
 
Kommunfullmäktige  
 
Sammanträdesdatum 
2013-03-26 
 

§ Ärendelista 
§ 40 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av brandstationen i Laholm 

§ 41 Nybyggnad av förskola i Lilla Tjärby 

§ 42 Svar av motion om hörselslingor i kommunens sammanträdes-lokaler 

§ 43 Kommunens reviderade investeringsbudget 2013 

§ 44 Ändring av beslut om införande av valfrihetssystem inom äldre- och 
handikappomsorgen 

§ 45 Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

§ 46 Remiss av medborgarförslag om namnsättning av Fribergs hörna i Laholm 

§ 47 Remiss av medborgarförslag om stöd till ridskola 

§ 48 Remiss av medborgarförslag om handikappbad i kustområdet 

§ 49 Valärende 

§ 50 Valärende 

§ 51 Valärende 

§ 52 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 

§ 53 Information om kommunens resultat i undersökningen Kom-munens 
kvalitet i korthet 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 
Kommunfullmäktige 2013-03-26 1 (21) 
 
 
Plats och tid Laholms Teater, kl. 18.30 – 20.00 
 
 
Beslutande Enligt bilagda förteckning A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Enligt bilagda förteckning B 
 Nils Danred, kommunchef, § 53 
 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera Erling Cronqvist (C) och Margareta Jonsson (FP) 
 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2013-03-27, kl. 13.00 
 
 
 
Paragrafer §§ 40-53 
 
 
 
Sekreterare ______________________________________ 
 Bo Erlandsson 
 
 
Ordförande ______________________________________ 
 Christian Wahl 
 
 
Justerande ______________________ ______________________ 

 Erling Cronqvist Margareta Jonsson 
 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2013 
VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l        

Elisabet Babic (M) l        

Mikael Kahlin (M) -- Magnus Johansson       

John Löfstedt (M) l        

Margareta Bengtsson (M) l        

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) l        

Jonas Hellsten (M) l        

Christer Johnsson (M) l        

Lena Drott (M) l        

Kenneth Camitz (M) l        

Johan Johansson (M) l        

Angela Magnusson (M) l        

Erling Cronqvist (C) l        

Lena Olofsdotter (C) 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) -- Anna-Lena Lövgren Melin       

Magnus Johansson (S) -- Stina Lindberg       

Glenn Kjellin (S) --        

Kristina Jönsson (S) -- Bengt-Göran Persson       

Rosita Antonsson (S) -- Nils-Erik Johansson       

Siv Pålsson (S) l        

Tenny Davidsson (S) -- Karl-Fredrik Tholin       

Annita Asplid (S) l        

Ove Bengtsson (S) l        



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 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) l        

Anna Erica Alsbjer (SPI) l        

Christian Wahl (M) l        
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2013 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Marita Andreasson (M)  

Ingrid Andrén (M) l 

Karl-Fredrik Klinker (M) l 

Kicki Vänneå (M)  

Gudrun Pettersson (C) l 

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)  

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) l 

Anna Maria Sjöstrand (SPI) l 

Birgitta Annerfors (SPI)  
 
 
 



 
 
 
Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 26 mars 2013 
 
Protokollet, som justerats den 27 mars 2013, finns tillgängligt i Stadshuset,  
Humlegången 6, 312 80 Laholm 
 
Kommunledningskontoret 
 
Bo Erlandsson 
Kommunjurist 
 
 

Bevis om anslag 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 28 mars 2013 
t o m den 18 april 2013 intygas 
 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 40 Dnr 2011-000353 
 
Slutredovisning av om- och tillbyggnad av brandstationen i 
Laholm 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska slutredovisning ske till kommunfullmäktige efter färdigstäl-
lande av alla större projekt för vilka enskilda anslag har anvisats. 
 
Servicenämnden slutredovisar nu om- och tillbyggnad av brand-
stationen i Laholm. Slutredovisningen påvisar en nettoavvikelse om 
1 893 tkr. 
 
Ärendets beredning 
 
I samband med att kommunfullmäktige fastställde budget och 
nämndsplaner för år 2011 beviljades servicenämnden medel för 
om- och tillbyggnad av brandstationen i Laholm. Kommunstyrelsen 
beviljade den 13 september 2011, § 192, servicenämnden tillstånd 
att påbörja om- och tillbyggnaden. 
 
Om- och tillbyggnaden har skett genom entreprenadformen part-
nering. Entreprenaden slutbesiktigades den 22 augusti 2012. Servi-
cenämnden har den 27 februari, § 15, godkänt slutredovisning av 
projektet och överlämnat redovisningen till kommunfullmäktige för 
godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 27 februari 2013 § 15. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 mars 2013 § 53. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 
____ 
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KF § 41 Dnr 2012-000410 
 
Nybyggnad av förskola i Lilla Tjärby 
 
Ärendet 
 
Servicenämnden fick den 26 maj 2011, § 49, i uppdrag av barn- och 
ungdomsnämnden att förprojektera en ny förskola med fyra avdel-
ningar i Lilla Tjärby. Vid sammanträde den 21 november 2012, § 
112, beslutade servicenämnden att begära tillstånd av kommun-
styrelsen att få påbörja projekteringen av en förskola till en kostnad 
av 29 500 tkr. Beslutet överlämnades samtidigt till barn- och ung-
domsnämnden för godkännande. 
 
Kommunstyrelsens beredningsutskott beslutade den 26 november 
2012, § 198, att återremittera ärendet till servicenämnden i avvak-
tan på barn- och ungdomsnämndens yttrande över förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 
den 20 december 2012, § 118, och begärde då att tre punkter skulle 
klargöras innan projekteringstillstånd kan lämnas. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden har överlämnat teknik- och servicekontorets 
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen och till barn- och ungdoms-
nämnden som svar på barn- och ungdomsnämndens synpunkter. 
Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen ger servicenämnden 
i uppdrag genomföra projektering av en fyraavdelningsförskola i 
Lilla Tjärby enligt förslaget samt att investeringsutgiften godkänns. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 28 februari 2013, § 17, 
att inte godkänna servicenämndens förslag till projektering av fyra-
avdelningsförskola mot bakgrund av att barn- och ungdomsnämn-
dens beställning inte är tillgodosedd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 27 februari 2013 § 22. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 28 februari 2013 § 17. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 mars 2013 § 54. 
 
     forts 
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KF § 41 forts  
 
Yrkanden 
 
Bertil Johansson (Lap): Förskolan ska uppföras som ett passivhus 
enligt teknik- och servicekontorets utredning. 
 
Lena Angviken (MP): Förskolan ska uppföras som ett lågenergihus 
med materialval som är svanenmärkta med ytor enligt service-
nämndens förslag. 
 
Margareta Bengtsson (M) med instämmande av Thomas Jönsson 
(M), Erling Cronqvist (C) och Ove Bengtsson (C): Bifall till kom-
munstyrelsens förslag om att servicenämnden ges i uppdrag genom-
föra projektering av en fyraavdelningsförskola i Lilla Tjärby enligt 
servicenämndens förslag. 
 
Beslutsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Bertil Johanssons och Lena Angvikens yrkanden och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att projek-

tera och genomföra byggnation av en fyraavdelningsförskola i 
Lilla Tjärby enligt servicenämndens förslag. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner den totala investeringsutgiften 

om 29 500 tkr. 
 
3. Servicenämnden ges i uppdrag att senast i samband med den 

första budgetuppföljningen redovisa anslagsbehov under 2013 
för projektet. Storleken på detta anslag ska motsvara hur stor 
del av totalutgiften som beräknas förbrukas under 2013. 

 
   forts 
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KF § 41 forts 
 
Reservation 
 
Bertil Johansson, Lars Jeppsson och Ewa Ridén (Lap) samt Lena 
Angviken och Eva Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
____ 
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KF § 42 Dnr 2012-000363 
 
Svar av motion om hörselslingor i kommunens sammanträdes-
lokaler 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna-Erica Alsbjer (SPI) 
att sammanträdeslokalerna i Stadshuset ska förses med hörsel-
slingor och mikrofoner där det behövs. Fullmäktige har remitterat 
motionen till servicenämnden för yttrande. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämndens fastighetsavdelning har inventerat de hörsel-
slingor som idag finns i kommunens samtliga fastigheter. Inven-
teringen visar att det finns hörselslingor på flera platser men att 
flertalet troligtvis inte används på grund av t.ex. att det saknas mik-
rofoner, okunskap om att hörselslinga finns eller hur den fungerar 
eller att utrustningen är föråldrad och inte klarar dagens krav på 
signalstyrka. 
 
Fastighetsavdelningen föreslår därför att de större samlings-
lokalerna upprustas och att det ska ske regelbunden service på 
anläggningarna. Med större samlingslokaler menas Osbecksgymna-
siets aula, Laholms teater, Bio Maxim och Vandrarhemmet. Beträf-
fande mindre lokaler som konferensrum föreslås, efter råd från La-
holms Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, att den 
mobila hörselslingan som kan bokas genom medborgarservice ska 
användas. Servicenämnden föreslår därmed att kommunfullmäktige 
bifaller motionen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 8 oktober 2012. 
Servicenämndens protokoll den 27 februari 2013 § 17. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 mars 2013 § 55. 
 
     forts 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 
Kommunfullmäktige 2013-03-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 42 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt service-
nämnden att genomföra motionsförslaget. 
____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 
Kommunfullmäktige 2013-03-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 43 Dnr 2013-000055 
 
Kommunens reviderade investeringsbudget 2013 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. 
Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 
förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar 
bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan 
betalningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda 
varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även 
finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl 
omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i 
årsbudgeten. 
 
Ärendets beredning 
 
Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2013 som antogs 
av kommunfullmäktige i november 2012 uppgick till totalt 209 888 
tkr. 
 
Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investerings-
budget för år 2013. Inom VA-verksamheten (kommunstyrelsen) 
och servicenämnden har kommentarer till förslaget lämnats, vilka 
bifogas. Förslaget innehåller i princip de i 2013 års budget beslu-
tade investeringar, projekt som av olika anledningar inte avslutats 
under 2012 samt vissa nya projekt. 
 
Den totala bruttokostnaden i årets föreslagna investeringsbudget 
uppgår till 239 361 tkr och intäkterna uppgår till 15 300 tkr, vilket 
innebär att föreslagna nettoinvesteringar uppgår till 224 061 tkr. 
Dessa fördelas mellan respektive nämnd enligt följande: 
 
Nettoinvesteringar (tkr) 
 
Kommunstyrelse (inkl VA)   84 410 
Kultur- och utvecklingsnämnd   6 192 
Servicenämnd (inkl avfall)   94 621 
Barn- och ungdomsnämnd   9 373 
      forts 
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KF § 43 forts 
 
Socialnämnd   1 300 
Miljö- och byggnadsnämnd   965 
Gemensam verksamhet   27 200 
 
Totalt    224 061 
 
Kommunfullmäktige har godkänt en totalkostnad om 82 100 tkr för 
om- och tillbyggnad av Veingeskolan. Utöver detta belopp har 
barn- och ungdomsnämndens erhållit ett anslag om 3 700 tkr för 
anskaffning av inventarier och utrustning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2013. 
Förslag till reviderad investeringsbudget. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 mars 2013 § 56. 
 
Yrkanden 
 
Thomas Jönsson (M): Ändring av kommunstyrelsens förslag i 
punkt 1 enligt följande: 
 
Utöver föreslagen investeringsbudget beviljas kommunstyrelsen 
anslag med 650 tkr. Ändamålet med anslaget är att täcka merkost-
nader för anskaffning av mörkläggningsutrustning i samband med 
om- och tillbyggnad av Veingeskolan. Kommunstyrelsen ges 
bemyndigande att överföra hela eller delar av detta anslag till ser-
vicenämnden efter att nämnden redovisat kostnadsberäkning för 
anskaffandet av utrustningen. Under förutsättning av att hela 
anslaget behöver disponeras utökas den godkända totalkostnaden 
för projektet till 82 750 tkr. 
 
Beslutsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 
1 om att servicenämndens investeringsbudget ska utökas med 650 
tkr avseende mörkläggningsutrustning till Veingeskolan och 
Thomas Jönssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar i enlighet med Thomas Jönssons yrkande. 
     forts 
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KF § 43 forts 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-
slag punkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Utöver föreslagen investeringsbudget beviljas kommunstyrel-

sen anslag med 650 tkr. Ändamålet med anslaget är att täcka 
merkostnader för anskaffning av mörkläggningsutrustning i 
samband med om- och tillbyggnad av Veingeskolan. Kommun-
styrelsen ges bemyndigande att överföra hela eller delar av 
detta anslag till servicenämnden efter att nämnden redovisat 
kostnadsberäkning för anskaffandet av utrustningen. Under 
förutsättning av att hela anslaget behöver disponeras utökas den 
godkända totalkostnaden för projektet till 82 750 tkr. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt föreliggande förslag till 

reviderad investeringsbudget för år 2013. 
____ 
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KF § 44 Dnr 2010-000239 
 
Ändring av beslut om införande av valfrihetssystem inom 
äldre- och handikappomsorgen 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har den 26 augusti 2010, § 114, beslutat att ett 
valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) ska 
införas inom kommunens äldre- och handikappomsorg senast under 
år 2014. 
 
I samband med överläggningar med kommunstyrelsens presidium 
har en senareläggning av reformen diskuterats, bland annat för att 
utreda förutsättningar för valfrihetssystem även i särskilda boenden. 
 
Mot bakgrund av att delar av äldreomsorgen på kommunens upp-
drag bedrivs av Humana Omsorg till utgången av år 2013 förutsät-
ter en ändrad tidsplan för införandet av LOV att kommunen 
antingen utnyttjar möjligheten att förlänga entreprenadavtalet enligt 
förlängningsklausul i avtalet, alternativt att kommunen övertar 
driften eller gör en ny upphandling för tiden fram till införandet av 
LOV. 
 
Ärendets beredning 
 
Företrädare för socialnämnden har genomfört överläggningar med 
Humana Omsorg som bekräftat att bolaget kan tänka sig att kvarstå 
som entreprenör i enlighet med gällande avtal under förutsättning 
att förlängningen gäller hela nuvarande entreprenaden och att 
ersättningen indexuppräknas enligt omsorgsprisindex. 
 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare 
beslut innebärande att valfrihetssystem ska införas inom kommu-
nens äldre- och handikappomsorg senast under år 2015 alternativt 
2016. 
 
Under förutsättning att införandet av valfrihetssystem senareläggs 
enligt förslaget har socialnämnden för avsikt att förlänga avtalet 
med Humana Omsorg med ett år och med option på ytterligare ett 
år. 
     forts 
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KF § 44 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 26 februari 2013 § 17. 
Utredning om införande av valfrihetssystem i hemtjänsten. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 mars 2013 § 57. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut den 26 augusti 2010, § 114, 
att ett valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) ska 
införas inom kommunens äldre- och handikappomsorg senast under 
år 2014 till att ett valfrihetssystem enligt LOV ska införas inom 
kommunens äldre- och handikappomsorg senast under år 2016. 
____ 
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KF § 45    
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
 
Kommunfullmäktige beslutar därefter om ajournering för genom-
förande av allmänhetens frågestund. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 
Kommunfullmäktige 2013-03-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 46 Dnr 2013-000080  
 
Remiss av medborgarförslag om namnsättning av Fribergs 
hörna i Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Marleen Engström, Laholm, föreslås att 
den öppna platsen där Ryssgatan och Östertullsgatan möts i centrala 
Laholm officiellt ska ges namnet Fribergs hörna och att en 
namnskylt sätts upp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 24 februari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 
att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på för-
slaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 
oktober 2013. 
____ 
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KF § 47 Dnr 2013-000081  
 
Remiss av medborgarförslag om stöd till ridskola 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Torbjörn Andersson, Laholm, föreslås att 
kommunen genom ekonomiskt stöd ska möjliggöra en allmän rid-
skola i kommunen under år 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 25 februari 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 
att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på för-
slaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 
oktober 2013. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 
Kommunfullmäktige 2013-03-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 48 Dnr 2013-000091  
 
Remiss av medborgarförslag om handikappbad i kustområdet 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Bo Brink, Skummeslövsstrand, föreslås 
att kommunen ska möjliggöra handikappbad i Skummeslövsstrand 
sommaren 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 14 mars 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 
att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på för-
slaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 juni 
2013. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 49 Dnr 2013-000023  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av kommunrevisor 
efter Ingemar Claesson (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Lillemor Vepsä (S), Altona By 26, 312 31 Laholm, väljs till revisor 
i kommunrevisionen för tiden till och med den 31 december 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 50 Dnr 2013-000028  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i barn- 
och ungdomsnämnden efter Sven-Olof Ugglesjö (M). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Katharina von Sydow (M), Hantverksgränd 7, 312 31 Laholm, väljs 
till ersättare i barn- och ungdomsnämnden för tiden till och med 
den 31 december 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 51 Dnr 2013-000051 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i demo-
krati- och organisationsberedningen och huvudman i Laholms spar-
bank efter Rune Forssén (V). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 
Kommunfullmäktige 2013-03-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 52 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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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 53    
 
Information om kommunens resultat i undersökningen Kom-
munens kvalitet i korthet 
 
Kommunledningskontoret informerar om kommunens resultat i 
Sveriges Kommuner och Landsting undersökning Kommunens 
kvalitet i korthet. 
____ 
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