                      
per år: 

180

 
Tilläggsalternativ, övrigt: 
Massage, 25 min, 10-kort 2 600 (inkl. moms)
Massage, 25 min, 5-kort 1 400 (inkl. moms)
Vid tecknandet av kort för mer än 75 % av före-
tagets anställda lämnas 10 % rabatt på årskort 
Möjlighet finns att köpa årskort bad, familj med 
15 % rabatt. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 17 december 2012 
§ 182. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2013 § 4. 
 
     forts 
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KF § 5 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar följande avgifter för friskvårdskort att 
gälla från och med den 1 februari 2013: 
 
Friskvårdskort Avgift
Baskort (per månad och anställd), innefattande: 90
Entré bad och tillgång till Friskis o Svettis, Vall-
berga GF, Våxtorps BoIS, L:a Tjärby IK, Mellby 
GF, Hishults GF och Laholms IF.  
Tilläggsalternativ (per månad och anställd): 
Friskvårdsgym 78
Massagestol 50 (inkl. moms)
Solarium 142 (inkl. moms)
Vattengympa 55
Utebad                                                                      
per år: 

180

 
Tilläggsalternativ, övrigt: 
Massage, 25 min, 10-kort 2 600 (inkl. moms)
Massage, 25 min, 5-kort 1 400 (inkl. moms)
Vid tecknandet av kort för mer än 75 % av före-
tagets anställda lämnas 10 % rabatt på årskort 
Möjlighet finns att köpa årskort bad, familj med 
15 % rabatt. 

____ 
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KF § 6 Dnr 2012-000064 
 
IT-strategi för Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ny IT-strategi 
för Laholms kommun. Den tidigare IT-strategin beslutades av 
kommunfullmäktige år 2000 och är i behov av förnyelse och för-
ändring. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ny IT-strategi 
för Laholms kommun. IT och infrastrukturen för IT har tekniskt 
och systemmässigt utvecklats mycket snabbt och berör alla delar av 
kommunens egen verksamhet men också samhället i övrigt på alla 
nivåer. Syftet med IT-strategin för Laholms kommun är att tydlig-
göra kommunens mål och ambitioner med kommunens IT-verk-
samhet och inriktningen för densamma. Strategin ska också visa 
vilka viktiga utvecklingsområden som ska prioriteras av kommunen 
och hur användandet i den kommunala verksamheten ska utvecklas 
och hur den ska främja en fortsatt effektivisering som ska gagna 
kommunens invånare och företag. IT-strategin har varit på remiss 
hos samtliga nämnder och Laholmshem. IT-strategins avsnitt kring 
ledning och ansvar har reviderats efter remissen. 
 
De synpunkter som nämnderna lämnat i remissvaren och som inte 
är inarbetade i föreslagen IT-strategi kommer att behandlas i sam-
band med kommunledningskontorets diskussion med verksamhe-
terna om organisering och genomförande av strategin. Vidare ska 
det under 2013 genomföras en risk- och sårbarhetsanalys för att få 
underlag för kvalitetssäkring av kommunens informationssäkerhet. 
Arbetet ska leda fram till nya riktlinjer för informationssäkerhet 
som ska läggas fram för beslut i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2012. 
IT-strategi för Laholms kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2013 § 5. 
 
     forts 
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KF § 6 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till IT-strategi för 
Laholms kommun med ändring att strategin ska revideras vartannat 
år. 
 
På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (S) i handläggningen av 
ärendet. 
____ 
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KF § 7 Dnr 2012-000221 
 
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 tredje kvartalet 
2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 18 december 2012, § 107. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2013 § 6. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 
handlingarna. 
____ 
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KF § 8    
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 9 Dnr 2013-000042  
 
Remiss av motion om visstidspension för förtroendevalda 
 
Ärendet 
 
I en motion av Christer Johnsson (M) föreslås beträffande visstids-
pension för förtroendevalda 
 
- att visstidspension utgår tidigast när man fyllt 60 år och under 

två år och att samordning sker med både förvärvsinkomst samt 
inkomster vid näringsverksamhet och kapital, 

 
- att ett rimligt system för avgångsersättning införs för den som 

avgår och fyllt 50 år. Om uppdraget varat minst åtta år utges 
ersättning under ett år och två år vid minst 12 år, 

 
- att samordningstiden sänks till ett år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 29 januari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till demokrati- och organisationsberedningen 
för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
augusti 2013. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 10 Dnr 2013-000004  
 
Remiss av medborgarförslag om kopparkula på vattentornet i 
Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Elsie och Carl-Göran Andreasson, 
Laholm, föreslås en kopparkula på vattentornet i Laholm mot-
svarande den som försvann vid en takomläggning på 1950- eller 
1960-talet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 2 januari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2013. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 11 Dnr 2012-000450  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Olof Bertilsson (S) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 19 december 2012. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Olof Bertilsson befrias från sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och socialnämnden. 
 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 12 Dnr 2013-000023  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Ingemar Claesson (S) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 
kommunrevisor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 7 januari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ingemar Claesson befrias från sitt uppdrag som revisor i 

kommunrevisionen. 
 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 13 Dnr 2013-000028  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Sven-Olof Ugglesjö (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 9 januari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Sven-Olof Ugglesjö befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

barn- och ungdomsnämnden. 
 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 14 Dnr 2013-000034  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i barn- 
och ungdomsnämnden efter Per-Lorenz Pucher (C) som har folk-
bokförts i annan kommun. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Maria Bronelius (C), Brostorp 1, 312 92 Laholm, väljs till ersättare 
i barn- och ungdomsnämnden för tiden till och med den 31 decem-
ber 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 15 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 be-
sluten har genomförts. Rapporteringen till fullmäktige sker en gång 
per år samtidigt med redovisningen vid fullmäktiges sammanträde i 
april månad av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2008, § 41. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2008, § 18. 
 
Yrkanden 
 
Kjell Henriksson (S): Beslutet i ärende nr 6 på dagens föredrag-
ningslista om IT-strategi ska följas upp och särskilt avsnitt Ledning 
och ansvar. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Kjell Henrikssons yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges beslut i § 6 om IT-
strategi ska följas upp och särskilt avsnitt Ledning och ansvar. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 16    
 
Anmälningar     

 
1. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 

12 kap. 1 § PBL om antagande av ett förslag till detaljplan för 
Kronobetet 1:7 m.fl. i Skottorp, inte ska ske. 
Dnr 2012-266. 

 
2. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om växthus i 

Laholm. 
Dnr 2012-232. 

 
3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

handikappbad i kustområdet. 
Dnr 2012-131. 

 
4. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om gång- och 

cykelstråk till havsstranden. 
Dnr 2012-351. 

 
5. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om belysning på 

gång- och cykelvägen vid Klarabäcksbacken i Laholm. 
Dnr 2012-356. 

 
6. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om cykelväg vid 

Industrigatan i Laholm. 
Dnr 2012-357. 

 
7. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om dikesrensning 

m.m. vid Allarpsvägen i Skummeslövsstrand. 
Dnr 2012-321. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 17 Dnr 2011-000513 
 
Redovisning av nämndsplaner 2013 
 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna principerna för kommu-
nens ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnderna arbeta fram 
och besluta om en nämndsplan. I nämndsplanen beslutar nämn-
derna om de nämndspecifika prioriterade resultatmålen för sina 
respektive verksamhetsområden. Utgångspunkten för de priorite-
rade resultatmålen är de av fullmäktige beslutade nämndspecifika 
inriktningsmålen. Nämnderna beslutar om nämndsplaner senast 
under oktober månad och redovisar dem till fullmäktige i januari 
året därpå. 
 
Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och 
utvecklingsnämnden och socialnämnden redovisar sina nämnds-
planer för år 2013. 
____ 
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