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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2014 
VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l        

Elisabet Babic (M) l        

Mikael Kahlin (M) l        

John Löfstedt (M) l        

Margareta Bengtsson (M) l        

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) l        

Jonas Hellsten (M) l        

Christer Johnsson (M) l        

Lena Drott (M) -- Magnus Johansson       

Kenneth Camitz (M) l        

Johan Johansson (M) l        

Angela Magnusson (M) l        

Erling Cronqvist (C) l        

Lena Olofsdotter (C) l        

Ove Bengtsson (C) l        

Maria Bronelius (C) l        

Roland Gottfridsson (C) l        

Majvor Persson (C) l        

Kent-Arne Andersson (C) l        

Emma Gröndahl (FP) l        

Margareta Jonsson (FP) l        

Margareta Svensson (M) -- Lennart Hansson       

Kjell Henriksson (S) l        

Magnus Johansson (S) -- Karl-Fredrik Tholin       

Glenn Kjellin (S) -- Nils-Erik Johansson       

Kristina Jönsson (S) l        

Rosita Antonsson (S) l        

Siv Pålsson (S) l        

Tenny Davidsson (S) -- Stina Lindberg       

Annita Asplid (S) l        

Ove Bengtsson (S) l        



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2014 
VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l        

Lena Angviken (MP l        

Eva Eriksson (MP) l        

Hans Hansson (SD) l        

Rikard Vesterlund (SD) l        

Gejbert Strömdahl (SD) l        

Bertil Johansson (Lap) l        

Lars Jeppsson (Lap) -- Ulf Johansson       

Anna Erica Alsbjer (SPI) l        

Christian Wahl (M) l        
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 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) 1 

Ann Bengtsson (C) 1 

Bo Fritzson (C)  

John-Arne Larsson (C) 1 

Göran Holmberg (FP) 1 

Gareth Bush (FP)  

Lennart Hansson (KD  

Lars Gustafsson (KD)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Stina Lindberg (S)  

Bengt-Göran Persson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Anna-Lena Huldtgren (MP)  

Thore Johansson  (SD)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI)  
 
 
 



 
 
 
Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 25 mars 2014 
 
Protokollet, som justerats den 27 mars 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 28 mars 2014  
t o m den 22 april 2014 intygas 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 43 Dnr 2014-000131  
 
Interpellation om ridhusanläggningen i Ahla 
 
Ärendet 
 
Bertil Johansson (Lap) begär i interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande svar på om ridhusanläggningen i Ahla ska säljas genom 
anbudsförfarande under 2014 och om hyreskontraktet med 
Laholmsortens Ryttarförening har sagts upp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation den 18 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) svarar därefter 
på interpellationen. 
____ 
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KF § 44 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. 
 
Efter att miljö- och byggnadsnämnden lagt fram förslag till detalj-
plan för Hishult 1:98 för antagande har kommunfullmäktige den 25 
februari 2014 § 21, återremitterat ärendet till nämnden för utred-
ning angående utfartsförbud längs med Markarydsvägen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har nu genomfört utredningen och 
föreslår att detaljplanen antas. 
 
Ärendets beredning 
 
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för bostadsända-
mål inom ett mindre avgränsat område för Hishults skola. Detalj-
planeförslaget innebär att den södra delen av Hishults skolområde 
får ändrad användning från skola/förskola till bostäder, trygghets-
bostäder. Ändringen gör det möjligt att bygga trygghetsbostäder 
inom området med närhet till det nya äldrecenter som planeras i 
Hishults nya skolbyggnad. 
 
Planändringen genomförs med normalt planförfarande. Planför-
slaget har varit föremål för granskning från och med den 27 
november 2013 till och med den 17 januari 2014. Synpunkter som 
kommit in under tiden för granskningen redovisas i granskningsut-
låtandet. Utefter dessa synpunkter har planen justerats inför ett an-
tagande. 
 
Planförslaget föreslås ändras och kompletteras i följande avseen-
den: 
 
 forts 
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KF § 44 forts 
 
1. Plankartan justeras så att den östra delen av fastigheten förses 

med utfartsförbud och bullerskäm mot Markarydsvägen. 
Beteckningen x på östra sidan om trygghetsboendet tas bort. 

 
2. Planbeskrivningen ändras angående Naturvårdsverkets buller-

rekommendationer, rätt hänvisning ska vara Boverket som 
ansvarar för allmänna råd för trafikbuller. 

 
3. Genomförandebeskrivningen kompletteras vad gäller kostnads-

ansvar för åtgärder som avser Skanovas kabelanläggningar. 
 
4. Genomförandebeskrivningen kompletteras vad gäller härskande 

fastighet för servitut avseende gång- och cykelväg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 3 mars 2014. 
Antagandehandlingar, detaljplan för del av Hishult 1:98 m.fl., 
Hishults trygghetsboende. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 mars 2014 § 41. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Hishult 1:98 m.fl., 
Hishults trygghetsboende. 
____ 
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KF § 45 Dnr 2013-000337 
 
Bidrag till Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården för utbyte 
av värmesystem 
 
Ärendet 
 
Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården ansöker om bidrag för att 
byta ut värmesystemet och indragning av eget el-abonnemang i 
Skoskumsgården i Skummeslövsstrand. Projektet har kostnads-
beräknats till 165 000 kronor och föreningen har hos Boverket 
ansökt om ett statligt bidrag med 50 procent. 
 
Statligt bidrag kan beviljas endast under förutsättning att kommu-
nen lämnar stöd med 30 procent av totalkostnaden vilket motsvarar 
ca 50 000 kronor. Resterande 20 procent finansieras av föreningen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunen tecknade 2002 ett nyttjanderättsavtal på 25 år med 
Skummeslövs Eko-Camping AB som då ägde byggnaden. Nyttjan-
derätten har i andra hand upplåtits till bygdegårdsföreningen Sko-
skumsgården, som med hjälp av statliga och kommunala medel ut-
fört ombyggnad till en kostnad om ca 2,5 miljoner kronor. Enligt 
avtalet ska föreningen ombesörja och bekosta samlingslokalens 
drift, skötsel, underhåll m.m. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att Bygdegårdsföreningen 
Skoskumsgården ges bidrag med 30 procent av det bidragsunderlag 
som berättigar till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) 
om bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

Beslutsunderlag  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 20 februari 2014 § 
31. 
Ansökan från Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården den 28 
november 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 mars 2014 § 42. 
 
 forts 
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KF § 45 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 
ansökan att för planerade åtgärder i Skoskumsgården lämna Bygde-
gårdsföreningen Skoskumsgården bidrag med 30 procent av det 
bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt förord-
ningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 
____ 
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KF § 46 Dnr 2013-000258 
 
Svar på medborgarförslag om medlemskap i Mayors for Peace 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Gunaino Enqvist och Susanne Gersten-
berg för Kvinnor för Fred i Laholm föreslås att kommunen ska söka 
medlemskap i organisationen Mayors for Peace som arbetar bl.a. 
för avskaffandet av kärnvapen. Enligt förslagsställarna är ett med-
lemskap i Mayors for Peace ett bra sätt för kommunen att följa upp 
och förankra det fredsengagemang som skapats i kommunen genom 
400-årsjubileet av freden i Knäred. 
 
Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2013, § 153, remitterat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
fullmäktiges sammanträde den 29 april 2014. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att Organisationen Mayors 
for Peace tillkom 1982 på initiativ av borgmästarna i Hiroshima 
och Nagasaki. I organisationens statuter anges att medlemsstäderna 
ska arbeta för avskaffandet av kärnvapen, arbeta för att lösa svält 
och fattigdomsfrågor i världen, främja mänskliga rättigheter och 
motverka miljöförstöring. Organisationens aktiviteter omfattar bl.a. 
att anordna konferenser och liknande på de ovan nämnda temana, 
liksom att producera och sprida material på dessa teman. Styrelse-
medlemmarna i organisationen väljs av medlemsstäderna och gene-
ralkonferens hålls vart fjärde år. Medlemskapet är gratis och orga-
nisationen har för närvarande 5 860 medlemsstäder i 158 länder, 
varav 27 svenska städer. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar vidare att det i bestämmelsen 
om kommunernas allmänna befogenheter i 2 kap. 1 § kommunal-
lagen anges att kommuner själva får ha hand om sådana angelägen-
heter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av 
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Av 
fast praxis framgår att utrikespolitiken är en statlig angelägenhet. 
 
     forts 
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KF § 46 forts 
 
Kompetensenligheten av en kommuns beslut om medlemskap i 
Mayors for Peace har varit föremål för rättslig prövning. Kommun-
fullmäktige i Gävle kommun beslöt den 25 mars 2013 att bifalla ett 
medborgarförslag om medlemskap i denna organisation. Beslutet 
överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som i dom den 20 feb-
ruari 2014 upphävde kommunens beslut. Förvaltningsrätten hän-
visade till att kommunens beslut att ansluta sig till Mayors for 
Peace fick anses vara en utrikespolitisk åtgärd som faller utanför 
den kommunala kompetensen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 26 september 2013. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 mars 2014 § 43. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lena Angviken (MP) med instämmande av Lennart Svensson (V): 
Medborgarförslaget ska bifallas. 
 
Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Thomas Jönsson (M) 
och Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 
avslag på medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lena Angvikens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförlaget. 
 
Reservation 
 
Lena Angviken och Eva Eriksson (MP) samt Lennart Svensson (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena Angvikens förslag. 
____ 
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KF § 47 Dnr 2014-000094 
 
Kommunens reviderade investeringsbudget 2014 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. 
Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 
förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar 
bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan 
betalningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda 
varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även 
finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl 
omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i 
årsbudgeten. 
 
Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2014 som antogs 
av kommunfullmäktige i november 2013 uppgick till totalt 
100 559 tkr. 
 
Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investerings-
budget för år 2014. Inom VA-verksamheten (kommunstyrelsen) 
och servicenämnden har kommentarer till förslaget lämnats. För-
slaget innehåller i princip de i 2014 års budget beslutade invester-
ingarna, projekt som av olika anledningar inte avslutats under 2013 
samt vissa nya projekt. 
 
Den totala bruttokostnaden i förslaget till investeringsbudget upp-
går till 136 585 tkr och intäkterna uppgår till 10 020 tkr, vilket 
innebär att föreslagna nettoinvesteringar uppgår till 126 565 tkr. 
Dessa fördelas mellan respektive nämnd enligt följande: 
 
Nettoinvesteringar (tkr) 
Kommunstyrelse (inkl VA) 47 527 
Kultur- och utvecklingsnämnd 10 900 
Servicenämnd (inkl avfall) 54 598 
Barn- och ungdomsnämnd 8 750 
Socialnämnd 3 680 
Miljö- och byggnadsnämnd 1 110 
Totalt  126 565 
    forts 
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KF § 47 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets sammanställning den 28 februari 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 mars 2014 § 44. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderad 
investeringsbudget för år 2014. 
____ 
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KF § 48 Dnr 2014-000104 
 
Anslag för återställning av stormskador på havsstranden 
 
Ärendet 
 
Servicenämnden begär tilläggsanslag med 450 tkr för att återställa 
havsstranden efter höstens stormar enligt följande: 
 
- återställning av räddningsvägar 30 tkr 
- reparation tillgänglighetsfunktioner 15 tkr 
- rensning av stranden från främmande material 40 tkr 
- utmärkning av skoterleden 15 tkr 
- återställning av träspång 20 tkr 
- återställning av strandutrustning, stolpar och skyltar 80 tkr 
- material 50 tkr 
- åtgärder på f.d. skyddsvärn 50 tkr 
- övriga åtgärder 150 tkr 
Summa 450 tkr 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen föreslår att tilläggsanslag inte medges för övriga 
åtgärder. I övrigt tillstyrks servicenämndens anslagsbegäran. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 26 februari 2014 § 18. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 mars 2014 § 45. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige medger servicenämnden tilläggsanslag med 
300 tkr i driftsbudgeten för återställning av stranden. Anslaget 
finansieras ur kommunens rörelsekapital. 
____ 
 
I anslutning till ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajour-
nering för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 49 Dnr 2014-000103 
 
Förändringar i kommunens principer för ekonomi- och verk-
samhetsstyrning 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 28 juni 2011, § 94, reviderade 
principer för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning. 
 
De nya principerna innebar bl.a. en förändrad målstruktur där syftet 
var att tydliggöra kopplingen mellan de övergripande inriktnings-
målen och verksamhetsstyrningen vad gäller såväl nämndsspecifik 
som gemensam verksamhet. En tydligare fokusering sker mot vilket 
resultat som ska uppnås utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
i stället för aktiviteter och metoder. Samtidigt förstärktes ambitionen 
att följa upp och utvärdera resultaten. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret lägger fram förslag på vissa förändringar 
som berör följande delar av styrprinciperna: 
 
- Budgetprocessen 
- Riktlinjer och direktiv för arbetet med kommunplanen 
- Nämndsplanerna 
 
Budgetprocessen förändras på så sätt att kommunstyrelsen under 
juni månad beslutar om riktlinjer och direktiv samtidigt som man 
lägger förslag på definitiva budgetramar till kommunfullmäktige. 
Detta innebär att såväl anvisningar som budgetramar fastställs under 
en och samma månad. Samtidigt senareläggs den tidpunkt som 
nämnderna senast ska lämna förslag på ekonomisk plan och under-
lag till kommunplan med en månad vilket då innebär senast den 30 
september. 
 
Vidare föreslås det att i kommunstyrelsens direktiv även anges de 
resultatindikatorer som ska kopplas till respektive resultatmål. För 
dessa indikatorer anger nämnderna förslag på värden. Enligt 
nuvarande regler lämnar nämnderna förslag på sådana indikatorer. 
 
 forts 
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KF § 49 forts 
 
Arbetet med nämndsplanerna föreslås förändras genom att besluten 
om planerna tidsmässigt samordnas med nämndernas arbete med 
underlaget till kommunplanen. Följden av en sådan samordning blir 
att arbetet med nämndsplanerna tidigareläggs en månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 mars 2014 § 46. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer förändringar i kommunens princi-
per för ekonomi- och verksamhetsstyrning i enlighet med kom-
munledningskontorets förslag. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 
Kommunfullmäktige 2014-03-25 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 50 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 
enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
insatser 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 fjärde kvartalet 
2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 25 februari 2014 § 29. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 mars 2014 § 47. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 
handlingarna. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 51 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 52 Dnr 2014-000118 
 
Remiss av motion om belysning på cykelbanan mellan Laholm 
och Hemmeslöv 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Maria Bronelius (C) att 
cykelbanan på den tidigare järnvägsleden mellan Laholm och 
Hemmeslöv ska förses med belysning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 10 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till servicenämnden för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 53 Dnr 2014-000136 
 
Remiss av motion om regionalt innovationsråd 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Kjell Henriksson (S) att 
kommunen ska verka för att Region Halland tar initiativ till att ett 
regionalt innovationsråd bildas med uppgift att samla den hal-
ländska politiken i kommuner och region, näringslivet, arbetsmark-
nadens parter och akademien i syfte att ta fram en sammanhållen 
innovationsstrategi för utveckling av näringslivet, sysselsättningen 
och tillväxten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 21 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2014. 
____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 
Kommunfullmäktige 2014-03-25 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 54 Dnr 2014-000079 
 
Remiss av medborgarförslag om lekplats i Skogaby 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Jenni Anna Gustafsson, Skogaby, föreslås 
att kommunen anlägger en lekplats på lämplig plats i Skogaby. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 14 februari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 30 september 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 55 Dnr 2014-000089 
 
Remiss av medborgarförslag om teckningstävling med miljö-
tema i kommunens skolor 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Bo Brink, Skummeslövsstrand, föreslås 
att kommunen anordnar en teckningstävling med miljötema i kom-
munens skolor med målsättning att alla skolor kan uppfylla kraven 
för ”Grön Flagg”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 17 februari 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till barn- och ungdomsnämnden att 
besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 
ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 30 september 
2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 56 Dnr 2014-000116 
 
Remiss av medborgarförslag om ändrad benämning för 
brukare inom äldreomsorgen 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Carola Blomster, Våxtorp, föreslås att 
benämningen brukare inom kommunens äldreomsorg ska bytas ut 
mot benämningen kund. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 10 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 30 september 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 57 Dnr 2014-000117 
 
Remiss av medborgarförslag om ställplatser för husbilar 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Leif Blomgren, Skummeslövsstrand, 
föreslås att ställplatser för husbilsturister anordnas i Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 10 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 30 september 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 58 Dnr 2014-000121 
 
Remiss av medborgarförslag om utomhusgym i Stadsparken 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Cecilia Håkansson, Laholm, föreslås att 
kommunen anordnar ett utomhusgym i Laholms Stadspark. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 12 mars 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 30 
september 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 59 Dnr 2014-000122 
 
Remiss av medborgarförslag om bowlinghall 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Kerstin Tomic, Laholm, föreslås att det 
ska anordnas en bowlinghall i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 10 mars 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 30 
september 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 60 Dnr 2014-000123 
 
Remiss av medborgarförslag om åtgärder på cykelbanan 
mellan Laholm och Mellbystrand 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Kerstin Tomic, Laholm, föreslås att det 
sätts upp något som avskiljer cykelbanan från riksväg 24 mellan 
Laholm och Mellbystrand i bl.a. bullerdämpande syfte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 10 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 30 september 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 61 Dnr 2014-000134 
 
Valärende 
 
Kicki Vänneå (M) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och nämndeman i Halmstads tings-
rätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 19 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kicki Vänneå befrias från sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och nämndeman i Halmstads tingsrätt. 
 
2. Fyllnadsval av nämndeman i Halmstads tingsrätt förrättas nästa 

sammanträde. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 62 Dnr 2014-000135 
 
Valärende 
 
Sven-Erik Vänneå (M) begär att få bli befriad från sina uppdrag 
som ledamot i valnämnden och ledamot i Stiftelsen Hembygds-
fonden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 19 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Sven-Erik Vänneå befrias från sina uppdrag som ledamot i val-

nämnden och ledamot i Stiftelsen Hembygdsfonden. 
 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 63 Dnr 2014-000141 
 
Valärende 
 
Anna-Lena Huldtgren (MP) begär att få bli befriad från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 10 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anna-Lena Huldtgren befrias från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 64 
 
Anmälningar 
 
1. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare i kommunfullmäk-

tige. 
Dnr 2014-086. 

 
2. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om sommarbuss 

till kusten. 
Dnr 2014-001. 

 
3. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhets-

åtgärder vid Vallbergaskolan. 
Dnr 2013-270. 

 
4. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om underhåll av 

bro över Kråkan. 
Dnr 2013-274. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 65 
 
Information om kommunens resultat i undersökningen 
Kommunens kvalitet i korthet 
 
Kommunledningskontoret informerar om kommunens resultat i 
Sveriges Kommuner och Landsting undersökning Kommunens 
kvalitet i korthet. 
____ 
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