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KF § 142 Dnr 2013-000105  
 
Uppföljning av Laholmsbuktens VA-nämnds verksamhet 
 
Företrädare för den mellan Laholms och Halmstads kommuner 
inrättade gemensamma nämnden för va-verksamhet – Laholms-
buktens VA – informerar om verksamheten. 
____ 
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KF § 143 Dnr 2013-000292  
 
Interpellation om miljö- och byggnadsnämndens handläggning 
av vissa ärenden 
 
Ärendet 
 
Bertil Johansson (Lap) begär i interpellation till miljö- och bygg-
nadsnämndens ordförande svar på frågan om nämnden har hanterat 
ett ärende om byggsanktionsavgift och ett ärende om överträdelse 
av strandskyddsregler på ett för kommunens anseende bra sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation den 19 oktober 2013. 
 
Ordföranden meddelar att interpellationen avser ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild och därför enligt 5 kap. 49 § 
kommunallagen inte får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får inte ställas. 
____ 
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KF § 144 Dnr 2011-000255 
 
Köp av fastigheterna Laholm Nyby 1:17, 1:18, 1:26 och 1:27 
 
Ärendet 
 
Laholms kommun har för avsikt att utöka Nyby industriområde. 
Samhällsbyggnadskontoret har i detta syfte upprättat köpekontrakt 
för fastigheterna Nyby 1:17, 1:18, 1:26 och 1:27. Köpekontraktet 
innebär att kommunen förvärvar ett område om cirka 60 000 kva-
dratmeter mot en ersättning för överlåten markareal om 2 350 000 
kr.  
 
Köpet ska i första hand genomföras som fastighetsreglering, varvid 
fastigheterna överförs till kommunens fastighet Laholm Nyby 1:15. 
 
I köpekontraktet regleras att från och med tillträdesdagen den 15 
november 2013 till och med den 15 november 2014 upplåter kom-
munen till säljaren nyttjanderätten till fastigheterna utan ersättning 
för verksamhet med traditionell jordbruksdrift. 
 
Beslutsunderlag 
 
Köpekontrakt. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2013 § 186. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 
Kommunfullmäktige 2013-10-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 145 Dnr 2013-000209  
 
Delårsrapport för kommunens ekonomi och verksamhet med 
budgetutfallsprognos 2013 
 
Ärendet 
 
Enligt 9 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 
minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovis-
ning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. 
Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en 
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet 
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska 
behandlas av kommunfullmäktige. 
 
Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 
Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprogno-
sen som också utgår från redovisningen per sista augusti. 
 
Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-
derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 
vid årets slut av de gemensamma prioriterade resultatmålen i kom-
munplanen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 
januari – 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfalls-
prognoser. 
 
Periodens slutliga resultat uppgår till +16,9 mnkr. Enligt prognosen 
kommer kommunens slutliga resultat för helåret att uppgå till +23,7 
mnkr. Budgeterat resultat är +6,6 mnkr. 
 
Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-
budgetunderskott till 5,9 mnkr. 
 
De största avvikelserna redovisar socialnämnden som aviserar bud-
getunderskott om 9,2 mnkr. 
 
     forts 
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KF § 145 forts 
 
Nämndernas totala nettokostnader under de första åtta månaderna 
ökade med 2,0 procent i förhållande till motsvarande period 2012. 
Ökningen i fjolårets delårsrapport var hela 6,9 procent. 
 
Skatteintäkter, fastighetsavgift och statligt utjämningsbidrag har 
ökat med 2,2 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Dessa 
beräknas för helåret uppgå till 1 083,9 mkr, vilket är 2,7 mnkr mer 
än vad som budgeterats. 
 
Trots att nämndernas kostnader överstiger den nivå som förutsattes 
i budgeten beräknas det ändå bli ett finansiellt resultat på en till-
fredställande nivå och som samtidigt överstiger nivån på kommu-
nens resultatmål. Den huvudsakliga förklaringen till detta för-
hållande är merintäkter i form av realisationsvinster och återbetal-
ning av försäkringspremier. 
 
Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 
till 77,5 mnkr. Prognostiserade nettoinvesteringar för hela året lig-
ger på 142,0 mnkr vilket är 82,7 mnkr lägre än budget. 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av delårsrapporten föreligger 
revisorernas skriftliga bedömning av om resultatet i rapporten är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndernas budgetuppföljning 2 år 2013. 
Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2013 § 187. 
Kommunrevisorernas skrivelse den 16 oktober 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Delårsrapporten och budgetutfallsprognosen läggs till handlingarna. 
____ 
 
I anslutning till ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajourne-
ring för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 146 Dnr 2013-000246 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 
 
Ärendet 
 
Genom ändring i 8 kap. kommunallagen ska kommunfullmäktige 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. 
Föreskrifterna ska företrädesvis avse det strategiska, mer långsik-
tiga perspektivet. Riktlinjerna bör även innehålla en uttolkning av 
vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur de 
mer konkret kan uppnås. Dessa kan sedan ligga till grund för de 
mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i verksamheten 
och ekonomin som ska fastställas i budgeten. 
 
Enligt de nya bestämmelserna i 8 kap. 3 d § kommunallagen finns 
det även en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar 
av ett positivt resultat i resultatutjämningsreserv (RUR). Denna 
reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en kon-
junkturcykel. En sådan reserv gör det alltså möjligt att reservera en 
del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att 
täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. 
 
RUR är frivillig att tillämpa men i det fall kommunen väljer att ha 
en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanter-
ingen av denna. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret lägger fram förslag till riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för Laholms kommun. Det föreslås vidare 
att kommunen inför en resultatutjämningsreserv. I riktlinjerna ingår 
därför även regler för hantering av en sådan reserv. 
 
Förslaget innebär att den enligt lagstiftningen maximala reserve-
ringen utnyttjas samtidigt som det fastställs ett högsta belopp för 
storleken på reserven. Denna får högst uppgå till ett belopp mot-
svarande 6 procent av de genomsnittliga intäkterna, under de tre se-
naste åren, från kommunalskatt, generella statsbidrag och kommu-
nalekonomisk utjämning. 
     forts 
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KF § 146 forts 
 
Vidare föreskrivs det att reserven får disponeras när den prognosti-
serade eller konstaterade skatteunderlagsutvecklingen understiger 
den genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget de senaste tio 
åren. 
 
Det är viktigt att notera att tidigare års ackumulerade överskott i 
praktiken har använts för att finansiera investeringar och på så sätt 
redan förbrukats. I det fall dessa överskott, genom ianspråktagande 
av en resultatutjämningsreserv, ska täcka framtida underskott så 
behöver motsvarande medel lånas upp. Av denna anledning måste 
resultatutjämningsreserven utnyttjas mycket restriktivt och utifrån 
grundliga konsekvensanalyser vid varje enskilt tillfälle. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2013. 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2013 § 188. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning och för hantering av resultatutjämningsreserv i enlighet 
med föreliggande förslag. 
____ 
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KF § 147 Dnr 2013-000247 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserv 
 
Ärendet 
 
Genom ett tillägg i 8 kap. kommunallagen finns det möjlighet att 
under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i 
en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan använ-
das för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel för att kunna 
möta konjunkturvariationer. Ändringarna i lagstiftningen trädde i 
kraft den 1 januari 2013 med möjlighet till retroaktivitet från och 
med 2010. 
 
Om en kommun vill reservera medel upparbetade 2010–2012 ska 
en ingående balans beräknas och beslutas av fullmäktige under 
räkenskapsåret 2013. Därefter är det inte möjligt att retroaktivt 
reservera medel. 
 
En uppbyggnad av resultatutjämningsreserv sker inom ramen för 
det egna kapitalet. Avsättning eller uttag ur reserven hanteras inom 
balanskravsutredningen som en justeringspost och påverkar inte 
kommunens resultat. 
 
Ärendets beredning 
 
I föreslagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 
av resultatutjämningsreserv för Laholms kommun fastslås att den 
enligt lagstiftningen maximala reserveringen ska utnyttjas. Efter-
som kommunens egna kapital inklusive den så kallade. ansvarsför-
bindelsen för pensionsförpliktelser är positivt så kan det belopp 
som överstiger en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning reserveras. Samtidigt får 
reserven högst uppgå till ett belopp motsvarande sex procent av de 
genomsnittliga intäkterna, under de tre senaste åren, från kommu-
nalskatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Vid utgången av år 2012 motsvarar detta 62,4 mnkr. 
 
Baserat på boksluten för åren 2010 – 2012 har en sammantagen 
avsättning till en resultatutjämningsreserv beräknats. Denna uppgår 
till 54,8 mnkr. 
     forts 
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KF § 147 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2013 § 189. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ingående balans 2013 avsätta 
54,8 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv. 
____ 
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KF § 148 Dnr 2012-000410 
 
Genomförande av byggnation av förskola i Lilla Tjärby 
 
Ärendet 
 
Konsultföretaget Fasticon har på kommunstyrelsens uppdrag utrett 
och lämnat förslag på hur en ökad samordning av kommunens fas-
tighetsförvaltning kan genomföras. 
 
Fasticon föreslår i sin utredning att kommunen i ett första steg sam-
ordnar den fastighetsrelaterade verksamheten organisatoriskt inom 
Laholmshem AB. Parallellt med genomförandet av en organisa-
torisk samordning utreds även förutsättningarna för att i ett andra 
steg genomföra en total samordning där även kommunens fastig-
heter med verksamhetslokaler helt eller delvis överförs till 
Laholmshem AB. I utredningen framhålls att ett samordnat ägande 
skapar bättre överblick över kommunens fastighetsägande och 
lokalutnyttjande vilket underlättar lokaleffektiviseringsprocessen 
samt framtida utveckling av beståndet. Vidare skapar regelrätta 
hyresavtal för kommunens verksamhetslokaler större tydlighet vad 
gäller ansvar och befogenheter. Av bl.a. dessa skäl förespråkas en 
lösning med ett samordnat ägande. 
 
Kommunstyrelsen beslöt den 15 januari 2013, § 20, att följa utred-
ningens rekommendation om att genomföra en samordnad förvalt-
ning av kommunens fastighetsbestånd i Laholmshems regi och 
uppdrog åt kommunledningskontoret att bl.a. utreda frågor om för-
valtningsavtal och organisatoriska konsekvenser. 
 
Mot bakgrund av det inriktningsbeslut som fattats anses det motive-
rat att särskilt uppmärksamma och ta ställning till ägandet av de 
fastigheter där kommunen har för avsikt att bygga nya lokaler eller 
genomföra omfattande ombyggnationer av befintliga lokaler för sin 
verksamhet. Ett sådant projekt är den beslutade nybyggnationen av 
förskola i Lilla Tjärby. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen har den 16 oktober 2012, § 222, godkänt avtal 
om fastighetsreglering med innebörden att ca 11 700 kvm överförs 
från fastigheten Bonnarp 1:1 till kommunens fastighet Lilla Tjärby 
1:93 i syfte att tillförsäkra kommunen mark för ny förskola. forts 
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KF § 148 forts 
 
Kommunfullmäktige gav den 26 mars 2013, § 41, servicenämnden i 
uppdrag att projektera och genomföra byggnation av en fyraavdel-
ningsförskola på fastigheten Lilla Tjärby 1:93. Godkänd total inve-
steringsutgiften uppgår till 29 500 tkr. 
 
Efter genomförd projektering har servicenämndens beredningsut-
skott den 16 september 2013, § 79, beslutat godkänna kriterier för 
upphandling av byggentreprenaden. Avsikten är att byggnationen 
ska påbörjas under de två sista veckorna i november och färdig-
ställandet är planerat till månadsskiftet september/oktober 2014. 
 
Med anledning av inriktningsbeslutet om att kommunens fastighets-
förvaltning ska samordnas i Laholmshems regi föreslås att bolaget, 
efter att kommunen genomfört och avslutat upphandlingen, övertar 
entreprenadkontraktet gentemot vinnande anbudsgivare och som 
beställare svarar för byggnationen av förskolan och för förvaltning 
och uthyrning av lokalerna till kommunen. I samband med genom-
förandet överlåter kommunen tomtmarken till bolaget. 
 
Laholmshem AB tillstyrker förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2013 § 190. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige återkallar sitt beslut den 26 mars 2013, § 

41, om uppdrag till servicenämnden att genomföra byggnation 
av en fyraavdelningsförskola i Lilla Tjärby. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB genomför 

byggnation och förvaltning av förskolan. 
 
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med Laholms-

hem AB om överlåtelse av del av fastigheten Lilla Tjärby 1:93. 
 
      forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 148 forts 
 
4. Servicenämnden ges i uppdrag att teckna avtal med Laholms-

hem AB dels om överlåtelse av byggentreprenadkontraktet för 
förskolan, dels om förhyrning av lokalerna. 

____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 149 Dnr 2013-000168 
 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut 
 
Ärendet 
 
Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska social-
nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många 
av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
 
Enligt 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS, ska socialnämnden till fullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut en-
ligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av in-
satser dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen 
för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
 
Socialnämnden överlämnar statistikrapporter över ej verkställda 
gynnande beslut enligt SoL och LSS avseende andra kvartalet 
2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 20 augusti 2013 § 80. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2013 § 191. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 
handlingarna. 
____ 
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KF § 150 Dnr 2013-000265 
 
Kommunikationspolicy för Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Laholms kommuns informationspolicy antogs av kommunfullmäk-
tige den 18 december 2003 och är i behov av att uppdateras. Kom-
munledningskontoret föreslår samtidigt att policyn döps om till 
kommunikationspolicy. 
 
Kommunikationspolicyn ska fungera som vägledning för hur 
medarbetare och förtroendevalda inom Laholms kommun ska 
bedriva kommunikationsarbetet för att understödja förverkligandet 
av kommunens vision och mål. Policyn klargör informations- och 
kommunikationsansvaret på respektive nivå i den kommunala 
organisationen och utgör ett långsiktigt dokument. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2013. 
Förslag till kommunikationspolicy för Laholms kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2013 § 192. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap): Avslag på kommunstyrelsens förslag om 
antagande av förslaget till kommunikationspolicy. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Elisabet Babic (M) och 
Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
     forts 
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KF § 150 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till kommunikationspolicy för 
Laholms kommun samt upphäver informationspolicyn för Laholms 
kommun. 
 
Reservationer 
 
Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
____ 
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KF § 151    
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 152 Dnr 2013-000244  
 
Remiss av medborgarförslag om upprustning av gång- och 
cykelvägen vid Lagavägen i Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Arne Larsson, Laholm, föreslås att upp-
rustning görs av gång- och cykelvägen utmed Lagavägen i Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 17 september 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2014. 
____ 
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KF § 153 Dnr 2013-000258  
 
Remiss av medborgarförslag om medlemskap i Mayors for 
Peace 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Gunaino Enqvist och Susanne Gersten-
berg, Laholm, föreslås att kommunen ska söka medlemskap i orga-
nisationen Mayors for Peace som arbetar bl.a. för avskaffandet av 
kärnvapen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 26 september 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för yttrande 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2014. 
____ 
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KF § 154 Dnr 2013-000270 
 
Remiss av medborgarförslag om underhåll av bro över Krokån 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Gunnar Lövgren och Roland Davidsson, 
Knäred, föreslås att hållfastheten för stålbron över Krokån vid 
Östra Häradsvägen i Knäred kontrolleras och att bron underhålls i 
erforderlig omfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 1 oktober 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2014. 
____ 
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KF § 155 Dnr 2013-000271  
 
Remiss av medborgarförslag om gångbana vid Mästockavägen 
i Knäred 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Gunnar Lövgren och Roland Davidsson, 
Knäred, föreslås att en gångbana anläggs utmed Mästockavägens 
västra sida i Knäred, på delen mellan infarterna till kyrkan och 
kvarnen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 1 oktober 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2014. 
____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 156 Dnr 2013-000274  
 
Remiss av medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Vallberga skola 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Jonas Lampe Paterson m.fl. elever i Vall-
berga skola föreslås bl.a. sänkt hastighet och övergångsställe på 
Ränneslövsvägen i Vallberga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 4 oktober 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 
Kommunfullmäktige 2013-10-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 157 Dnr 2013-000278  
 
Remiss av medborgarförslag om utmärkning av gravplatser i 
Knäred 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Åke Sintring, Laholm, föreslås i anled-
ning av 400-årsfirandet av freden i Knäred att platserna för de gra-
var strax utanför Knäred, där danska och svenska soldater ligger 
begravda ska markeras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 9 oktober 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 
april 2014. 
____ 
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KF § 158 Dnr 2013-000283  
 
Remiss av medborgarförslag om bildspel 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Helen Balsberg, Veinge, föreslås att det 
på bildskärmen i Stadshusets entré ska visas bildspel som speglar 
livet i Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 14 oktober 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2014. 
____ 
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KF § 159 Dnr 2013-000250 
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i 
Laholmsbuktens VA efter Karl-Fredrik Klinker (M). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Gert Olsson (M), Elsa Birgers väg 20, 312 05 Skottorp, väljs till 
ersättare i Laholmsbuktens VA för tiden till och med den 31 
december 2014. 
____ 
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KF § 160 Dnr 2013-000023  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Ingemar Claesson (S) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 
lekmannarevisorssuppleant i Laholmshem AB och revisor i Stiftel-
sen Tage Havfors donation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 15 oktober 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ingemar Claesson befrias från sina uppdrag som lekmanna-

revisorssuppleant i Laholmshem AB och revisor i Stiftelsen 
Tage Havfors donation. 

 
2. Lillemor Landén-Vepsä (S), Altona By 26, 312 31 Laholm, 

väljs till lekmannarevisorssuppleant i Laholmshem AB för 
tiden intill slutet av årsstämman 2015. 

 
3. Lillemor Landén-Vepsä (S) väljs till revisor i Stiftelsen Tage 

Havfors donation för tiden till och med den 31 december 2014. 
 
____ 
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KF § 161 Dnr 2013-000284  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Ingrid Andrén (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 14 oktober 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ingrid Andrén (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kom-
munfullmäktige. 
____ 
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KF § 162 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 § 163    
 
Anmälningar 
 
1. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande om överklagande av 

länsstyrelsens beslut att avslå besvär över antagande av detalj-
plan för Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ekocamping, 
Laholms kommun. 
Dnr 2009-444. 

 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

stöd till ridskola. 
Dnr 2013-081. 

 
3. Kommunstyrelsen. Svar till Skolinspektionen efter tillsyn i 

Laholms kommun. 
Dnr 2013-222. 

____ 
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