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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2013  
VOTERINGSLISTA    § 79     § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l  1      

Elisabet Babic (1) (M) l Karl-Fredrik Klinker (1) 1      

Mikael Kahlin (M) - Marita Andreasson  1     

John Löfstedt (M) l  1      

Margareta Bengtsson (M) l  1      

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) l  1      

Jonas Hellsten (M) l  1      

Christer Johnsson (M) l  1      

Lena Drott (M) - Ingrid Andrén 1      

Kenneth Camitz (M) l  1      

Johan Johansson (M) l  1      

Angela Magnusson (M) l  1      

Erling Cronqvist (C) l  1      

Lena Olofsdotter (C) l  1      

Ove Bengtsson (C) l  1      

Maria Bronelius (C) l  1      

Roland Gottfridsson (C) l  1      

Majvor Persson (C) l  1      

Kent-Arne Andersson (C) l  1      

Emma Gröndahl (FP) l  1      

Margareta Jonsson (FP) l  1      

Margareta Svensson (KD) l  1      

Kjell Henriksson (S) l    1    

Magnus Johansson (S) l    1    

Glenn Kjellin (S) l    1    

Kristina Jönsson (S) l    1    

Rosita Antonsson (S) l    1    

Siv Pålsson (S) l    1    

Tenny Davidsson (S) - Anna-Lena Lövgren Melin   1    

Annita Asplid (S) l    1    

Ove Bengtsson (S) l    1    
(1) §§ 73-84 (1) §§ 85-87 
 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2013 
VOTERINGSLISTA § 79 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Axel Wigforss (V) l    1    

Lena Angviken (MP l  1      

Eva Eriksson (MP) l  1      

Ewa Ridén (Lap) l  1      

Rikard Vesterlund (SD) - Hans Hansson  1     

Gejbert Strömdahl (SD) l    1    

Bertil Johansson (Lap) l  1      

Lars Jeppsson (Lap) l    1    

Anna Erica Alsbjer (SPI) l  1      

Christian Wahl (M) l    1    
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Karl-Fredrik Klinker (M) 1 

Kicki Vänneå (M)  
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Gareth Bush (FP)  

Lennart Hansson (KD 1 

Kerstin Larsson (KD) 1 

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  
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Karl-Fredrik Tholin (S)  

Stina Lindberg (S)  
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Lennart Svensson (V)  
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Ulf Johansson (Lap) 1 

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 
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Humlegången 6, 312 80 Laholm 
 
Kommunledningskontoret 
 
Bo Erlandsson 
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Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 31 maj 2013  
t o m den 21 juni 2013 intygas 
 
 
………………………………………………… 
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KF § 73 Dnr 2012-000027 
 
Detaljplan för del av Bonnarp 1:1, Lilla Tjärby förskola 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggandsnämnden har upprättat förslag till detaljplan 
för del av Bonnarp 1:1, Lilla Tjärby förskola. 
 
Syftet med planförslaget är att en förskola med fyra avdelningar i 
Lilla Tjärby ska uppföras, vilket barn- och ungdomsnämnden har 
redovisat ett behov av. Förskolan kommer att ha plats för cirka 80 
barn. 
 
Planområdet är beläget i sydöstra delen av Lilla Tjärby cirka 400 
meter öster om Tjärbyvägen och 1,5 kilometer nordost om Laholms 
centrum. I västra delen av området gränsar ett bostadsområde med 
lokalgatan Söderläget och i öster finns den före detta banvallen för 
Västkustbanan. 
 
Ärendets beredning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2012 att 
förslaget skulle granskas enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. 
 
Planförslaget har varit ute på granskning under tiden den 26 
november 2012 till den 25 januari 2013. Inkomna synpunkter fram-
går av granskningsutlåtandet. Planförslaget har justerats utefter 
dessa synpunkter inför antagande. Plankartan har kompletterats 
med att planbestämmelse gällande bullerskydd har plockats bort. 
Planbeskrivningen har kompletterats avseende miljökvalitets-
normer, dagvattenhantering, trafik och vägar, störningar gällande 
buller samt huvudmannaskap. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att detaljplanen antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2013 § 46. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2013 § 98. 
     forts 
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KF § 73 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för del av Bon-
narp 1:1, Lilla Tjärby förskola. 
____ 
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KF § 74 Dnr 2012-000296 
 
Genomförandeavtal till detaljplan för del av Bonnarp 1:1, Lilla 
Tjärby förskola 
 
Ärendet 
 
I anslutning till förslag till detaljplan för del av fastigheten Bonnarp 
1:1, Lilla Tjärby förskola har upprättats förslag till genomförande-
avtal mellan kommunen och exploatören Bertil Månsson och Kers-
tin Månsson. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till genomförandeavtal. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2013 § 99. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtalet. 
____ 
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KF § 75 Dnr 2012-000427 
 
Svar på motion om om utbyggnad av Skottorpsskolan 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Kjell Henriksson och 
Annita Asplid (S) att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att 
omedelbart utreda förutsättningar och ekonomiska konsekvenser 
för en utbyggnad av Skottorpsskolan. Fullmäktige har remitterat 
motionen till barn- och ungdomsnämnden. 
 
Ärendets beredning 
 
I barn- och ungdomsnämndens genomlysning av verksamheten ses 
bland annat utnyttjandet av kommunens förskole- och skollokaler 
över. I översynen påpekas att en projektering av utbyggnad av 
Skottorpsskolan bör påbörjas för att på sikt kunna möta det elevtal 
som förväntas stiga i upptagningsområdet. Mot bakgrund av ovan-
stående finner barn- och ungdomskontoret att det under 2013 inte är 
aktuellt att bygga ut Skottorpsskolan. Rådande lågkonjunktur inne-
bär att skolans lokaler kommer att vara tillräckliga fram till och 
med läsåret 2015/2016. Barn- och ungdomskontoret delar motionä-
rernas bedömning att en framtida utbyggnad av Skottorpsskolan 
behövs och kommer i budgetberedningen för 2014 att föreslå barn- 
och ungdomsnämnden att avsätta projekteringsmedel för ändamålet 
så utbyggnad kan ske när behovet uppstår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 26 november 2012. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 april 2013 § 38. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2013 § 100. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse. 
____ 
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KF § 76 Dnr 2012-000430 
 
Svar på motion om besöksmål vid väg E6 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Christian Wahl (M) och 
Ove Bengtsson (S) att fullmäktige ska besluta att det sydligaste om-
rådet av den kommunägda marken utmed väg E6 utreds och plan-
läggs för att dra nytta av det strategiska och kustnära läget för att 
stärka turism och besöksnäring samt att kommunen i ett tidigt skede 
ska erbjuda området till en entreprenör för att utveckla området i 
samverkan med kommunen. Kommunfullmäktige har remitterat 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att i kommunens samrådsför-
slag till reviderad översiktplan för Laholms kommun, Framtidsplan 
2030, har nu aktuellt område angetts för en blandning av verksam-
heter och bostäder med en flytande gräns. 
 
I bearbetningen av Framtidsplan 2030 efter samrådet inför gransk-
ningen har även andra områden diskuterats som utredningsområde 
för besöksnäring och turism, bl.a. kommunens fastighet Skummes-
löv 12:10 på den västra sidan av väg E6 där tidigare en reservcam-
ping varit belägen. 
 
Frågan om ett utredningsområde för turism utmed väg E6 kommer 
att behandlas som ett förslag i Framtidsplan 2030. Områdets när-
mare avgränsning och omfattning kommer således att avgöras vid 
kommunfullmäktiges slutliga behandling av översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 5 december 2012. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2013 § 101. 
 
     forts 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 
Kommunfullmäktige 2013-05-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 76 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen behandlad med hänvisning 
till att frågan om ett utredningsområde för besöksnäringen ska 
behandlas i pågående förslag till översiktplan för kommunen, 
Framtidsplan 2030. 
____ 
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KF § 77 Dnr 2013-000129 
 
Strategi för placering av pensionsmedel 
 
Ärendet 
 
I syfte att mildra de likviditetsmässiga påfrestningarna som kom-
mer när pensionsutbetalningarna ökar avsatte kommunen under 
1997 50 mkr och under 1999 ytterligare 5 mkr i en intern pensions-
fond. Marknadsvärdet på dessa medel uppgick den 28 februari 2013 
till totalt 123,9 mkr. Bokfört värde uppgick till 108,6 mkr. Medlen 
är placerade i två svenska aktiefonder, en global aktiefond samt 
fyra svenska räntefonder med varierande inriktning. 
 
De för ändamålet avsatta medlen utgör ca 20 procent av de totala 
pensionsförpliktelserna. Något strategiskt beslut om hur medlen för 
pensionsförpliktelserna ska disponeras har ännu inte fattats i kom-
munen.  
 
På grund av låga investeringar och tillfredställande resultat från den 
löpande verksamheten har det inte fram till ifjol funnits något 
behov av nyupplåning. I stället har lån amorterats. Detta för-
hållande förändras nu genom att det omfattande investerings-
programmet för de närmaste åren till stor del måste finansieras 
genom nyupplåning. Nu när kommunens låneskuld ökar innebär det 
i praktiken att de externt avsatta medlen blir lånefinansierade. 
Kommunen behöver då erhålla en avkastning på de avsatta medlen 
som överstiger upplåningskostnaden. I annat fall leder förhållandet 
till en dålig ekonomisk hushållning. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen även fortsätt-
ningsvis har särskilt placerade medel som i storlek motsvarar den 
del av pensionsskulden i balansräkningen som avser den förmåns-
bestämda ålderspensionen och efterlevandepensionerna. Dessa för-
pliktelser uppgick vid årsskiftet till 47,7 mkr. Om man tar hänsyn 
till en beräknad skuldökning under innevarande år bedöms det vara 
lämpligt att behålla ca 50 – 53 mkr i bokfört värde som externt för-
valtade medel. Övrig del av de placerade medlen realiseras och i 
motsvarande omfattning ersätter den nyupplåning som i annat fall 
varit nödvändig. 
     forts 
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KF § 77 forts 
 
Upplåningsbehovet beräknas då minska med ca 65 mkr beroende av 
vilka fonder som avyttras och nivån på respektive fonds marknads-
värde vid avyttringen. 
 
Genom att marknadsvärdet för flera av fonderna överstiger det bok-
förda värdet innebär försäljningar av fondandelar att ”övervärden” 
realiseras och som i sin tur skapar merintäkter i form av realisa-
tionsvinster.  
 
Kommunledningskontoret föreslår dessutom att tillgångsfördel-
ningen avseende resterande placerade medel ändras så att andelen 
räntebärande värdepapper i normal position minskar från 65 pro-
cent till 55 procent och att aktiedelen följaktligen ökar från 35 pro-
cent till 45 procent.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2013 § 102. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Strategin för avsättning av medel för framtida pensionsutbetal-

ningar förändras på så sätt att omfattningen av det placerade 
medlen reduceras till ca 50 mkr för att fortsättningsvis motsvara 
den del av pensionsskulden som avser den förmånsbestämda 
ålderspensionen och efterlevandepensionerna. Resterande del av 
befintligt innehav avyttras för att därmed minska kommunens 
upplåningsbehov. 

 
2. Reglerna för tillgångsfördelning i befintliga placeringsföreskrif-

ter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser 
förändras i enlighet med framlagt förslag. 

 
3. Nuvarande placeringsinriktning innebärande att medlen ska 

placeras i värdepappersfonder i enlighet med fastställda placer-
ingsföreskrifter bibehålls. 

____ 
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KF § 78 Dnr 2013-000132 
 
Anslag för iordningställande av skolgården på Veingeskolan 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär anslag med 1 200 tkr för att 
iordningställa skolgården på Veingeskolan enligt ett av teknik- och 
servicekontoret framtaget förslag. Projektet avser den del av skol-
gården som företrädesvis nyttjas av eleverna i årskurs 4–9 och som 
i ett tidigt skede lyftes bort av teknik- och servicekontoret från det 
omfattande ny- och ombyggnadsprojekt som nyligen genomförts på 
skolan. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte finns utrymme i kommu-
nens budget för att bevilja barn- och ungdomsnämndens begäran 
om medel för att iordningställa skolgården på Veingeskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 april 2013 § 40. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2013 § 103. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår barn- och ungdomsnämndens begäran 
om medel för att iordningställa skolgården på Veingeskolan. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 
Kommunfullmäktige 2013-05-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 79 Dnr 2013-000124 
 
Befolkningsmål för Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har som gemensamt prioriterat resultatmål 
beslutat att antalet invånare i kommunen ska öka till 25 000 år 
2020. Den faktiska befolkningsökningen har dock varit betydligt 
lägre än de knappt 200 som krävs i årlig ökning för att uppnå målet. 
Den genomsnittliga ökningstakten de senaste 10 åren har varit 58 
personer. 
 
Kommunledningskontoret framhåller att kommunstyrelsen bör 
pröva de framtidsbedömningar om kommunens tillväxt som ska 
vara styrande i den reviderade översiktsplanen för kommunen - 
Framtidsplan 2030. Om målsättningen föreslås ändras är detta en 
fråga för kommunfullmäktige. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunens samlade planering ska grundas på de planeringstal 
kommunen har. Här kan nämnas utveckling av förskola och skola, 
utveckling av omsorg för äldre och funktionshindrade m.m. Även 
kommunens intäkter i form av antalet skattebetalare ska grundas på 
prognoser som bedöms som rimliga. 
 
I kommunens översiktsplan Framtidsplan 2030 har samrådsför-
slaget baserats på gällande befolkningsmål, vilket lett till att 
remissinstanser ifrågasatt detta. Nämnas kan att länsstyrelsen har 
ifrågasatt om det är troligt att kommunens befolkning ska öka så 
mycket mer än den gjort de senaste decennierna och även efterhört 
vilka åtgärder kommunen planerar för att möta detta. 
 
Kommunledningskontoret har som underlag upprättat fyra alterna-
tiva befolkningsprognoser. Den första utgår från målprognosen 
25 000 invånare år 2020 vilket kräver en årlig genomsnittlig befolk-
ningsökning om 193 personer. I den andra prognosen har målet 
25 000 invånare flyttats fram till 2030 vilket kräver en genomsnitt-
lig befolkningsökning på 86 personer. Den tredje prognosen utgår 
från de genomsnittliga in- och utflyttningstalen under de senaste tio 
åren vilket ger en avtagande befolkningsökning genom att befolk-
ningen blir allt äldre.   forts 
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KF § 79 forts 
 
Den fjärde prognosen utgår från 25 000 år 2025 vilket kräver en 
genomsnittlig årlig befolkningsökning om 119 personer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2013 § 104. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Glenn Kjellin (S) och 
Axel Wigforss (V): Det gemensamma prioriterade resultatmålet att 
antalet invånare ska öka till 25 000 år 2020 ska behållas. 
 
Lena Angviken (MP) med instämmande av Bertil Johansson (Lap): 
Det gemensamma prioriterade resultatmålet ska ändras till att 
antalet invånare ska öka till 25 000 år 2030. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Emma Gröndahl (FP) och Margareta Jonsson (FP): Bifall till kom-
munstyrelsens förslag om att det gemensamma prioriterade resul-
tatmålet ska ändras till att antalet invånare ska öka till 25 000 år 
2025. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 
förslag är huvudförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
 
1. Kjell Henrikssons och Lena Angvikens förslag ställs mot var-

andra för att utse motförslag till huvudförslaget. 
 
2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag 

kommunfullmäktige utser till motförslag. 
     forts 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 
Kommunfullmäktige 2013-05-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 79 forts 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
 
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motför-
slag. 
 
Ordföranden ställer Kjell Henrikssons och Lena Angvikens förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Kjell Hen-
rikssons förslag till motförslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 26 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 13 nej-röster 
för Kjell Henrikssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista till denna para-
graf). 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige ändrar det gemensamma prioriterade resul-
tatmålet 4.1 till följande: Antalet invånare ska öka till 25 000 år 
2025. 
____ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 
ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 80 Dnr 2012-000274 
 
Mottagande av donation 
 
Ärendet 
 
Hilding och Greta Ohlsson har i testamente förordnat att kvarlåten-
skapen efter dem ska, sedan vissa legat utgått, tillfalla en stiftelse 
med namnet Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse som ska 
omhänderhas av Laholms kommunstyrelse. 
 
Enligt testamentet ska stiftelsens syfte vara att dess avkastning årli-
gen ska användas som bidrag för lantbrukskolelever från Laholm 
och Ysby församlingar samt för förskönande av Laholms stad och 
bevarande av dess fornminnen. Styrelsen äger efter eget gott-
finnande fördela stiftelsens medel eller avkastning mellan de olika 
ändamålen. 
 
Ärendets beredning 
 
Efter anhållan från boutredningsmannen har kommunstyrelsen den 
15 januari 2013 beslutat lämna samtycke till att dödsboet säljer fas-
tigheten Laholm Pukan 3. 
 
Dufva Advokatbyrå AB anhåller i skrivelse den 3 maj 2013 om 
besked från kommunen huruvida man är beredd att motta bobehåll-
ningen för förvaltning i stiftelseform för det ändamål som framgår i 
testamentet. Efter att vissa avsättningar skett enligt önskemål som 
framförts i testamentet uppgår återstående behållning till 2 635 778 
kronor. Enligt boutredningsmannen bör av den nuvarande behåll-
ningen reserveras ett belopp om ca 500 000 kronor för framtida 
utbetalningar för realisationsvinstskatt för den avyttrade fastig-
heten, boutredningskostnader samt eventuella övriga framtida kost-
nader. Sedan besked om slutlig skatt erhållits kommer avräkning att 
upprättas och överföring av återstående belopp att ske. 
 
Enligt 2 kap. 5 § stiftelselagen är samförvaltning tillåten om inte 
annat följer av stiftelseförordnandet. I testamentet har endast 
angivits att stiftelsens medel ska förvaltas så att de ger så god 
avkastning som möjligt. Medlen kan således förvaltas med de andra 
stiftelsernas förmögenhet som ingår i samförvaltningen. 
 forts 
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KF § 80 forts 
 
Eftersom värdet av stiftelsen tillgångar kommer att överstiga 
1 500 00 kronor blir stiftelsen bokföringsskyldig och skyldig att 
upprätta årsredovisning. I detta fall ska enligt 4 kap. 4 § stiftelse-
lagen minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Dufva Advokatbyrå AB den 3 maj 2013. 
Testamente. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2013 § 120. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Laholms Kommun mottar donationen och åtar sig att förvalta 

den i enlighet med stiftelseförordnandet. 
 
2. Stiftelsens namn ska vara Hilding och Greta Ohlssons 

donationsstiftelse. 
 
3. Till revisor för Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse 

utses för åren 2013 och 2014 godkänd revisor Marie Fridell 
PWC, Halmstad. 

 
4. Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson och förste vice 

ordförande Erling Cronqvist, två i förening, eller en av dessa i 
förening med ekonomichef Ingemar Nilsson utses att teckna 
firma för Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse. 

____ 
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KF § 81 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 82 Dnr 2013-000145 
 
Remiss av motion om digitala fiskekort 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Rikard Vesterlund (SD) 
att kultur- och utvecklingsnämnden ges i uppdrag att undersöka 
möjligheterna för kommunen att erbjuda försäljning av digitala 
fiskekort som ett sätt att stärka kommunens profil som laxfiske- och 
turistkommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 19 maj 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kultur- och utvecklingsnämnden för ytt-
rande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 decem-
ber 2013 och efter hörande av Lagans fiskevårdsområdesförening, 
Laholms laxfiske. 
____ 
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KF § 83 Dnr 2013-000139 
 
Remiss av medborgarförslag om naturum vid Ängstorps 
reningsverk 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Christel Hansson, Laholm, föreslås att ett 
naturum anläggs vid Ängstorps reningsverk i samband med den 
planerade utbyggnaden av reningsverket. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 7 maj 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 
att efter hörande av Laholmsbuktens VA besluta om medborgarför-
slaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas senast vid 
fullmäktiges sammanträde den 17 december 2013. 
____ 
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KF § 84 Dnr 2013-000141 
 
Remiss av medborgarförslag om vattenmätare m.m. i kust-
området 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Leif Blomgren, Skummeslövsstrand, 
föreslås bl.a. att vattenmätare ska installeras inne i bostadsbyggna-
der. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 13maj 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till Laholmsbuktens VA att besluta 
om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska 
anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 17 december 
2013. 
____ 
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KF § 85 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 
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 § 86 
 
Anmälningar 
 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

simhall i Veinge. 
Dnr 2012-247. 

 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

café med mera vid Nebotornet i Veinge. 
Dnr 2012-317. 

 
3. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om nödutgång i 

Veinge idrottshall. 
Dnr 2012-439. 

 
4. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om kopparkula på 

vattentornet i Laholm. 
Dnr 2013-004. 

 
5. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om förbud mot 

försäljning av fyrverkerier. 
Dnr 2013-50. 

 
6. Kommunstyrelsen. Prövning av verksamheten i HallWan AB 

2012. 
 Dnr 2013-104. 
____ 
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KF § 87 Dnr 2013-000105 
 
Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat kalla miljö- och bygg-
nadsnämnden till fullmäktiges sammanträde för att redovisa och 
svara på fullmäktiges frågor om nämndens verksamhet med sär-
skild betoning på uppfyllelsen av inriktningsmål och prioriterade 
resultatmål i 2013 års kommunplan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat en redovisningsrapport. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C) och 
2:e vice ordförande Ove Bengtsson (S) rapporterar till fullmäktige 
och svarar på fullmäktiges frågor om nämndens verksamhet. 
____ 
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