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Ordförande ______________________________________ 
 Christian Wahl 
 
 
Justerande ______________________ ______________________ 

 John Löfstedt Lena Olofsdotter 
 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2014 
VOTERINGSLISTA    § 2    § 

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) 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) -- Magnus Johansson 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) -- Gudrun Pettersson 1      

Maria Bronelius (C) l  1      

Roland Gottfridsson (C) l  1      

Majvor Persson (C) -- Ann Bengtsson 1      

Kent-Arne Andersson (C) l  1      

Emma Gröndahl (FP) l  1      

Margareta Jonsson (FP) 1  1      

Margareta Svensson (KD) -- Lennart Hansson   1    

Kjell Henriksson (S) l  1      

Magnus Johansson (S) -- Nils-Erik Johansson 1      

Glenn Kjellin (S) l  1      

Kristina Jönsson (S) l  1      

Rosita Antonsson (S) l  1      

Siv Pålsson (S) l  1      

Tenny Davidsson (S) -- Stina Lindberg 1      

Annita Asplid (S) l  1      

Ove Bengtsson (S) l  1      



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2014 
VOTERINGSLISTA § 2 § 

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) -- Hans Hansson 1      

Rikard Vesterlund (SD) l  1      

Gejbert Strömdahl (SD) l  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 28 januari 2014 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Karl-Fredrik Klinker (M) 1 

Kicki Vänneå (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Ann Bengtsson (C)  

Bo Fritzson (C)  

John-Arne Larsson (C)  

Göran Holmberg (FP) 1 

Gareth Bush (FP) 1 

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)  

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 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 28 januari 2014 
 
Protokollet, som justerats den 30 januari 2014 , 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 31 januari 2014  
t o m den 21 februari 2014 intygas 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 1 Dnr 2014-000008  
 
Interpellation om mattläggning i Mellbystrandsskolan 
 
Ärendet 
 
Bertil Johansson (Lap) begär i interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande svar på frågor om ansvaret för att heltäckningsmattor 
beställts och lagts på nyanlagda golv i Mellbystrandsskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation den 6 januari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) anmäler att 
interpellationen besvaras nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 2 Dnr 2011-000447 
 
Översiktsplan för Laholms kommun - Framtidsplan 2030 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till kommunomfattande 
översiktsplan för kommunen - Framtidsplan 2030 - med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Ärendets beredning 
 
Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 29 oktober 2012-
16 januari 2013. Under samrådstiden hölls även sex särskilda 
informationsmöten runt om i kommunen. 
 
Under tiden 17 juni-23 september 2013 var förslaget föremål för 
utställning och granskning. Yttranden som kommit in och förslag 
på åtgärder med anledning av dessa har sammanfattats i ett 
utlåtande. Utlåtandet innehåller även den s.k. särskilda samman-
ställning som har upprättats för att beskriva hur miljöaspekterna har 
integrerats i arbetet. 
 
Planen består av fyra delar där del 1 utgör den egentliga översikts-
planen. 
 
Del 1 anger kommunens mål och riktlinjer för den framtida utveck-
lingen samt den planerade markanvändningen. Till denna hör även 
bilagorna Kartbilaga 1 - Huvudsaklig användning av mark- och 
vattenområden, Kartbilaga 2 – Övriga regleringar samt Kartbilaga 3 
- Riksintressen. 
 
Del 2, Planeringsförutsättningar, anger förutsättningar och beskri-
ver bl.a. riksintressen och allmänna intressen som ligger till grund 
för planeringen. 
 
Del 3, Tätortsredovisning, beskriver de förhållanden som ligger till 
grund för utvecklingsmål och föreslagen framtida markanvändning 
i respektive tätort och som redovisas i del 1. 
 
Del 4, Miljökonsekvensbeskrivning, beskriver vilka konsekvenser 
ett genomförande av planens förslag får ur miljösynpunkt. 
     forts 
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KF § 2 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 januari 2014 § 2. 
Framtidsplan 2030 – Översiktsplan för Laholms kommun del 1 - 4 
daterad den 14 januari 2014. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Ove Bengtsson (S): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag om antagande av översikts-
planen. 
 
Erling Cronqvist (C): Sofieroleden ska ingå i översiktsplanen med 
sträckning enligt gällande detaljplan. 
 
Bertil Johansson (Lap): I avsnitt 6.3 Framtida markanvändning, tät-
orter, ska beträffande Mellbystrand och Skummeslövsstrand 
utvecklingsmålet ”Sammanhängande grönstråk tillför värdefulla 
rekreationsvärden och bör skyddas från exploatering” strykas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag beträffande utveck-
lingsmålet om grönstråk i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 
mot Bertil Johanssons förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Bertil Johanssons förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 30 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista § 
2). 
 
     forts 
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KF § 2 forts 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Erling Cronqvists för-
slag beträffande Sofieroleden och finner att kommunfullmäktige 
avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens för-
slag i övrigt och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Framtidsplan 
2030 – Översiktsplan för Laholms kommun del 1. 
 
Reservationer 
 
Bertil Johansson och Ulf Johansson (Lap) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Bertil Johanssons förslag. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 3 Dnr 2013-000048 
 
Översyn av kommunens politiska organisation m.m. 
 
Ärendet 
 
Fullmäktiges demokrati- och organisationsberedning ska bereda 
frågor som rör dels kommunens arbete med att utveckla och för-
djupa den kommunala demokratin i syfte att öka medborgarnas 
möjligheter till insyn och deltagande, dels utformningen av kom-
munens politiska organisation samt dels ekonomiska ersättningar 
och andra arbetsvillkor för kommunens förtroendevalda. 
 
Beredningen har antagit en verksamhetsplan för beredningens 
arbete under perioden 2011-2014. I verksamhetsplanen ingår bl.a. 
att beredningen ska följa upp och utvärdera kommunens politiska 
organisation inför mandatperioden 2015-2018 och lämna förslag till 
fullmäktige före utgången av december 2013. 
 
Beredningen har nu överlämnat en delrapport med bedömningar 
och förslag främst beträffande den politiska organisationen och 
lokal demokratiutveckling. 
 
I delrapporten föreslår beredningen bl.a. att  
 
- bestämmelsen i 35 § i fullmäktiges arbetsordning om nämnder-

nas återredovisning till fullmäktige upphävs, 
 
- fullmäktige upphäver sitt beslut om särskild uppföljning av 

utvalda fullmäktigebeslut, 
 
- servicenämnden slopas och nämndens uppgifter fördelas mellan 

kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, 
 
- ansvaret för bistånd i form av försörjningsstöd förs över från 

kultur- och utvecklingsnämnden till socialnämnden, 
 
- ansvaret för utförande av daglig verksamhet för personer som 

socialnämnden har gett rätt till sådan insats förs över till kultur- 
och utvecklingsnämnden från socialnämnden. 

     forts 
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KF § 3 forts 
 
Ärendets beredning 
 
Som ett led i översynen har beredningen haft överläggningar med 
fullmäktiges och nämndernas presidier samt med kommunrevi-
sorerna i syfte att utifrån ett antal frågeställningar få synpunkter på 
den politiska organisationens funktionssätt och möjligheter att 
bedriva en effektiv politisk styrning. 
 
Beredningens delrapport har remitterats till kultur- och utveck-
lingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, servicenämnden och 
socialnämnden för yttrande i berörda delar. 
 
Kommunledningskontoret har sammanställt remissvaren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 18 
november 2013 § 9. 
Demokrati- och organisationsberedningens delrapport den 18 
november 2013 med bilagor. 
Kommunledningskontorets remissammanställning den 20 december 
2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 januari 2014 § 3. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Jonas Hellsten (M) med instämmande av Thomas Jönsson (M), 
Margareta Bengtsson (M), Ove Bengtsson (S), Elisabeth Babic (M), 
Mikael Kahlin (M), Margareta Jonsson (FP) och Lena Angviken 
(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag i enlighet med demo-
krati- och organisationsberedningens förslag. 
 
Bertil Johansson (Lap): Kommunen ska ha ett kommunråd på heltid 
och två oppositionsråd på deltid med tjänstgöringsgraden 25 pro-
cent vardera. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition Bertil Johanssons förslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
     forts 
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KF § 3 forts  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-
slag i övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Bestämmelsen i 35 § i fullmäktiges arbetsordning om 

nämndernas återredovisning till fullmäktige upphävs från och 
med den 1 februari 2014. 

 
2. Fullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 18, om särskild 

uppföljning av fullmäktiges beslut upphävs från och med den 1 
februari 2014. 

 
3. Servicenämnden slopas från och med den 1 januari 2015. 
 
4. Kommunstyrelsen tar från och med den 1 januari 2015 över 

servicenämndens fastighetsrelaterade frågor och uppgifter som 
rör internservicetjänster, avfallshantering, gatu- och väghåll-
ning, park- och naturverksamhet. 

 
5. Miljö- och byggnadsnämnden tar från och med den 1 januari 

2015 över servicenämndens trafiknämnds- och trafiksäkerhets-
uppgifter och ges ansvaret för brandskyddskontroll av kommu-
nens egna byggnader och anläggningar. 

 
6. Socialnämnden tar från och med den 1 januari 2015 över kul-

tur- och utvecklingsnämndens ansvar för bistånd i form av för-
sörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. 

 
7. Kultur- och utvecklingsnämnden ges från och med den 1 janu-

ari 2015 ansvaret för utförande av daglig verksamhet enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för per-
soner som socialnämnden har gett rätt till sådan insats. 

 
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till revide-

rade reglementen för kommunstyrelsen, kultur- och utveck-
lingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämn-
den till följd av ändringarna i nämndernas verksamhets-
områden.   forts 
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KF § 3 forts 
 
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till revide-

rade reglementen för kommunstyrelsen, kultur- och utveck-
lingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämn-
den till följd av ändringarna i nämndernas verksamhets-
områden. 

 
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att anpassa förvaltningsorga-

nisationen till följd av ändringarna i nämndernas verksamhets-
områden. 

 
11. Demokrati- och organisationsberedningen ges i uppdrag att till 

den 30 november 2016 utvärdera den politiska organisationen. 
 
12. Fullmäktige ansluter sig i övrigt till demokrati- och organisa-

tionsberedningens bedömningar vad avser kommunens poli-
tiska organisation m.m. inför mandatperioden 2015-2018. 

 
Reservationer 
 
Bertil Johansson och Ulf Johansson (Lap) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Bertil Johanssons förslag. 
____ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 
ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 4 Dnr 2013-000338 
 
Anslag för utökning av förskoleplatser i Skottorp 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden begär medel för etablerings- och av-
etableringskostnader samt utökning av 2014 års budgetram för 
ökade lokalkostnader för en paviljong i Skottorp. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut att kommunen inte 
kommer att kunna erbjuda plats till de barn som står i kö för en för-
skoleplats våren 2014 i den södra delen av kommunen. För att 
kommunens ska kunna leva upp till lagens krav är det nödvändigt 
att skapa ytterligare förskoleplatser. 
 
En fristående verksamhet är godkänd för etablering i området vil-
ken skulle ta hand om behovet av förskoleplatser. Beslutet om 
markköp, som var en förutsättning för etableringen, har över-
klagats. Även om markköpet genomförs innebär fördröjningen att 
barn- och ungdomsnämnden står inför en akut situation. Barn- och 
ungdomsnämnden föreslår att en paviljong placeras i anslutning till 
Mumindalens förskola i Skottorp för att lösa bristen på förskole-
platser. Teknik- och servicekontoret beräknar kostnaden för etable-
ring och avetablering till 500 tkr och beräknar den årliga hyran för 
en paviljong till 300 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 19 december 2013 § 
137. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 januari 2014 § 1. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Servicenämnden medges tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 
500 tkr för etablerings- och avetableringskostnader för en paviljong 
i Skottorp. Anslaget finansieras genom minskning av kommunens 
rörelsekapital. 
____ 
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KF § 5 Dnr 2013-000008 
 
Utmaning av kommunens turistbyråverksamhet 
 
Ärendet 
 
Christian Persson begär, med hänvisning till kommunens utmanar-
rätt, att kommunen ska upphandla Turistbyråns hela verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade den 12 februari 2013, § 39, ären-
det till kultur- och utvecklingsnämnden för att nämnden vid sin 
prövning av utmaningen ska beakta bl. a. marknadssituationen, 
ekonomiska kalkyler för den egna verksamheten, kvalitetskrav, 
konsekvenser för arbetstagarna samt konsekvenser för den egna 
organisationen och påverkan på övriga nämnders verksamhet i 
enlighet med kommunens konkurrensprogram. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunens regler i konkurrensprogrammet om utmanarrätt inne-
bär att den som vill överta driften av en verksamhet som kommu-
nen bedriver, kan utmana kommunen genom att lämna in en begä-
ran om att kommunen upphandlar tjänsten på marknaden. 
 
Den nämnd som ansvarar för den utmanade verksamheten ska 
handlägga och besluta med anledning av utmaningen såvida inte 
utmaningen avser en konkurrensutsättningsfråga av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. I sådant fall 
ska nämnden med eget beslutsförslag hänskjuta utmaningen till 
fullmäktige för prövning. 
 
När en utmaning prövas ska nämnden beakta bl. a. marknadssitua-
tionen, ekonomiska kalkyler för den egna verksamheten, kvalitets-
krav, konsekvenser för arbetstagarna samt konsekvenser för den 
egna organisationen och påverkan på övriga nämnders verksamhet. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden beskriver konsekvenserna av att 
låta en extern utförare ta över driften av turistbyråverksamheten och 
konstaterar bl.a. att det finns risk för att vissa samordningsmöjlig-
heter försvinner om en extern utförare tar över driften. Nämnden 
föreslår att utmaningen avslås. 
 forts 
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KF § 5 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 19 december 2013 
§ 168. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 januari 2014 § 4. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap): Ärendet ska återremitteras till kultur- och 
utvecklingsnämnden. 
 
Elisabeth Babic (M) med instämmande av Thomas Jönsson (M) och 
Glenn Kjellin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 
på utmaningen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Bertil Johanssons förslag om 
återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-
slag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår utmaningen. 
 
Reservationer 
 
Bertil Johansson och Ulf Johansson (Lap) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Bertil Johanssons förslag. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 6  
 
Information från kommunrevisorerna 
 
Kommunrevisorerna informerar om granskning av kommunens 
upphandlingsverksamhet och om revisionsplan 2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 7  
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 8 Dnr 2013-000348  
 
Remiss av motion om golvmaterial i Lilla Tjärby förskola 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Lena Angviken och Eva 
Ericsson (MP) att golven i den planerade nya förskolan i Lilla 
Tjärby ska beläggas med linoleummattor i stället för plastmattor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 16 december 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till servicenämnden för yttrande efter hörande 
av Laholmshem AB senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 juni 2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 9 Dnr 2014-000034  
 
Remiss av motion om sammanträdeslokal i f.d. polishuset 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Hans Hansson (SD) att 
möjligheten utreds att inrymma en sammanträdeslokal i f.d. polis-
huset i Laholm som kan ersätta Laholms Teater som samman-
trädeslokal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 21 januari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till servicenämnden för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 10 Dnr 2014-000001  
 
Remiss av medborgarförslag om sommarbuss till kusten 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Gunvor Petersson, Mellbystrand, föreslås 
att en avgiftsfri sommarbuss inrättas i kommunen under 2014 som 
ska gå i slingor mellan byarna i inlandet till kustområdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 1 januari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 11 Dnr 2014-000013  
 
Remiss av medborgarförslag om kulturutövare i kommunens 
allmänna lokaler 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Bengt Forssberg, Laholm, föreslås att 
kommunen ska upplåta sina allmänna lokaler Stadsbiblioteket, 
Stadshusgalleriet och Teckningsmuseet för lokala kulturutövare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 9 januari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 
besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 
ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 12 Dnr 2014-000018  
 
Remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Carl Stridsberg, Laholm, föreslås att 
kommunen ska låna ut cyklar till turister och anordna eldrivet tåg 
som kör turister genom Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 13 januari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 
besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 
ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 13 Dnr 2013-000309  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i över-
förmyndarnämnden efter Gunnel Ström (C). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kaj Talik (C), Klockarvägen 12, 310 20 Knäred, väljs till ersättare i 
överförmyndarnämnden för tiden till och med den 31 december 
2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 14 Dnr 2013-000330  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i ser-
vicenämnden, ersättare i socialnämnden och huvudman i Laholms 
Sparbank efter Marita Andréasson (M). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Cecilia Roos (M), Daggarpsvägen 3, 312 91 Laholm, väljs till 

ledamot i servicenämnden för tiden till och med den 31 decem-
ber 2014. 

 
2. Per Wärnbring (M), Sävvägen 1, 312 71 Skummeslövsstrand, 

väljs till ersättare i socialnämnden för tiden till och med den 31 
december 2014. 

 
3. Jonas Hellsten (M), Kyrkogatan 18, 312 30 Laholm, väljs till 

huvudman i Laholms Sparbank för tiden till och med den 
ordinarie sparbanksstämman 2015. 

____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 15 Dnr 2013-000341  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Enligt reglementet för Laholms Sparbank är huvudman som under 
löpande mandatperiod fyller 70 år skyldig att avgå vid ordinarie 
sparbanksstämma det kalenderår huvudmannen uppnår denna ålder. 
 
Kommunfullmäktige har därför att förrätta fyllnadsval av huvud-
man i Laholms Sparbank efter Bengt-Göran Persson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Anmälan den 3 december 2013 från Laholms Sparbank. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 16 Dnr 2014-000020 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av styrelseledamot 
i Coompanion-Kooperativ Utveckling i Halland ekonomisk 
förening, styrelseledamot i Laholms Teckningsmuseum och ombud 
vid stämmor i Skummeslövs tångallmännings samfällighetsförening 
efter Jan Gustavsson (C). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Gunbritt Emilsson (C), Köpinge 40, 312 91 Laholm, väljs till 

styrelseledamot i Laholms Teckningsmuseum för tiden till och 
med den 31 december 2014. 

 
2. Övriga fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 17 Dnr 2014-000021  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Ewa Rydén, vald för Sverigedemokraterna till ledamot i kommun-
fullmäktige, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot 
i servicenämnden och huvudman i Laholms Sparbank, har anmält 
att hon är folkbokförd i annan kommun. Hennes uppdrag har där-
med upphört. 
 
Beslutsunderlag 
 
Anmälan den 13 januari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Hans Hansson (SD), Ramsjön 113, 310 21 Hishult, väljs till 

ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och 
med den 14 oktober 2014. 

 
2. Thomas Lövenbo (SD), Bygatan 17, 312 75 Våxtorp, väljs till 

ledamot i servicenämnden för tiden till och med den 31 decem-
ber 2014. 

 
3. Fyllnadsval av huvudman i Laholms Sparbank förrättas nästa 

sammanträde. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 18 Dnr 2014-000019  
 
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2014 
 
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 be-
sluten har genomförts. Rapporteringen till fullmäktige sker en gång 
per år samtidigt med redovisningen vid fullmäktiges sammanträde i 
april månad av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. 
 
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. 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 
Kommunfullmäktige 2014-01-28 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 19    
 
Anmälningar 
 
1. Redovisning av nämndsplaner 2014. 
 Dnr 2013-111. 
 
2. Länsstyrelsens protokoll 2013-12-04. Avgången ersättare i kom-

munfullmäktige. 
Dnr 2013-330. 

 
3. Länsstyrelsens protokoll 2013-12-04. Avgången ersättare i kom-

munfullmäktige. 
Dnr 2013-312. 
 

4. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om belysning vid 
gång- och cykelväg på Glänninge i Laholm. 
Dnr 2013-213. 
 

5. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om gångbana vid 
Mästockavägen i Knäred. 
Dnr 2013-271. 
 

6. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om upprustning av 
gång- och cykelväg vid Lagavägen i Laholm. 
Dnr 2013-244. 

 
7. Barn- och ungdomsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

sommarskola. 
Dnr 2013-204. 

 
8. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om handels-

område mellan Laholm och Mellbystrand. 
Dnr 2013-169. 

____ 
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