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Sekreterare ______________________________________ 
 Bo Erlandsson 
 
 
Ordförande ______________________________________ 
 Christian Wahl 
 
 
Justerande ______________________ ______________________ 

 Margareta Jonsson Lena Angviken 
 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 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) l        

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) l        

Glenn Kjellin (S) l        

Kristina Jönsson (S) l        

Rosita Antonsson (S) l        

Siv Pålsson (S) -- Nils-Erik Johansson        

Tenny Davidsson (S) l        

Annita Asplid (S) l        

Ove Bengtsson (S) l        



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2014 
VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) --        

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) l        

Anna Erica Alsbjer (SPI) l        

Christian Wahl (M) l        
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2014 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Karl-Fredrik Klinker (M)  

Gudrun Pettersson (C) 1 

Ann Bengtsson (C)  

Bo Fritzson (C)  

John-Arne Larsson (C)  

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) 1 

Stina Lindberg (S) 1 

Bengt-Göran Persson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Lars Schale (MP)  

Thore Johansson  (SD)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap) 1 

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI)  
 
 
 



Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 29 april 2014 
 
Protokollet, som justerats den 5 maj 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 6 maj 2014  
t o m den 27 maj 2014 intygas 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 66 Dnr 2010-000373 
 
Detaljplan för Ebbarp 1:22, m.fl., Ebbarps stugby 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Ebbarp 1:22 m.fl., Ebbarps stugby. 
 
Syftet med detaljplanen är att förändra byggrätten för befintliga 
fastigheter som innebär en anpassning till nuvarande behov. En 
ökning av byggrätten, utan koppling till tomtstorlek ger förutsätt-
ningar för skapande av goda bostäder för permanentboende. För att 
medge en utökad byggrätt är avsikten att öka tomternas storlek. 
Vidare är syftet att fastställa gemensamhetsanläggningar som par-
kering, förrådsbyggnad m.m. samt att förändra trafikföringen inom 
området. Två områden, dels i öster och dels i väster, undantas från 
planläggning och underliggande detaljplan upphävs. 
 
Ärendets beredning 
 
Planområdet är beläget cirka två kilometer väster om Skogaby 
samhälle, med tillfartsväg från väg mellan Laholm och Skogaby. 
Området gränsar i norr mot Skogabysjö, i väster, öster och norr mot 
jordbruksmark. 
 
Planändringen genomförs med normalt planförfarande. 
 
Förslaget har varit utställt under tiden den 7 oktober - 8 november 
2013. Inkomna synpunkter redovisas i ett utlåtande. Utifrån dessa 
synpunkter har planen justerats inför ett antagande. 
 
Planförslaget föreslås ändras och kompletteras i följande avseen-
den: 
 
Plankartan: 
‐ Upphävande av strandskyddet redovisas som illustration på 

plankartan samt med text under planbestämmelser 
- Lokalgata i nordväst kompletteras med vändplats 
- Kryss på fastighetsgräns, Ebbarp 1:60, tas bort forts 
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KF § 66 forts 
 
Planbeskrivningen: 
‐ Text gällande upphävandet av strandskydd 
‐ Text gällande vändplats 
 
Planförslaget har kompletterats med upphävande av förordnande 
för allmän platsmark. 
 
Några kvarstående anmärkningar på förslaget från sakägare finns 
inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 mars 2014 § 44. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 63. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Ebbarp 1:22 m.fl., 
Ebbarps stugby. 
____ 
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KF § 67 Dnr 2013-000078 
 
Detaljplan för Skummeslöv 13:61 m.fl., Ängen, Skummeslövs-
strand 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Skummeslöv 13:61 m.fl., Ängen i Skummeslövs-
strand. 
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla grönområdet i planområdets 
mitt till en lek- och samlingsplats. Syftet är även att tillskapa fyra 
nya tomter för bostadsbebyggelse vid Matrosvägen. 
 
Ärendets beredning 
 
Planområdet består av två områden. Det ena området omfattar 
”Ängen” som sträcker sig mellan Tallsätravägen och Stora Strand-
vägen. Det andra området är beläget väster om Matrosvägen och 
avgränsas av bostadsbebyggelse i väster, Styrmansvägen i söder 
och Doktorsgatan i norr. 
 
Planändringen genomförs med normalt planförfarande. 
 
Planen har varit utställd under tiden den 27 november 2013 - 17 
januari 2014. Inkomna synpunkter redovisas i ett utlåtande. Utifrån 
dessa synpunkter har planen justerats inför ett antagande. 
 
Planförslaget föreslås ändras och kompletteras i följande avseen-
den: 
 
Plankartans bestämmelser revideras angående texten tillhörande 
förråd. I plankartan har mindre revideringar utförts i planbestäm-
melserna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 mars 2014 § 43. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 64. 
 
     forts 
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KF § 67 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Skummeslöv 13:61 m.fl., 
Ängen, Skummeslövsstrand. 
____ 
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KF § 68 Dnr 2014-000034 
 
Svar på motion om sammanträdeslokal i f.d. polishuset i 
Laholm 
 
Ärendet 
 
Hans Hansson (SD) yrkar i en motion till kommunfullmäktige att 
möjligheten utreds att inrymma en sammanträdeslokal i f.d. polis-
huset i Laholm som kan ersätta Laholms Teater som samman-
trädeslokal. 
 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till servicenämnden. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden skriver i sitt beslut att nämnden har fått i uppdrag 
av kommunstyrelsen att utreda framtida användningsområde och 
renoveringsbehov för del av fastigheten Hästen 2, f.d. polishuset i 
Laholm. Utredningens inriktning är att byggnaden ska användas till 
kontorslokaler. 
 
För en kort tid sedan uppstod utökat behov av boende för ensam-
kommande flyktingbarn som inte kan tillgodoses inom verksam-
heten på Lilla Nybo i Lilla Tjärby. Förhandling pågår med Region 
Halland om att använda lokaler på Lagahöjden till detta ändamål. 
Den personal som idag har kontor i lokalerna på Lagahöjden kom-
mer därför att temporärt flyttas till f.d. polishuset. Eftersom f.d. 
polishuset kommer att användas som kontorslokaler under minst ett 
år framöver föreslår servicenämnden att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 21 januari 2014. 
Servicenämndens protokoll den 26 mars 2014 § 33. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 65. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Gejbert Strömdahl (SD): Motionen ska bifallas. 
     forts 
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KF § 68 forts 
 
Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Thomas Jönsson (M): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Gejbert Ström-
dahls förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
 
Gejbert Strömdahl, Rikard Vesterlund och Hans Hansson (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
____ 
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KF § 69 Dnr 2014-000105 
 
Redovisning av ej slutligt beredda motioner och medborgar-
förslag 
 
Ärendet 
 
Enligt 29 och 30 §§ arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 
kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april redovisa de motioner och medborgarförslag som då ännu inte 
är färdigberedda. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över motio-
ner och medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets redovisning den 6 april 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 70. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
____ 
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KF § 70 Dnr 2013-000026 
 
Uppföljning av vissa kommunfullmäktigebeslut 
 
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. 
 
Ärendets beredning 
 
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 av ej 
färdigberedda motioner och medborgarförslag vid fullmäktiges 
sammanträde i april. 
 
Kommunledningskontoret redovisar uppföljning av beslut dels om 
policy och handlingsplan mot diskriminering och kränkande sär-
behandling dels om IT-strategi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets redovisning den 6 april 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 71. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
____ 
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KF § 71 Dnr 2014-000023 
 
Kommunens årsredovisning 2013 
 
Ärendet 
 
Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsför-
valtningen under föregående kalenderår. 
 
Enligt 8 kap. 17 § kommunallagen ska årsredovisningen lämnas 
över till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och 
senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 
 
Enligt 3 kap. 1 § kommunala redovisningslagen ska årsredovis-
ningen redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finan-
siering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I 
årsredovisningen ska också ingå en sammanställd redovisning som 
även omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan 
juridisk person i vilken kommunen har ett betydande inflytande. 
 
Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2013, § 146, antaget rikt-
linjer för hantering av resultatutjämningsreserven. Den enligt 8 kap. 
3 d § kommunallagen maximala reserveringen utnyttjas samtidigt 
som det har fastställts ett högsta belopp för storleken på reserven. 
Det fattades samtidigt beslut om att som ingående balans 2013 
avsätta 54,8 mkr till kommunens resultatutjämningsreserv. I års-
redovisningen föreslås det att reserven vid 2013 års utgång är oför-
ändrad i förhållande till det ingående värdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2013. 
Nämndernas redovisning 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 66. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
____ 
I anslutning till ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajourne-
ring för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 72 Dnr 2014-000102 
 
Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 
verksamhet 2013 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
 
Ärendet 
 
Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 
resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 
nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det 
föregående budgetåret 2013. 
 
Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2013 års 
granskning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 
Laholmshem AB och HallWan AB samt sakkunnigas rapporter. 
 
I revisionsberättelsen uttalar revisorerna att de tillstyrker ansvars-
frihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-
ningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för den tid 
revisionen avser. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse förslag på 
handläggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av 
bestämmelsen om jäv i 5 kap. 20 a § kommunallagen. 
 
Enligt 5 kap. 25 a § kommunallagen ska fullmäktiges beslut i 
ansvarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Fullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet bevil-
jas med hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse den 17 april 2014 om handläggningsordning vid prövning 
av frågan om ansvarsfrihet. 
Kommunrevisorernas berättelse den 15 april 2014. 
 
     forts 
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KF § 72 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning. 
 
2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för verksamheten under budgetåret 2013 med 
hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 
Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var leda-
möter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktige-
beredningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i vad 
ledamoten angår. 
____ 
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KF § 73 Dnr 2014-000142 
 
Överföring av 2013 års budgetavvikelser till resultatfonder 
 
Ärendet 
 
I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 
verksamhet, samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt 
ansvarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi 
infördes under år 2008 ett system med resultatfonder. Beslutade 
överföringar av över- eller underskott förs till en resultatfond för 
respektive nämnd som ackumuleras över åren. Ordinarie drift-
budget påverkas inte. 
 
Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 
nämnd för den aktuella verksamheten om inget annat beslutas sär-
skilt. Medlen får inte användas till någon verksamhetsutökning eller 
förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan 
komma att kräva ökade resurser i framtiden. Vidare får överförda 
medel inte användas så att det skapas en annan nivå eller inriktning 
på verksamheten än den som fastställts i nämndsplanerna. 
 
Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 
ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resul-
tatfond måste underskott återställas inom tre år efter det år det upp-
kommit. 
 
I samband med budgetuppföljningarna ska nämnderna redovisa hur 
stor del av resultatfonden man avser att ta i anspråk under verksam-
hetsåret och hur man avser att använda det. I det fall en nämnd har 
en negativ resultatfond genom tidigare års budgetunderskott ska det 
även redovisas hur detta underskott ska återställas med mot-
svarande överskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatfonder - 2013 års budgetavvikelser. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 67. 
 
     forts 
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KF § 73 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till över-
föringar av 2013 års resultat till resultatfonder för respektive 
nämnd. 
____ 
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KF § 74 Dnr 2014-000143 
 
Kommunens kompletteringsbudget 2014 
 
Ärendet 
 
Överföringar av budgetavvikelser mellan åren sker företrädesvis 
genom resultatfonder. I vissa fall kan emellertid budgetöverskott 
föras över till nästkommande års budget i samband med behand-
lingen av kompletteringsbudgeten. Detta gäller då budgeterade 
medel för särskilda ändamål som av olika skäl inte förbrukats under 
året men där detta kommer att ske under efterföljande år. Oftast är 
det anslag av engångskaraktär. 
 
Därutöver kan det finnas behov av vissa anslagskorrigeringar eller 
omdisponeringar under innevarande år. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har den 27 mars 2014, § 28, begärt 
komplettering av sin driftbudget med 432 tkr för att driva Ysby-
skolan vidare höstterminen 2014. Nämnden beslutade även i § 29 
att begära 1 400 tkr i innevarande års investeringsbudget för 
inventarier till förskolan i Lilla Tjärby. 
 
För avtalsmässiga lönekostnadsökningar avsattes det i budgeten ett 
belopp om 20,3 mkr för att kompensera nämnderna för merkostna-
der under 2014 samt helårseffekten av 2013 års avtal. Medlen för-
delades emellertid inte i budgeten till respektive nämnd utan skulle 
i stället fördelas till nämnderna under innevarande år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2014. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 mars 2014 § 28. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 mars 2014 § 29. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 68. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till 

kompletteringsbudget för år 2014. 
     forts 
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KF § 74 forts 
 
2. Respektive nämnd kompenseras för merkostnader på grund av 

avtalsmässiga lönekostnadsökningar enligt följande omdispone-
ringar i 2014 års driftbudget: 

 
Kommunfullmäktige  20 tkr 
Kommunstyrelsen  1 125 tkr 
Kultur- och utvecklingsnämnden  2 740 tkr 
Servicenämnden  500 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden  300 tkr 
Barn- och ungdomsnämnden  8 960 tkr 
Socialnämnden  6 465 tkr 
Överförmyndarnämnd  20 tkr 
Revision  20 tkr 
 
Summa  20 150 tkr 
 
Centralt anslag  -20 150 tkr 

____ 
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KF § 75 Dnr 2014-000075 
 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Ärendet 
 
Riksdagen har beslutat om ändringar i kommunallagens bestäm-
melser om kommunalt partistöd som trädde i kraft den 1 februari 
2014. Lagändringarna innebär att kommunen måste revidera sina 
lokala bestämmelser om partistöd inför beslut om partistöd för år 
2015. 
 
Kommunledningskontoret har gjort en översyn av kommunens par-
tistödsregler och lägger fram förslag till reviderade regler. 
 
Ärendets beredning 
 
Lagändringarna innebär i huvudsak följande: 
 
- Partistödets ändamål – att stärka de politiska partiernas ställ-

ning i den kommunala demokratin – anges uttryckligen i kom-
munallagen. 

- Partistödsbestämmelsernas s.k. representationskrav – som inne-
bär att partistöd endast får ges till partier som är representerade 
i fullmäktige – preciseras genom att det i en särskild bestäm-
melse anges att ett parti är representerat om det fått mandat i 
fullmäktige och vald ledamot är fastställd för mandatet enligt 
vallagen. 

- Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen ska beaktas vid fördel-
ningen av partistödet. 

- Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen 
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kom-
munala demokratin. 

- Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisnings-
periodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare 
ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska 
bifogas redovisningen. 

     forts 
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KF § 75 forts 
 
- Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som 

inte lämnar redovisning och granskningsrapport. 
- Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst 

en gång per år. 
 
Förslaget till nya lokala partistödsregler innebär bl.a. följande: 
 
- Principerna för fördelning av partistödet mellan partierna anges 

i reglerna medan stödets storlek, dvs. nivån på grundstödet och 
mandatstödet, beslutas årligen av fullmäktige i samband med 
den ordinarie budgetprocessen. 

- Kommunen utnyttjar möjligheten att besluta att endast mandat 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen ska beak-
tas vid fördelningen av partistödet. 

- Kommunen utnyttjar möjligheten att besluta att stöd inte ska 
betalas till parti som inte lämnar redovisning och gransknings-
rapport. 

- Ett beslut om utbetalningsstopp tillämpas på nästkommande 
verksamhetsår. 

 
Beslutsunderlag 
 
Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 31 mars 
2014 § 4. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2014. 
Förslag till regler för kommunalt partistöd. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 69. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till regler för kom-
munalt partistöd att tillämpas på beslut om partistöd som avser tid 
efter den 15 oktober 2014 och träda i kraft den 1 november 2014, 
då bestämmelser om partistöd antagna av kommunfullmäktige den 
15 december 2005, § 163, ska upphöra att gälla. 
____ 
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KF § 76 Dnr 2014-000139 
 
Riktlinjer för trygghetsboende i Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 
trygghetsboende i Laholms kommun. Trygghetsboende är fysiskt 
tillgängliga bostäder för hushåll där minst en person fyllt 70 år. 
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till en utökad service 
och social gemenskap. Detta kan ske genom deltagande i 
gemensamma måltider och tillgång till övrig samhällsservice, vilket 
lägger grund för trygghet och hög boendekvalité för äldre. 
 
Ärendets beredning 
 
Antalet äldre personer ökar kraftigt i Sverige och i Laholm. Flest 
äldre finns i centralorten men den största ökningen finns i 
kustområdet. En åldrande befolkning i kombination med brister i 
det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunen måste planera för 
att möta kommande behov. 
 
Socialnämnden skriver i sitt beslut att utvecklingen av 
trygghetsbostäder och seniorbostäder kommer att ha stor betydelse 
för behovet av särskilda boendeplatser i framtiden. Socialnämnden 
har i september 2012 fattat inriktningsbeslut kring 
bostadsförsörjning för äldre. Beslutet innebär att kommunen i stort 
behåller antalet platser i särskilda boenden som idag. Beslutet 
förutsätter åtgärder som påverkar behovet av platser i särskilda 
boenden såsom utbyggnad av andra boendeformer samtidigt som 
satsningar på förebyggande insatser förmodas ge sådana effekter att 
en utbyggnad av särskilda boenden inte behöver ske. Ovanstående 
resonemang bygger på att det finns andra fullgoda alternativ till 
särskilda boenden såsom trygghetsbostäder. 
 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen i samråd med social-
nämnden fattar beslut om kommunal medverkan i trygghetsboen-
den för varje enskilt objekt. Kommunal medverkan kan beviljas 
som något av följande: 
 
     forts 
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KF § 76 forts 
 
‐ Kommunen bemannar genom frivilligarbete eller som 

anställning en värd/värdinna baserad på 50 % tjänstgöring för 
en enhet på 30 lägenheter. För mindre enheter kommer 
samverkanslösningar med fler boenden att studeras. 

 
‐ Hyresbidrag för gemensamhetslokaler om 3 000 kronor per 

lägenhet och år i boendet. 
 
‐ Hyra för gemensamhetslokal vid nybyggnation, då 

fastighetsägare inte ansöker om statligt investeringsstöd för 
trygghetsboende. Kommunen kräver som motprestation att 
gemensamhetslokalen kan nyttjas som träffpunkt för 
kommuninnevånare. 

 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar riktlinjer för trygg-
hetsboende i Laholms kommun att gälla från och med den 1 april 
2014 med ändring att socialnämnden fattar beslut om kommunal 
medverkan för varje enskilt objekt. 
 
Beslutsunderlag  
 
Socialnämndens protokoll den 18 mars 2014, § 36. 
Riktlinjer för Trygghetsboende i Laholms kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 73. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för trygghetsboende i Laholms 
kommun att gälla från och med den 1 april 2014. 
____ 
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KF § 77 Dnr 2014-000138 
 
Upphävande av riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohol-
lagen 
 
Ärendet  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva riktlinjer 
för meddelande av serveringstillstånd enligt alkohollagen antagna 
av kommunfullmäktige den 25 januari 1996, § 5, punkt 1. 
 
Ärendets beredning 
 
Ny alkohollagstiftning trädde i kraft den 1 januari 2011 vilket bl.a. 
innebär att riktlinjer för serveringstillstånd inte behöver antas på 
fullmäktigenivå. Socialnämnden beslutar därför, i enlighet med 
socialnämndens reglemente, om riktlinjer för alkoholservering. 
Kommunfullmäktige har tidigare antagit riktlinjer för meddelande 
av serveringstillstånd enligt alkohollagen. Dessa ska upphävas då 
socialnämnden nu har antagit riktlinjer för serveringstillstånd. 
 
Beslutsunderlag  
 
Socialnämndens protokoll den 18 mars 2014, § 34. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 74. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för meddelande av 
serveringstillstånd enligt alkohollagen beslutade den 25 januari 
1996, § 5, punkt 1. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 
Kommunfullmäktige 2014-04-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 78 Dnr 2013-000319 
 
Ändring i bolagsordning och ägardirektiv för Laholmshem AB 
och Kommunfastigheter i Laholm AB 
 
Ärendet 
 
Det har blivit allt vanligare att fastigheter ”paketeras” i bolag i 
samband med försäljning av fastigheter. Följden av denna ”pakete-
ring” är att överlåtelsen avser bolaget och inte de i bolaget ingående 
fastigheterna. Detta leder till vissa administrativa problem för både 
Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB eftersom 
det i bolagsordning och aktieägardirektiv för de båda bolagen ställs 
upp krav på beslut av bolagsstämma och fullmäktiges ställnings-
tagande för förvärv eller försäljning av bolag. 
 
Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB begär att 
bolagsordningarna och ägardirektiven ändras så att bildande, köp 
och försäljning av bolag får ske utan beslut av bolagsstämma eller 
fullmäktiges ställningstagande om syftet med transaktionen är köp 
eller försäljning av fastighet för maximalt fem miljoner kronor. 
 
Genom de föreslagna ändringarna i bolagsordningarna och ägar-
direktiven ges bolagen möjligheter att utan föregående ställnings-
tagande från fullmäktige eller att beslut måste fattas av bolags-
stämma köpa eller sälja bolag som ett led i och med syfte att egent-
ligen köpa eller sälja fastigheter som ingår i bolaget. I ändringarna 
finns alltjämt intaget en begränsning som innebär att köpeskillingen 
maximalt får uppgå till fem miljoner kronor vid ett sådant köp eller 
en sådan försäljning, vilket motsvarar vad som nu gäller vid 
bolagens direkta köp eller försäljning av fastighet. 
 
Ärendets beredning 
 
Med anledning av Laholmshem AB:s och Kommunfastigheter i 
Laholm AB:s framställan har upprättats förslag till ändring i 
bolagsordning och ägardirektiv för de båda bolagen. 
 
Vidare har gjorts en redaktionell ändring innebärande att kallelse 
till bolagsstämma får ske tidigast sex veckor (nu fyra veckor) före 
stämman. 
     forts 
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KF § 78 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Laholmshem AB:s och Kommunfastigheter i Laholm AB:s fram-
ställan. 
Förslag till ändring i bolagsordning och ägardirektiv för Laholms-
hem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB. 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 april 2014 § 72. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till änd-

ring i bolagsordning och ägardirektiv för Laholmshem AB och 
Kommunfastigheter i Laholm AB. 

 
2. Kommunfullmäktige ger ombudet för kommunens aktier i 

Laholmshem AB i direktiv att på kommande bolagsstämma 
rösta för fastställande av bolagsordningen och ägardirektivet. 

 
3. Kommunfullmäktige ger ombudet för kommunens aktier i 

Laholmshem AB i direktiv att se till att Laholmshem AB via 
sitt ombud för aktierna i Kommunfastigheter i Laholm AB rös-
tar för fastställande av bolagsordningen och ägardirektivet vid 
kommande bolagsstämma. 

____ 
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KF § 79    
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 
Kommunfullmäktige 2014-04-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 80 Dnr 2014-000140  
 
Remiss av medborgarförslag om utomhusgym i Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Anton Rosberg, Laholm, föreslås att 
kommunen anordnar ett utomhusgym i Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 19 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 28 
oktober 2014. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 
Kommunfullmäktige 2014-04-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 81 Dnr 2014-000150  
 
Remiss av medborgarförslag om frukt- och bärpark i Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Eivor Nobelén, Laholm, föreslås att det 
anläggs en frukt- och bärpark inom det område där Sofieroleden i 
Laholm tidigare planerats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 3 april 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014. 
____ 
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KF § 82 Dnr 2014-000154  
 
Remiss av medborgarförslag om remissinstans i ärenden om 
strandtrafik 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Leif Blomgren, Skummeslövsstrand, för 
föreningen Strand för Alla, föreslås att föreningen blir remiss-
instans i frågor som rör fordonskörning och parkering på havsstran-
den i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 10 april 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014. 
____ 
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KF § 83 Dnr 2014-000134  
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nämndeman i 
Halmstads tingsrätt efter Kicki Vänneå (M). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anne Kjerstin Löfstedt-Schultz (M), Strandbyn 7, 312 61 Mellby-
strand, väljs till nämndeman i Halmstads tingsrätt för tiden till och 
med den 31 december 2014. 
____ 
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KF § 84 Dnr 2014-000135 
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i val-
nämnden och ledamot i Stiftelsen Hembygdsfonden efter Sven-Erik 
Vänneå (M). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Cecilia Roos (M), Daggarpsvägen 3, 312 91 Laholm, väljs till 

ledamot i valnämnden för tiden till och med den 31 december 
2014. 

 
2. Thomas Jönsson (M), Ljunghemsvägen 36, 312 94 Laholm, 

väljs till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Hembygdsfonden för 
tiden till och med den 31 december 2014. 

____ 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 30 
Kommunfullmäktige 2014-04-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 85 Dnr 2014-000152 
 
Valärende 
 
Viveca Baltzarsson (FP) begär att få bli befriad från sitt uppdrag 
som huvudman i Laholms Sparbank. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 4 april 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Viveca Baltzarsson befrias från sitt uppdrag som huvudman i 

Laholms Sparbank. 
 
2. Fyllnadssval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 86 
 
Anmälningar 
 
1. Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom avseende laglighetspröv-

ning av kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2012, § 57, om 
exploateringsavtal i Allarp och den 24 september 2013, § 130, 
om godkännande av Laholmshem AB:s lägenhetsproduktion i 
Allarp. 
Dnr 2009-274. 

 
2. Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom avseende laglighetspröv-

ning av kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2013, § 
129, om markförsäljning i Våxtorp och Skummeslöv. 
Dnr 2013-159. 

 
3. Länsstyrelsen i Hallands län. Protokoll den 9 april 2014. 

Avgången ersättare i kommunfullmäktige. 
Dnr 2014-134. 

 
4. Länsstyrelsen i Hallands län. Protokoll den 9 april 2014. Ny 

ersättare i kommunfullmäktige. 
Dnr 2014-141. 

 
5. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på remiss om 

medborgarförslag om utmärkning av gravplatser i Knäred. 
Dnr 2013-278. 

 
6. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om åtgärder på 

stranden i Skummeslövsstrand. 
Dnr 2013-333. 

 
7. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om gång- och 

cykelbana från Trädgårdsstaden till Laholms centrum. 
Dnr 2014-032. 

 
8. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om skyltning av 

cykelväg i Skummeslövsstrand. 
Dnr 2014-048. 
 

     forts 
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KF § 86 forts  
 
9. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 

11 kap. 10 § PBL om antagande av ett förslag till ändring av 
detaljplaner för Lilla Tjärby samhälle inte ska ske. 
Dnr 2012-426. 

 
10. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 

11 kap. 10 § PBL om antagande av ett förslag till detaljplan för 
del av Ysby 21:4 inte ska ske. 
Dnr 2013-155. 

 
11. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 

11 kap. 10 § PBL om antagande av ett förslag till detaljplan för 
del av Hishult 1:98 m.fl., trygghetsbostäder inte ska ske. 
Dnr 2013-229. 

 
12. Uppföljning av kommunstyrelsens, barn- och ungdomsnämn-

dens, kultur- och utvecklingsnämndens och socialnämndens 
specifika resultatmål i nämndsplanen 2013. 
Dnr 2011-513. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 87 
 
Frågestund med Laholmshem AB 
 
Enligt ägardirektiven för Laholmshem AB ska bolaget årligen 
sedan bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och gransk-
ningsrapport från lekmannarevisor tillställts kommunen genom ord-
förande och verkställande direktör besvara frågor om bolagets 
verksamhet vid sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Föreligger nu årsredovisning med förvaltningsberättelse för räken-
skapsåret 2013 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport för Laholmshem AB. 
 
Frågestunden med Laholmshem AB:s ordförande och verkställande 
direktör äger rum. 
____ 
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