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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 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) -- Magnus Johansson       

Kenneth Camitz (M) -- Ingrid Andrén       

Johan Johansson (M) l        

Angela Magnusson (M) l        

Erling Cronqvist (C) l        

Lena Olofsdotter (C) l        

Ove Bengtsson (C) l        

Maria Bronelius (C) l        

Roland Gottfridsson (C) l        

Majvor Persson (C) l        

Kent-Arne Andersson (C) l        

Emma Gröndahl (FP) l        

Margareta Jonsson (FP) l        

Margareta Svensson (KD) -- Lennart Hansson       

Kjell Henriksson (S) l        

Magnus Johansson (S) -- Karl-Fredrik Tholin       

Glenn Kjellin (S) l        

Kristina Jönsson (S) -- Nils-Erik Johansson       

Rosita Antonsson (S) l        

Siv Pålsson (S) l        

Tenny Davidsson (S) -- Stina Lindberg        

Annita Asplid (S) l        

Ove Bengtsson (S) l        



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2013 
VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Axel Wigforss (V) l        

Lena Angviken (MP l        

Eva Eriksson (MP) l        

Ewa Ridén (Lap) l        

Rikard Vesterlund (SD) l        

Gejbert Strömdahl (SD) l        

Bertil Johansson (Lap) l        

Lars Jeppsson (Lap) -- Ulf Johansson       

Anna Erica Alsbjer (SPI) l        

Christian Wahl (M) l        
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2013 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Marita Andreasson (M) l 

Ingrid Andrén (M)  

Karl-Fredrik Klinker (M)  

Kicki Vänneå (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Ann Bengtsson (C)  

Bo Fritzson (C)  

John-Arne Larsson (C)  

Göran Holmberg (FP) l 

Gareth Bush (FP)  

Lennart Hansson (KD  

Kerstin Larsson (KD)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Stina Lindberg (S)  

Bengt-Göran Persson (S) l 

Lennart Svensson (V)  

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Anna-Lena Huldtgren (MP) l 

Hans Hansson (SD) l 

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) l 

Birgitta Annerfors (SPI) l 
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Kommunjurist 
 
 

Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr o m den 1 mars 2013 
t o m den 22 mars 2013 intygas 
 
 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 18    
 
Debatt om kommunens framtidsfrågor 
 
Enligt 11 § i kommunfullmäktiges arbetsordning bestämmer ord-
föranden efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
 
Fullmäktiges presidium har beslutat att kommunens framtidsfrågor 
ska debatteras av fullmäktige. För debatten gäller att varje inlägg 
får vara högst fem minuter. Varje parti ges möjlighet till ett inled-
ningsanförande. 
 
Debatten genomförs och inleds med ett anförande av bitr. region-
direktören Jörgen Preuss, Region Halland, om utmaningar och 
utvecklingsvägar för Halland. 
____ 
 
Under debatten beslutar kommunfullmäktige om ajournering för 
genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 19 Dnr 2009-000444 
 
Detaljplan för Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ekocamping 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har medgett Skummeslövs Ekocamping AB att 
med egen konsult ändra detaljplanen för fastigheten Skummeslöv 
12:117. Planområdet ligger i Skummeslövsstrand, drygt en mil 
sydväst om Laholms tätort. Planens syfte är att inom befintligt 
campingområde, möjliggöra en utveckling av den pågående verk-
samheten, bl.a. genom att utöka möjligheten att uppföra uthyrnings-
stugor samt att reglera storleken och placeringen av dessa. För att 
stärka Skummeslövs Ekocampings roll som en anläggning för det 
rörliga friluftslivet regleras tidsperioden som campingen får vara 
öppen. 
 
Ärendets beredning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 september 2012 att 
planförslaget skulle ställas ut. Förslaget har varit utställt under tiden 
29 oktober 2012 till och med den 23 november 2012. De inkomna 
synpunkterna föranleder kompletteringar av plankartan och plan-
beskrivningen med genomförandebeskrivning vilket framgår av 
utlåtandet. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäk-
tige att anta detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till detaljplan för Skummeslöv 12:117. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 januari 2013 § 7. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2013 § 30. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Skummeslöv 12:117, 
Skummeslövs Ekocamping. 
____ 
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KF § 20 Dnr 2010-000188 
 
Detaljplan för Åmot 2:321 i Mellbystrand 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 30 januari 2013 godkänt för-
slag till detaljplan för Åmot 2:321 och beslutat överlämna förslaget 
till kommunfullmäktige för antagande samt att planförslaget inte 
innebar någon betydande miljöpåverkan. 
 
Planens syfte är att möjliggöra exploatering av fritidsbebyggelse, 
16 tomter, vilken avses utföras på avstyckade tomter inom det 
berörda planområdet. 
 
Ärendets beredning 
 
Planförslaget har varit utställt under tiden den 27 oktober till den 24 
november 2010. Inkomna synpunkter framgår av utlåtandet. De 
inkomna synpunkterna föranledde en komplettering av plankartan 
och planbeskrivningen vilket framgår av utlåtandet. Planbeskriv-
ningen har kompletterats i texten på sid. 10 och 11 under rubriken 
Dagvatten samt genomförandebeskrivningen på sid. 14 under 
rubriken Huvudmannaskap till följd av exploateringsavtalet. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens föreslår kommunfullmäktige att 
anta detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till detaljplan för Åmot 2:321. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 januari 2013 § 15. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2013 § 31. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Åmot 2:321. 
____ 
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KF § 21 Dnr 2013-000018 
 
Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Åmot 
2:321 
 
Ärendet 
 
Åmotsbro AB äger fastigheten Åmot 2:321. Kommunen har med-
givit att fastigheten detaljplaneläggs för bostadshus. Detaljplanen är 
nu klar för antagande. I ärendet föreslås att exploateringsavtal som 
reglerar genomförandet av detaljplanen samt avtal med Trafikver-
ket om uppförande av bullerplank godkänns. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunen träffade 2003 ett planläggningsavtal med Mårten 
Svensson. Mårten Svensson har sedermera överlåtit fastigheten 
Åmot 2:321 till Åmotsbro AB. Detaljplanen är nu klar för 
antagande och exploateringsavtal som reglerar genomförandet har 
upprättats. 
 
Exploateringsområdet utgörs dels av kvartersmark och dels av all-
män platsmark enligt planförslaget. För att bullernivåerna inom 
planområdet ska sänkas måste bullerplank mot väg E6 uppföras. Ett 
förslag till avtal med Trafikverket om detta har tagits fram. Kom-
munens skyldigheter enligt avtalet överlåts genom exploaterings-
avtalet till Åmotsbro AB. 
 
Avtalet innebär att Åmotsbro AB ska projektera och utföra VA-led-
ningar, kvartersgator, gatubelysning, grönytor och bullerplank mot 
intilliggande väg E6. Samtliga bygghandlingar ska vara godkända 
av kommunen, samt när det gäller bullerplanket av Trafikverket, 
innan byggstart får ske. 
 
Allmän platsmark inom planområdet ska överlåtas till kommunen 
utan ersättning. Skötsel av naturmarken inom planområdet ska ske 
genom gemensamhetsanläggning. Även dagvattenhanteringen inom 
exploateringsområdet ska skötas av gemensamhetsanläggningen. 
 
Lokalväg inom planområdet ska överlåtas till och skötas av Mellby-
strands vägförening. Det åligger Åmotsbro AB att överenskomma 
med Mellbystrands vägförening om införlivande av vägen i före-
ningens område.   forts 
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KF § 21 forts 
 
Ren- och spillvattenledningar inom exploateringsområdet ska 
överlåtas till kommunen utan ersättning. Åmotsbro AB ska erlägga 
anslutningsavgift för VA om 25 000 kr plus moms för varje tomt. 
Åmotsbro AB ska svara för samtliga kostnader för de fastighets-
bildningsåtgärder som behövs för avtalets genomförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2013. 
Förslag till exploateringsavtal. 
Förslag till avtal med Trafikverket. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2013 § 32. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtal med Åmotsbro 
AB avseende exploatering av Åmot 2:321 samt avtal med Trafik-
verket om uppförande av bullerplank på Åmot 1:144. 
____ 
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KF § 22 Dnr 2012-000249 
 
Svar på motion om handlingsprogram mot barnfattigdom 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) 
att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera 
orsakerna till barnfattigdom i kommunen och ta fram en handlings-
plan samt att kommunen ska införa en nollvision mot barnfattig-
dom. 
 
Ärendets beredning 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden konstaterar i sitt yttrande att barn-
fattigdom är ett omdiskuterat begrepp. Nämndens enhet för arbete 
och försörjning arbetar med att ta fram nya riktlinjer med ett barn-
perspektiv för enhetens arbete. En kommunal handlingsplan mot 
barnfattigdom skulle underlätta i det arbetet. Kultur- och utveck-
lingsnämnden föreslår att om motionen bifalles bör förutom kultur- 
och utvecklingsnämnden även socialnämnden och barn- och ung-
domsnämnden involveras i arbetet med att ta fram en handlingsplan 
mot barnfattigdom. 
 
Socialnämnden skriver i sitt beslut att motionen berör ett mycket 
angeläget område. Socialnämnden avstyrker dock motionen då det 
finns ett tangerande uppdrag och pågående samverkan mellan 
kommunstyrelsen och berörda nämnder som beskriver insatser för 
barn i behov av särskilda stödinsatser. Socialnämnden påpekar 
också att förslaget om nollvision mot barnfattigdom strider mot den 
kommunala kompetensen då det kräver åtgärder för att långsiktigt 
öka de aktuella hushållens nettoinkomst så att de inte längre faller 
inom definitionen för fattigdom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 28 juni 2012. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 17 december 2012 
§ 173. 
Socialnämndens protokoll den 22 januari 2013 § 9. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2013 § 33. 
 
     forts 
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KF § 22 forts 
 
Yrkanden 
 
Bertil Johansson (Lap): Kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Axel Wigforss (V): Bifall till motionsförslagets punkt 1 om att 
fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera 
orsakerna till barnfattigdom i kommunen och ta fram en handlings-
plan mot barnfattigdom. Avslag på motionsförslagets punkt 2 om 
att kommunen ska införa en nollvision mot barnfattigdom. 
 
Mikael Kahlin (M) med instämmande av Elisabet Babic (M) och 
Thomas Jönsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 
avslag motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag 
om avslag på motionsförslagets punkt 1 och Bertil Johanssons och 
Axel Wigforss yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-
slag om avslag på motionsförslagets punkt 2 och Bertil Johanssons 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
 
Bertil Johansson, Ulf Johansson och Ewa Ridén (Lap) reserverar 
sig mot beslutet. 
____ 
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KF § 23 Dnr 2012-000120 
 
Svar på motion om bostäder vid Kungsladugården 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) 
att kommunen ska förvärva mark för bostadsbebyggelse vid 
Kungsladugården, genomföra en arkeologisk förstudie om fornläm-
ningar kan vara ett hinder för exploatering av området, planlägga 
området för flerbostadshus samt ge Laholmshem AB i uppdrag att 
bygga hyresrätter inom området. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att det aktuella markområdet 
efter samråd med markägaren tagits med i samrådsförslaget till ny 
översiktsplan benämnd Framtidsplan 2030. Markområdets lämplig-
het för bostadsbebyggelse ska prövas i denna plans vidare hanter-
ing. 
 
Frågan om hur en planläggning och exploatering av ett markområde 
ska ske är aktuell först när markens lämplighet bedömts av kom-
munfullmäktige i översiktsplanesammanhang. Markägarens egen 
inställning ska också vägas in i bedömningen. 
 
En arkeologisk förstudie av området gjordes av Kulturmiljö 
Halland under maj månad år 2011 i samband med en förstudie av 
Köpingelandet. Förstudien visade att det finns en förhöjd sannolik-
het för arkeologiska fynd inom delar av området. I samband med 
detaljplanläggning åligger det enligt kulturminnesvårdslagen explo-
atören/fastighetsägaren att utföra en arkeologisk utredning av plan-
området om sannolikhet för fynd föreligger. 
 
Frågan om att uppdra åt Laholmshem AB att bygga hyresrätter i 
området kan bli aktuell först när området prövats lämpligt för 
bostadsändamål och frågan om exploatör klarlagts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 12 mars 2012. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2013 § 34. forts 
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KF § 23 forts 
 
Yrkanden 
 
Bertil Johansson (Lap): Kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Thomas Jönsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 
avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Bertil Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
 
Bertil Johansson och Ulf Johansson (Lap) reserverar sig mot 
beslutet. 
____ 
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KF § 24 Dnr 2012-000261 
 
Svar på motion om personalresurser för tillsyn enligt alkohol-
och tobakslagen 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Gejbert Strömdahl (SD) 
att fullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att utöka personal-
resursen för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen från 75 
till 100 procent. Motionen har remitterats till socialnämnden. 
 
Ärendets beredning 
 
Socialnämnden skriver i sitt beslut att nämnden har som ambition 
att följa beslutad tillsynsplan. Några försäljningsställen får fler 
besök av handläggaren än ett tillfälle per år, medan andra försälj-
ningsställen får färre antal besök. Socialnämnden anser att det i 
nuläget är tillräckligt med 75 procents tjänst för att uppfylla nuva-
rande regelverk. Tillsynsplanen beslutas årligen av socialnämnden. 
Som underlag för beslutet genomförs alltid en omprövningsdiskus-
sion av tillståndsplanens olika områden och tillsynsfrekvens. Dis-
kussion om att ompröva nuvarande plan och beslut kommer att 
under denna process. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäk-
tige avslår motionen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 4 juli 2012. 
Socialnämndens protokoll den 22 januari 2013 § 8. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2013 § 35. 
 
Yrkanden 
 
Gejbert Strömdahl (SD): Kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 
på motionen. 
 
     forts 
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KF § 24 forts 
 
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. 
 
Reservation 
 
Gejbert Strömdahl och Rikard Vesterlund (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
____ 
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KF § 25 Dnr 2012-000360 
 
Svar på motion om lekplats i Skottorp 
 
Ärendet 
 
Margareta Svensson (KD) yrkar i en motion till kommunfullmäk-
tige att lekplatsen vid Strandvägen, Adolf Perssons väg och Lärare-
vägen i Skottorp ska utrustas med bord och bänkar som en träff-
punkt för ortsborna. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
Servicenämnden konstaterar att den aktuella lekplatsen är den enda 
lekplatsen i Skottorp och att det är rimligt att den utrustas med bord 
och bänkar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 4 oktober 2012. 
Servicenämndens protokoll den 30 januari 2013 § 7. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2013 § 36. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 26 Dnr 2012-000358 
 
Svar på motion om avfallsbehållare för källsortering 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Margareta Svensson 
(KD) att kommunen vid nästa upphandling ska köpa in avfalls-
behållare med fack för källsortering och att transportfordon anpas-
sas för hantering av sådana behållare. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden konstaterar att en ny avfallsplan för kommunen är 
under framtagande. I planen kommer frågan om insamlingssystem 
att behandlas. En statlig utredning föreslår att ansvaret för insam-
ling av förpackningar och tidningar ska övergå från producenterna 
till kommunerna. Ett lagförslag väntas läggas fram till sommaren 
2013. Frågan bör därför behandlas i avfallsplanen och anpassas till 
det kommande lagförslaget. Servicenämnden föreslår därmed att 
motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 4 oktober 2012. 
Servicenämndens protokoll den 30 januari 2013 § 8. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2013 § 37. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
____ 
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KF § 27 Dnr 2013-000014 
 
Ledningsplan vid extraordinär händelse 
 
Ärendet 
 
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag till ledningsplan för 
hantering av extraordinära händelser. Syftet med ledningsplanen är 
att krisledningsnämnden och krisledningsorganisationen ska ha 
riktlinjer för att starta upp ett ledningsarbete vid en extraordinär 
händelse. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
ska kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för att 
hantera extraordinära händelser. Vidare ska det finnas en krisled-
ningsnämnd som ska fullgöra uppgifter under extraordinära händel-
ser. Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse fatta 
beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från 
övriga nämnder i kommunen. Kommunen ska vidare se till att för-
troendevalda och anställda regelbundet får den utbildning och 
övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser. 
 
Räddningstjänsten föreslår att förslaget till ledningsplan antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 8 januari 2013. 
Förslag till ledningsplan vid extraordinär händelse. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2013 § 38. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ledningsplan vid 
extraordinär händelse. 
____ 
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KF § 28 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 29 Dnr 2013-000062  
 
Remiss av motion om betygsresultat i engelska 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) 
att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda orsaken till 
att nästan 17 procent av kommunens sjätteklassare fått underkända 
betyg i engelska och att nämnden ska redovisa förslag till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 7 februari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till barn- och ungdomsnämnden för yttrande 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 
2013. 
____ 
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KF § 30 Dnr 2012-000439  
 
Remiss av medborgarförslag om nödutgång i Veinge idrottshall 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Helene Balsberg, Veinge, föreslås att 
nödutgången i Veinge idrottshall ses över. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 14 dedcember 2012. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 september 2013. 
____ 
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KF § 31 Dnr 2013-000043 
 
Remiss av medborgarförslag om gågata i centrala Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Gunnar Gullander, Laholm, föreslås att 
Östertullsgatan i Laholm mellan Fribergs Hörna och Stortorget görs 
till ett attraktivt gångstråk. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 27 januari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 september 2013. 
____ 
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KF § 32 Dnr 2013-000047 
 
Remiss av medborgarförslag om skadegörelse på kommunens 
skolor 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Ingemar Eriksson, Laholm, föreslås bl.a. 
att kostnaderna för skadegörelse på kommunens skolor under de 
senaste tre åren tas fram och att åtgärder vidtas för att skapa en mer 
positiv miljö i skolorna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 31 januari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden och barn- och 
ungdomsnämnden att besluta om medborgarförslaget, varvid 
nämndernas svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges 
sammanträde den 24 september 2013. 
____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 33 Dnr 2013-000050 
 
Remiss av medborgarförslag om förbud mot försäljning av 
fyrverkerier 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Grazyna Johansson, Laholm, föreslås att 
det ska införas förbud mot att sälja smällare och raketer till nyårs-
afton 2013 och framåt i tiden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 4 februari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 september 2013. 
____ 
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KF § 34 Dnr 2012-000450  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i soci-
alnämnden efter Olof Bertilsson (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kerstin Olsson (S), Äringsvägen 20 B, 312 45 Veinge, väljs till 
ersättare i socialnämnden för tiden till och med den 31 december 
2014. 
____ 
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KF § 35 Dnr 2013-000023  
 
Valärende  
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av kommunrevisor 
efter Ingemar Claesson (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fyllnadsvalet förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 36 Dnr 2013-000028  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i barn- 
och ungdomsnämnden efter Sven-Olof Ugglesjö (M). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fyllnadsvalet förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 37 Dnr 2013-000051 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Rune Forssén (V) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 
ledamot i demokrati- och organisationsberedningen och huvudman 
i Laholms Sparbank. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 5 februari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Rune Forssén (V) befrias från uppdragen som ledamot i demo-

krati- och organisationsberedningen och huvudman i Laholms 
Sparbank. 

 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 38 Dnr 2013-000026 
 
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 
 
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 § 39 
 
Anmälningar 
 
1. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om ny sträckning 

av Sofieroleden. 
Dnr 2012-243 

 
2. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare i kommunfullmäk-

tige. 
Dnr 2012-450 

____ 
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