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………………………………………………… 
Irina Boutenko 
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KF § 20 Dnr 2014-000008 
 
Svar på 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. 
 
Kommunfullmäktige har den 28 januari 2014, § 1, beslutat att 
interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) svarar på 
interpellationen. 
____ 
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KF § 21 Dnr 2013-000229 
 
Detaljplan för del av Hishult 1:98 m.fl., Hishults trygghets-
boende 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har den 4 december 2012, 272, gett miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för Hishult 1:98 
m.fl., Hishults skola. Syftet med detaljplaneändringen är att möjlig-
göra för bostadsändamål inom ett mindre avgränsat område för 
Hishults skola. 
 
Ärendets beredning 
 
Det område som avses ändras från den nu gällande detaljplanen 
utgörs av den södra delen av Hishults skolområde, direkt norr om 
Markarydsvägen. Detaljplaneförslaget innebär att den södra delen 
av skolområdet får ändrad användning från skola/förskola till 
bostäder, trygghetsbostäder. Ändringen gör det möjligt att bygga 
trygghetsbostäder inom området med närhet till det nya äldrecenter 
som planeras i Hishults nya skolbyggnad. 
 
Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden den 27 
november 2013 till och med den 17 januari 2014. Inkomna syn-
punkter redovisas i granskningsutlåtandet. Utifrån inkomna syn-
punkter har planförslaget ändrats och kompletterats i vissa avseen-
den. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att detaljplaneförslaget antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsen protokoll den 11 februari 2014 § 21. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 29 januari 2014 § 9. 
Antagandehandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ove Bengtsson (C): Ärendet ska återremitteras till miljö- och bygg-
nadsnämnden för utredning angående utfartsförbud längs med Mar-
karydsvägen.   forts 
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KF § 21 forts 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Ove Bengtssons yrkande om 
återremiss och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden för utred-
ning angående utfartsförbud längs med Markarydsvägen. 
____ 
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KF § 22 Dnr 2013-000155 
 
Detaljplan för del av Ysby 21:4, småhustomter, Ysby 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen gav den 12 juni 2012, § 154, miljö- och bygg-
nadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Ysby 21:4. 
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en nyproduktion av 
bostäder i anslutning till befintlig villabebyggelse och att Ysby ska 
kunna bibehålla god service. 
 
Ärendets beredning 
 
Planområdet ligger i nordöstra Ysby, norr och söder om Perstorps-
vägen samt öster om Brödåkravägen och området omfattas inte av 
detaljplan. Fastigheterna Ysby 21:5 och 21:6 förs till planområdet 
då dessa båda fastigheter ligger utanför detaljplan i dag. 
 
Planändringen genomförs med normalt planförfarande. Planför-
slaget har varit föremål för granskning under tiden den 30 oktober 
2013 till och med den 29 november 2013. Inkomna synpunkter 
redovisas i granskningsutlåtandet. Utifrån inkomna synpunkter 
föreslås planförslaget ändras och kompletteras i följande avseen-
den: plankartan justeras, n-märkning av träden tas bort, plan-
beskrivningen kompletteras med text under Gator och trafik. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att detaljplaneförslaget antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2014 § 22. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 29 januari 2014 § 7. 
Antagandehandlingar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Ysby 21:4, små-
hustomter, Ysby. 
____ 
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KF § 23 Dnr 2012-000426 
 
Ändring av detaljplaner för Lilla Tjärby samhälle 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag till ändring av detaljplaner för Lilla Tjärby samhälle nr 10, 
24, 38, 44, 55, 65 och 78. Syftet med detaljplaneändringen är att 
uppdatera gällande detaljplaner avseende bestämmelse för byggrätt 
för friköpta enbostadshus. 
 
Ärendets beredning  
 
De gällande detaljplanerna i Lilla Tjärby samhälle har i dag varie-
rande bestämmelser för byggrätt, vilket till stor del beror på den 
standard som gällde vid detaljplanens tillkomst. De nuvarande 
detaljplanebestämmelserna bedöms inte överensstämma med 
dagens behov och standarder för enbostadsbebyggelse i Laholms 
kommun. 
 
Planändringen genomförs med normalt planförfarande. 
 
Förslaget till planändring har varit föremål för granskning under 
tiden den 14 oktober 2013 till och med den 15 november 2013. 
Inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet. Utifrån 
inkomna synpunkter har planförslaget ändrats så att område för 
återvinningsstation har plockats bort ur planförslaget. 
 
En miljöteknisk markundersökning beträffande en före detta kvarn-
verksamhet i Lilla Tjärby samhälle har genomförts. Undersök-
ningen finns med som en bilaga till planhandlingarna och resultatet 
av den utförda undersökningen redovisas i planbeskrivningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2014 § 23. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 29 januari 2014 § 8. 
Antagandehandlingar. 
 
     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 
Kommunfullmäktige 2014-02-25 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 23 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring av 
detaljplaner för Lilla Tjärby samhälle samhälle nr 10, 24, 38, 44, 
55, 65 och 78. 
____ 
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KF § 24 Dnr 2013-000253 
 
Svar på 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. 
 
Ärendets beredning 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har den 23 januari 2014 uppdragit 
åt kultur- och utvecklingsverksamheten att utveckla ”Gateway 
Laholm”, en service- och informationspunkt för cykelturism och 
cykelrelaterade upplevelse, i samverkan med föreningslivet och den 
lokala besöksnäringen. 
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten i samverkan med den lokala 
besöksnäringen har identifierat att kommunen har en stor potential 
för att utveckla cykelturism och cykelrelaterade upplevelser. För att 
kunna skapa attraktiva paketerbjudanden så krävs en utgångspunkt, 
dit resande med tåg eller bil lätt kan ta sig, för vidare färd på cykel. 
På järnvägsstationen i Laholm finns fr.o.m. årsskiftet 2013-2014 
lediga lokaler som storleksmässigt är väl lämpade för ändamålet 
och som ägs av kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 23 september 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2014 § 24. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 januari 2014 
§ 6. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen behandlad med hänvisning 
till kommunstyrelsens beslut att överlämna motionen till kultur- 
och utvecklingsnämnden för beaktande i pågående utredning om 
service- och informationspunkt för cykelturism och cykelrelaterade 
upplevelser. 
____ 
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KF § 25 Dnr 2012-000182 
 
Slutredovisning av renovering av bassänger i Folkhälsocentrum 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har den 29 maj 2012, § 84, och den 30 okto-
ber 2012, § 168, lämnat servicenämnden anslag om totalt 
7 400 000 kr för renovering av bassängerna i Folkhälsocentrum i 
Laholm. 
 
Servicenämnden har nu upprättat slutredovisning för projektet. 
 
Ärendets beredning 
 
Renoveringsbehovet hänfördes till omfattande betongskador och 
läckage på simbassäng och aktivitetsbassäng i Folkhälsocentrum. 
Under renoveringsarbetet framkom det att det saknades tätskikt 
mellan fallbetong och underliggande betongkonstruktion samt att 
det för att undvika framtida skador på betongen krävdes ett luft-
behandlingsaggregat under bassängerna. För att vidta dessa åtgär-
der beviljades servicenämnden tilläggsanslag den 30 oktober 2012 
§ 168. 
 
Servicenämnden framhåller att den huvudsakliga uppgiften att 
åtgärda läckaget och den pågående förstörelsen av den bärande 
konstruktionen har tekniskt sett gått utmärkt. Servicenämnden 
redovisar en total kostnad för projekt om 7 404 459 kr. Service-
nämnden konstaterar att kommuner i närheten har haft avsevärt 
större utgifter för mindre åtgärder på sina simhallar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2014 § 25. 
Servicenämndens protokoll den 22 januari 2014 § 7. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 
____ 
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KF § 26 Dnr 2014-000002 
 
Arvoden till valnämndens ordförande och styrelsen i Kommun-
fastigheter i Laholm AB 
 
Ärendet 
 
Fullmäktiges demokrati- och organisationsberedning har gjort en 
översyn av kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
de förtroendevalda inför mandatperioden 2015-2018. 
 
I beredningens rapport föreslås att vissa arvodesändringar görs 
redan fr.o.m. den 1 januari 2014. Det gäller förslag att 
 
- nytt begränsat arvode införs under valår för valnämndens ord-

förande med fem procent av årsarvodet till kommunstyrelsens 
ordförande (årsarvode 1), 

- arvodet till styrelseordföranden i Kommunfastigheter i Laholm 
AB bestäms till tio procent av årsarvode 1. Övriga styrelse-
ledamöter samt lekmannarevisorer erhåller samma ersättning 
som i dag gäller i Laholmshem AB. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2014 § 26. 
Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 27 januari 
2014 § 1. 
Delrapport angående översyn av ekonomiska förmåner till för-
troendevalda inför mandatperioden 2015-2018 med förslag till 
bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Laholms kommun. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige bifaller föreliggande förslag till arvoden till 
valnämndens ordförande och styrelsen i Kommunfastigheter i 
Laholm AB att gälla från och med den 1 januari 2014. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Jonas Hellsten (M) och Christian Wahl 
(M) i handläggningen i detta ärende. 
____ 
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KF § 27 2014-000002 
 
Ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Fullmäktiges demokrati- och organisationsberedning ska bereda 
frågor som rör kommunens arbete med att utveckla och fördjupa 
den kommunala demokratin i syfte att öka medborgarnas möjlig-
heter till insyn och deltagande, utformningen av kommunens poli-
tiska organisation samt ekonomiska ersättningar och andra arbets-
villkor 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 att göra en över-
syn av kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till de 
förtroendevalda. 
 
Beredningen har den 18 november 2013 till fullmäktige överlämnat 
en delrapport med bedömningar och förslag beträffande den poli-
tiska organisationen och lokal demokratiutveckling. 
 
Beredningen överlämnar nu en delrapport med bedömningar och 
förslag beträffande ekonomiska förmåner till de förtroendevalda. 
 
I delrapporten föreslås beträffande arvoden och andra ersättningar 
bl.a. att 
 
- årsarvoden, begränsade arvoden och timarvodet för samman-

träden m.m. binds till ett basarvode som är det arvode som 
betalas till riksdagens ledamöter och som fastställs av Riks-
dagens arvodesnämnd och som f.n. är 717 600 kr per år, 

 
- årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande (årsarvode 1) 

bestäms till 87 procent av basarvodet (624 312 kr i 2014 års 
nivå). Arvodesbeloppet styr övriga årsarvoden och även fler-
talet begränsade arvoden, 

 
- årsarvodet till miljö- och byggnadsnämndens ordförande höjs 

från 40 till 45 procent av årsarvode 1, 
     forts 
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KF § 27 forts 
 
- timarvodet för sammanträden m.m. bestäms till 0,27 procent av 

basarvodets månadsbelopp. Det innebär arvode på 161 kr i 
2014 års nivå, 

 
- det maximala timbeloppet för ersättning för förlorad arbets-

inkomst höjs från 175 kr till 0,6 procent av basarvodets 
månadsbelopp vilket motsvarar 359 kr i 2014 års nivå. 

 
Beträffande pension m.m. föreslås att 
 
- kommunen antar Sveriges Kommuner och Landstings förslag 

till bestämmelser om omställningsstöd och pension för för-
troendevalda (OPF-KL) att tillämpas på förtroendevald som 
väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, 
eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroende-
valda, 

 
- kommunstyrelsen ges i uppdrag att som pensionsmyndighet 

tolka och tillämpa bestämmelserna om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda, 

 
- det samordningsfria beloppet i PBF ändras från tre prisbas-

belopp till två prisbasbelopp fr.o.m. den 1 januari 2015. 
   
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 februari 2014 § 27. 
Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 27 januari 
2014 §§ 1 och 2. 
Delrapport angående översyn av ekonomiska förmåner till för-
troendevalda inför mandatperioden 2015-2018 med bilagorna: 
- förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroen-

devalda i Laholms kommun, 
- beräkning av ekonomiska konsekvenser, 
- Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:75 med förslag 

till bestämmelser om omställningsstöd och pension för för-
troendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga och kommen-
tarer. 

     forts 
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KF § 27 forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Lena Angviken (MP) 
och Gejbert Strömdahl (SD): Årsarvodet till kommunstyrelsens 
ordförande (årsarvode 1) ska bestämmas till 75 procent av bas-
arvodet. 
 
Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Gejbert Strömdahl 
(SD): Kommunen ska inte ha några pensionsbestämmelser för för-
troendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014. 
 
Ove Bengtsson (S) med instämmande av Roland Gottfridsson (C): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag i enlighet med demokrati- och 
organisationsberedningens förslag i delrapporten. 
 
Under överläggningen beslutar kommunfullmäktige om ajournering 
för genomförande av allmänhetens frågestund. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i 
enlighet med demokrati- och organisationsberedningens förslag att 
årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande (årsarvode 1) ska 
bestämmas till 87 procent av basarvodet och på Bertil Johanssons 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-
slag i enlighet med demokrati- och organisationsberedningens för-
slag om omställningsstöd och pension för förtroendevalda som 
nytillträder uppdrag efter valet 2014 och på Bertil Johanssons 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlig-
het med kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens för-
slag om bifall till demokrati- och organisationsberedningens övriga 
förslag i delrapporten och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
     forts 
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KF § 27 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till bestämmel-

ser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms 
kommun att gälla från och med den 1 januari 2015. 

 
2. Fullmäktige antar i enlighet med Sveriges Kommuner och 

Landstings rekommendation bestämmelser om omställnings-
stöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med till-
hörande bilaga. 

 
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att som pensionsmyndighet 

tolka och tillämpa bestämmelserna om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda. 

 
4. Talet x i § 10 mom. 3 första stycket bestämmelserna om pen-

sion och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ska från 
och med den 1 januari 2015 utgöra två prisbasbelopp. 

 
5. Pensionspolicyn antagen den 22 juni 2005, § 93, upphävs såvitt 

gäller vad som där anförs om förtroendevalda från och med den 
1 januari 2015. 

 
Reservationer 
 
Bertil Johansson och Lars Jeppsson (Lap), Gejbert Strömdahl och 
Rikard Vesterlund (SD), Lena Angviken och Eva Eriksson (MP) 
samt Anna Erica Alsbjer (SPI) reserverar sig mot beslutet angående 
årsarvode till kommunstyrelsens ordförande (årsarvode 1). 
 
Bertil Johansson och Lars Jeppsson (Lap), Gejbert Strömdahl och 
Rikard Vesterlund (SD) samt Anna Erica Alsbjer (SPI) reserverar 
sig mot beslutet angående pension till nyvalda förtroendevalda. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Thomas Jönsson (M), Erling Cronqvist 
(C), Elisabet Babic (M), Mikael Kahlin (M) och Ove Bengtsson (C) 
i handläggningen i detta ärende. 
____ 
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KF § 28 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 29 Dnr 2014-000063 
 
Remiss av motion om belöning till kommuninvånare som visat 
civilkurage 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Gejbert Strömdahl (SD) 
att kommunen ska inrätta ett pris som årligen ska delas ut till kom-
muninvånare som visat civilkurage genom att t.ex. hjälpa polisen 
med att utreda brott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 3 februari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014. 
____ 
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KF § 30 Dnr 2014-000064 
 
Remiss av motion om alkolås på kommunens fordon 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Gejbert Strömdahl (SD) 
att alla fordon som kommunen köper in ska utrustas med alkolås 
samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnaderna för 
att kommunens befintliga fordon förses med sådan utrustning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 3 februari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till servicenämnden för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014. 
____ 
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KF § 31 Dnr 2014-000088 
 
Remiss av motion om förskola i Vallberga 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Kjell Henriksson och 
Annita Asplid (S) att kommunfullmäktige ger barn- och ungdoms-
nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för en förskola i 
Vallberga i befintlig skola eller i dess närhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 11 februari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till barn- och ungdomsnämnden för yttrande 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014. 
____ 
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KF § 32 Dnr 2014-000091 
 
Remiss av motion om EU-kontor 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Erling Cronqvist (C) att 
kommunen utreder möjligheten att med en eller flera grannkommu-
ner etablera ett gemensamt EU-kontor som bl.a. ska bedriva en 
aktiv och kvalificerad projektrådgivning åt de deltagande kommu-
nerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 13 januari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014. 
____ 
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KF § 33 Dnr 2014-000032 
 
Remiss medborgarförslag om gång- och cykelväg från Träd-
gårdsstaden till Laholms centrum 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Pia Kjargaard, Våxtorp, föreslås att en 
gång- och cykelväg anläggs från Trädgårdsstaden till Laholms cent-
rum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 14 januari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014. 
____ 
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KF § 34 Dnr 2014-000038 
 
Remiss av medborgarförslag om gatunamn 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Colm Wynne, Laholm, föreslås att kom-
munen namnsätter en gata efter konstnären Kirke Ralph. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 23 januari 2014. 
 
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 26 
augusti 2014. 
____ 
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KF § 35 Dnr 2014-000040 
 
Remiss av medborgarförslag om aktivitetsstöd till föreningar 
med pensionärsverksamhet 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Sven Lindblad, Laholm, föreslås att 
kommunen ska införa bidrag i form aktivitetsstöd till föreningar 
med pensionärsverksamhet på samma villkor som sådant stöd till 
barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 24 januari 2014. 
 
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 26 
augusti 2014. 
____ 
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KF § 36 Dnr 2014-000048 
 
Remiss av medborgarförslag om skyltning av cykelväg i Skum-
meslövsstrand 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Bo Tengqvist, Skummeslövsstrand, före-
slås att sträckningen Norra Kustvägen - Emil Pers väg – Strand-
ridarevägen - Skogspromenaden i Skummeslövsstrand ska skyltas 
som cykelväg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 26 januari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014. 
____ 
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KF § 37 Dnr 2013-000341 
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i 
Laholms Sparbank efter Bengt-Göran Persson (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kjell Henriksson (S), Laxgränd 15, 312 33 Laholm, väljs till 
huvudman i Laholms Sparbank för tiden till och med den ordinarie 
sparbanksstämman 2015. 
____ 
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KF § 38 Dnr 2014-000020 
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av styrelseledamot 
i Coompanion-Kooperativ Utveckling i Halland ekonomisk 
förening och ombud vid stämmor i Skummeslövs tångallmännings 
samfällighetsförening efter Jan Gustavsson (C). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Bernt Samuelsson (C), Villa Bonnarp, 312 35 Laholm, nomine-

ras till styrelseledamot i Coompanion-Kooperativ Utveckling i 
Halland för tiden till och med den 31 december 2014. 

 
2. Fyllnadsval av ombud vid stämmor med Skummeslövs tång-

allmännings samfällighetsförening förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 39 Dnr 2014-000021 
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i 
Laholms Sparbank efter Ewa Ridén (SD). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Rikard Vesterlund (SD), Nordanåvägen 40, 310 21 Hishult, väljs 
till huvudman i Laholms Sparbank för tiden till och med den ordi-
narie sparbanksstämman 2015. 
____ 
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KF § 40 Dnr 2014-000071 
 
Valärende 
 
Margareta Svensson begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 10 februari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Margareta Svensson befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 
 
2. Lars Gustafsson (KD), Köpinge 51, 312 91 Laholm, väljs till 

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

____ 
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KF § 41 Dnr 2014-000086 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kerstin Larsson (KD) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i fullmäktiges demokrati- 
och organisationsberedning och ersättare i barn- och ungdoms-
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 14 februari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kerstin Larsson (KD) befrias från sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, ersättare i fullmäktiges demokrati- och 
organisationsberedning och ersättare i barn- och ungdoms-
nämnden. 

 
2. Malte Petersson (KD), Hovsvägen 2, 312 94 Laholm, väljs till 

ersättare i demokrati- och organisationsberedningen för tiden 
till och med den 31 december 2014. 

 
3. Helene Nilsson (KD), Tallvägen 6, 310 20 Knäred, väljs till 

ersättare i barn- och ungdomsnämnden för tiden till och med 
den 31 december 2014. 

____ 
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KF § 42 
 
Anmälningar 
 
1. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ledamot och ersättare i 

kommunfullmäktige. 
Dnr 2014-021. 

 
2. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om bildspel. 

Dnr 2013-283. 
 
3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

utedusch vid Hökafältet i Mellbystrand  
Dnr 2013-194. 

 
4. Milj- och byggnadsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

våningshöjder i centrala Laholm. 
Dnr 2013-228. 

____ 
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