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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2013 
VOTERINGSLISTA    § 130    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l  1      

Elisabet Babic (M) l  1      

Mikael Kahlin (M) l  1      

John Löfstedt (M) -- Magnus Johansson 1      

Margareta Bengtsson (M) l  1      

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) -- Ingrid Andrén 1      

Jonas Hellsten (M) l  1      

Christer Johnsson (M) l  1      

Lena Drott (M) l  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) -- Gudrun Pettersson  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) -- Anna-Lena Lövgren Melin 1      

Glenn Kjellin (S) l  1      

Kristina Jönsson (S) l  1      

Rosita Antonsson (S) l  1      

Siv Pålsson (S) l  1      

Tenny Davidsson (S) -- Karl-Fredrik Tholin  1      

Annita Asplid (S) l  1      

Ove Bengtsson (S) l  1      



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2013 
VOTERINGSLISTA § 130 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l  1      

Lena Angviken (MP l  1      

Eva Eriksson (MP) l  1      

Ewa Ridén (Lap) l    1    

Rikard Vesterlund (SD) l  1      

Gejbert Strömdahl (SD) -- Hans Hansson  1      

Bertil Johansson (Lap) l    1    

Lars Jeppsson (Lap) -- Ulf Johansson   1    

Anna Erica Alsbjer (SPI) l    1    

Christian Wahl (M) l  1      
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2013 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Marita Andreasson (M)  

Ingrid Andrén (M)  

Karl-Fredrik Klinker (M)  

Kicki Vänneå (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Ann Bengtsson (C) 1 

Bo Fritzson (C)  

John-Arne Larsson (C)  

Göran Holmberg (FP) 1 

Gareth Bush (FP)  

Lennart Hansson (KD  

Kerstin Larsson (KD)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Stina Lindberg (S) 1 

Bengt-Göran Persson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Anna-Lena Huldtgren (MP) 1 

Hans Hansson (SD)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI)  
 
 
 



 
 
 
Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
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Protokollet, som justerats den 26 september 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 27 september 2013  
t o m den 18 oktober 2013 intygas 
 
 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 128 Dnr 2013-000236  
 
Interpellation om marknadsföringskampanj m.m. 
 
Ärendet 
 
Bertil Johansson (Lap) begär i interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande svar på frågan om det är försvarbart att slösa pengar på 
dels en kampanj för att få fler invånare i kommunen, dels stambord 
på Gröna Hästen där kommunråden kan träffa företagare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation den 9 september 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) svarar därefter 
på interpellationen. 
____ 
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KF § 129 Dnr 2013-000159 
 
Försäljning av del av fastigheterna Våxtorp 2:68 och Skummes-
löv 12:121 
 
Ärendet 
 
Kommunen har begärt in anbud på två fastigheter i Skummeslövs-
strand och Våxtorp. Fastigheten i Skummeslövsstrand utgörs av ett 
område om ca 6 000 kvm av fastigheten Skummeslöv 12:121. Fas-
tigheten är obebyggd och belägen vid Västkustvägen. Fastigheten i 
Våxtorp utgörs av ett område om ca 7 000 kvm av fastigheten 
Våxtorp 2:68. Fastigheten är obebyggd och är belägen vid Viol-
vägen. För båda fastigheterna gäller detaljplan enligt vilka fastig-
heterna får bebyggas med bostäder i två våningar. 
 
Enligt anbudsunderlaget ska köparen bebygga båda fastigheterna 
med bostäder i huvudsak i enlighet med gällande detaljplaner. 
Kommunen bedömer att fastigheten i Skummeslövsstrand kan 
komma att innehålla ca 20 - 25 lägenheter och fastigheten i Våxtorp 
ca 15 – 20 lägenheter. 
 
Köpeavtalet avses omfatta båda fastigheterna med en gemensam 
köpeskilling. Tillträde till fastigheten i Skummeslövsstrand får ske 
först när grundläggningsarbetena på fastigheten i Våxtorp har slut-
förts. 
 
Ärendets beredning 
 
Två anbud har kommit in. Samhällsbyggnadskontoret har utvärde-
rat anbuden. Det anbud som föreslås antas uppfyller kraven i 
anbudsunderlaget samt har angett högst pris. 
 
På grundval av utvärderingen har upprättats förslag till köpeavtal 
enligt vilket fastighetsdelarna säljs till Ebbe Jonasson Byggkonsult 
AB för en sammanlagd köpeskilling om 2 080 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Köpekontrakt. 
Utvärderingsrapport. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2013 § 165.  forts 
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KF § 129 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
____ 
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KF § 130 Dnr 2013-000210 
 
Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av markområde 
och uppförande av hyreslägenheter i Allarp, Skummeslövs-
strand 
 
Ärendet 
 
I bolagsordningen för Laholmshem AB, § 5, anges 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 anges 
att sådana ställningstaganden kan röra sig om t.ex. större invester-
ingar eller övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt. 
 
Laholmshem AB begär i skrivelse kommunfullmäktiges godkän-
nande av en större investering i exploateringsområdet Allarp i 
Skummeslövsstrand. Investeringen rör sig om köp av markområde 
samt byggande av 36 lägenheter enligt SABO Kombohuskonceptet 
för en beräknad summa uppgående till sammanlagt 52 miljoner 
kronor eller motsvarande ca 22.000 kr/kvm BOA. Planering av 
projektet pågår med berörda markägare, entreprenörer samt kom-
munen och beräknas kunna genomföras under 2014-2015 med start 
i början av 2014. Bakgrunden till bolagets begäran är behovet av 
nyproducerade hyreslägenheter i kommunen och att det i princip 
saknas hyresrätter i den aktuella kommundelen. Mark finns plan-
lagd och projektet kan därför påbörjas inom en förhållandevis kort 
tidsrymd. Detsamma gäller SABO Kombohuskoncept vilket är 
upphandlat av bolagets intresseorganisation för att kunna avropas 
med en förhållandevis kort startsträcka. 
 
Beslutsunderlag 
 
Laholmshems skrivelse den 14 augusti 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2013 § 167. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Margareta Svensson 
(KD): Fullmäktige ska avstyrka Laholmshems AB:s föreslagna 
investering i exploateringsområdet Allarp. 
     forts 
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KF § 130 forts 
 
Ove Bengtsson (S) med instämmande av Mikael Kahlin (M) och 
Thomas Jönsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag att full-
mäktige ska tillstyrka den föreslagna investeringen. 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 
ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Bertil Johanssons förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 36 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 5 nej-röster för 
Bertil Johanssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista till denna para-
graf). 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige tillstyrker Laholmshem AB:s föreslagna 
investering i exploateringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand. 
 
Reservationer 
 
Bertil Johansson och Ulf Johansson (Lap), Margareta Svensson 
(KD) och Anna Erica Alsbjer (SPI) reserverar sig mot beslutet. 
____ 
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KF § 131 Dnr 2013-000062 
 
Svar på 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. 
 
Ärendets beredning 
 
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. Nämn-
den föreslår att motionen avslås med hänvisning till det redan pågå-
ende och kontinuerliga uppföljningsarbete som görs ute på skolorna 
och även centralt på barn- och ungdomskontoret med kontinuerlig 
rapportering till barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 7 februari 2013. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti 2013 § 88. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2013 § 166. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap): Motionen ska bifallas. 
Margareta Jonsson (FP) med instämmande av Kent-Arne Anders-
son (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motio-
nen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 forts 
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KF § 131 forts 
 
Reservationer 
 
Bertil Johansson och Ulf Johansson (Lap) reserverar sig mot 
beslutet. 
____ 
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KF § 132 Dnr 2013-000232 
 
Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2014 
 
Enligt 5 § arbetsordningen för kommunfullmäktige håller fullmäk-
tige ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 
bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
Presidiet konstaterar att regeringen i en lagrådsremiss den 30 maj 
2013 har föreslagit ändringar i kommunallagen som bl.a. innebär att 
mandatperioden för ledamöter och ersättare i fullmäktige inleds den 
15 oktober i stället för den 1 november valåret. Lagändringarna 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. 
 
Presidiet föreslår följande sammanträdesplan för år 2014. Den lag-
ändring som är att vänta har beaktats genom att nyvalda fullmäktige 
föreslås hålla sitt första sammanträde den 21 oktober. 
 
Sammanträdesdag Tid 
 
Jan  28 18.30 
Feb  25     “ 
Mars 25     ” 
April 29     “ 
Maj  27     “ 
Juni 24     “ 
Aug 26     “ 
Sep  30     ” 
Okt  21     ” 
Okt  28     ” 
Nov 25 16.00 
Dec  16 18.30 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sammanträdesplanen godkänns. 
____ 
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KF § 133 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 134 Dnr 2013-000253  
 
Remiss av motion om elcyklar 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ove Bengtsson (C) att 
kommunen införskaffar el-cyklar för uthyrning och som placeras 
vid järnvägsstationen, Stortorget och busstationen i Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 23 september 2013 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2014. 
____ 
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KF § 135 Dnr 2013-000228 
 
Remiss av medborgarförslag om våningshöjder i centrala 
Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Bengt Forssberg, Laholm, föreslås att 
bevarandeplanen för centrala Laholm inte ska ändras så att hus 
högre än fyra våningar tillåts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 4 september 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och byggnadsnämnden att 
besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 
ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde i mars 2014. 
____ 
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KF § 136 Dnr 2013-000154 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i full-
mäktiges valberedning, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
demokrati- och organisationsberedningen efter Axel Wigforss (V). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Lennart Svensson (V), Skolgatan 1, 312 40 Genevad, väljs till 

ledamot i valberedningen för tiden till och med den 31 oktober 
2014. 

 
2. Lennart Svensson (V), väljs till ersättare i kommunstyrelsen för 

tiden till och med den 31 december 2014. 
 
3. Lennart Svensson (V), väljs till ersättare i demokrati- och orga-

nisationsberedningen för tiden till och med den 31 december 
2014. 

____ 
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KF § 137 Dnr 2013-000156 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nämndeman i 
Halmstads tingsrätt efter Tenny Davidsson (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Annita Asplid (S), Storgatan 28, 312 30 Laholm, väljs till nämnde-
man i Halmstads tingsrätt för tiden till och med den 31 december 
2014. 
____ 
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KF § 138 Dnr 2013-000250 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Karl-Fredrik Klinker (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag 
som ersättare i Laholmsbuktens VA. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 1 september 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Karl-Fredrik Klinker befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

Laholmsbuktens VA. 
 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 139 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 § 140 
 
Anmälningar 
 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

namnsättning av Fribergs hörna i Laholm. 
Dnr 2013-080. 

 
2. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om bevarande av 

Svarvareskogen i Skummeslövsstrand. 
Dnr 2013-096. 

 
3. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om bidrag till 

nyinflyttande barnfamiljer i Mästocka. 
Dnr 2013-164. 

____ 
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KF § 141 Dnr 2013-000105 
 
Uppföljning av socialnämndens verksamhet 
 
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat kalla socialnämnden 
till fullmäktiges sammanträde för att redovisa och svara på full-
mäktiges frågor om nämndens verksamhet med särskild betoning 
på uppfyllelsen av det nämndspecifika inriktningsmålet i 2013 års 
kommunplan enligt följande: 
 
Socialtjänsten ska arbeta med hälsoteknik för en ökad självständig-
het och delaktighet i samhällslivet för den enskilde. 
 
Socialnämnden har upprättat en redovisningsrapport. 
 
Socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) rapporterar till 
fullmäktige och svarar på fullmäktiges frågor om nämndens verk-
samhet. 
____ 
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