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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2014 
VOTERINGSLISTA    § 89    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l  1      

Elisabet Babic (M) l  1      

Mikael Kahlin (M) l  1      

John Löfstedt (M) -- Magnus Johansson  1      

Margareta Bengtsson (M) l  1      

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) -- Karl-Fredrik Klinker 1      

Jonas Hellsten (M) l  1      

Christer Johnsson (M) l  1      

Lena Drott (M) --        

Kenneth Camitz (M) l  1      

Johan Johansson (M) l  1      

Angela Magnusson (M) l  1      

Erling Cronqvist (C) l    1    

Lena Olofsdotter (C) l    1    

Ove Bengtsson (C) l    1    

Maria Bronelius (C) l    1    

Roland Gottfridsson (C) l    1    

Majvor Persson (C) l    1    

Kent-Arne Andersson (C) l    1    

Emma Gröndahl (FP) l  1      

Margareta Jonsson (FP) l  1      

Margareta Svensson (M) l  1      

Kjell Henriksson (S) l    1    

Magnus Johansson (S) l    1    

Glenn Kjellin (S) l    1    

Kristina Jönsson (S) l    1    

Rosita Antonsson (S) l    1    

Siv Pålsson (S) l    1    

Tenny Davidsson (S) l    1    

Annita Asplid (S) l    1    

Ove Bengtsson (S) l    1    



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2014 
VOTERINGSLISTA § 89 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) -- Håkan Ejwertz   1    

Lena Angviken (MP l    1    

Eva Eriksson (MP) l    1    

Hans Hansson (SD) l    1    

Rikard Vesterlund (SD) -- Thore Johansson   1    

Gejbert Strömdahl (SD) l    1    

Bertil Johansson (Lap) l    1    

Lars Jeppsson (Lap) l    1    

Anna Erica Alsbjer (SPI) l  1      

Christian Wahl (M) l  1      
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 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)  

Gareth Bush (FP)  

Lennart Hansson (KD 1 

Lars Gustafsson (KD)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Stina Lindberg (S) 1 

Bengt-Göran Persson (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Lars Schale (MP)  

Thore Johansson  (SD)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 
 
 
 



 
 
 
Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 juni 2014 
 
Protokollet, som justerats den 30 juni 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 30 juni 2014  
t o m den 23 juli 2014 intygas 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 
Kommunfullmäktige 2014-05-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 

KF § 88 Dnr 2014-000170 
 
Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 
 
Ärendet 
 
Detaljplan för tio nya kommunala bostadstomter på fastigheten 
Ysby 21:4 har vunnit laga kraft. På grundval av en exploaterings-
kalkyl föreslås tomtpriser fastställas för området. 
 
Ärendets beredning 
 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till tomtpriser. 
 
Tomtpriset föreslås till grundpris 100 000 kr jämte 40 kr per kva-
dratmeter tomtyta. 
 
Tomtpriset ska med början den 1 januari 2015 årligen justeras med 
hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) för oktober 
månad 2008 (basmånad och oktober månad närmast före den årliga 
justeringen). 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 maj 2014 § 94. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till tomtpriser 
inom del av Ysby 21:4. 
____ 
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KF § 89 Dnr 2013-000331 
 
Svar på motion om elbilar 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Majvor Persson (C) dels 
att kommunen ska komplettera sin fordonspark med elbilar, dels att 
kommunen ska sätta upp laddningsstolpar för elbilar samt dels att 
kommunen ska marknadsföra sina elbilar genom dekaler och via 
intern och extern information. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att kommunen har införskaf-
fat en elbil som levererades den 25 april 2014. Bilen kommer att 
marknadsföras bl.a. med väl synliga dekaler. Enligt uppgift från 
teknik- och servicekontoret är kostnaden för en stolpe för snabb-
laddning mellan 300 000 kr och 500 000 kr vilket det inte finns 
medel avsatta i budget för. 
 
Med hänvisning till att huvuddelen av motionen är genomförd samt 
att det i årets budget saknas medel för stolpar för snabbladdning fö-
reslår kommunledningskontoret att motionen förklaras behandlad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 21 oktober 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 maj 2014 § 95. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Majvor Persson (C), 
Rosita Antonsson (S), Bertil Johansson (Lap), Lena Angviken 
(MP), Glenn Kjellin (S), Ove Bengtsson (C) och Gejbert Strömdahl 
(SD): Bifall till motionen. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Mikael Kahlin (M), 
Elisabeth Babic (M), Margareta Bengtsson (M) och Emma Grön-
dahl (FP): Motionen ska återremitteras till kommunstyrelsen för 
utredning av kostnaderna för uppsättning av stolpar för snabbladd-
ning av elbilar.   forts 
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KF § 89 forts 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Thomas Jönssons förslag om återremiss mot att 
ärendet ska avgöras i dag och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar om återremiss. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. 
 
Ja-röst för bifall till förslaget om återremiss. 
Nej-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 16 ja-röster för förslaget om återremiss och 24 nej-röster för 
att ärendet ska avgöras i dag beslutar kommunfullmäktige enligt 
bestämmelsen om minoritetsåterremiss i 5 kap. 36 § kommunal-
lagen att bifalla förslaget om återremiss (se bilagda voteringslista 
till denna paragraf). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen återremitteras till kommunstyrelsen för utredning av 
kostnaderna för uppsättning av stolpar för snabbladdning av elbilar. 
____ 
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KF § 90 Dnr 2014-000064 
 
Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 
 
Ärendet 
 
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. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden konstaterar i sitt beslut att kommunstyrelsen i 
samband med att kommunens resepolicy fastställdes den 17 januari 
2012, § 19, gav servicenämnden i uppdrag att bl.a. utreda förutsätt-
ningarna för alkolås i kommunens fordon. Nämndens utredning 
visar att kostnaden för installation av alkolås i kommunens fordon 
är svår att fastställa innan en upphandling genomförts men en upp-
skattad kostnad per fordon uppgår till ca 12 000 kr. Kommunen har 
idag ca 120 bilar vilket ger en investeringskostnad om ca 1 440 tkr. 
Därtill kommer driftskostnader om ca 84 000 år två och tre. Med 
hänsyn till kostnaden föreslår servicenämnden att motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsen har för avsikt att pröva frågan på nytt när eko-
nomiskt utrymme ges. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 3 februari 2014. 
Servicenämndens protokoll den 23 april 2014 § 46. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 maj 2014 § 96. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Lena Olofsdotter (C) 
och Margareta Bengtsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
om avslag på motionen. 
 
 forts 
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KF § 90 forts 
 
Gejbert Strömdahl (SD) med instämmande av Bertil Johansson 
(Lap), Lena Angviken (MP) och Margareta Jonsson (FP): Bifall till 
motionens första att-sats om att alla fordon som kommunen inför-
skaffar i framtiden ska utrustas med alkolås. 
 
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 med hänvisning till kostna-
den för att genomföra förslagen i motionen. 
 
Reservationer 
 
Gejbert Strömdahl, Hans Hansson och Thore Johansson (SD), Ber-
til Johansson (Lap), Lena Angviken och Eva Eriksson (MP), Mar-
gareta Jonsson och Emma Gröndahl (FP) reserverar sig mot beslu-
tet till förmån för Gejbert Strömdahls förslag. 
____ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 
ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 91 Dnr 2014-000118 
 
Svar på motion om belysning på cykelbanan mellan Laholm 
och Hemmeslöv 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Maria Bronelius (C) att 
cykelbanan på den tidigare banvallen mellan Laholm och Hemmes-
löv ska förses med belysning. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden antog den 26 mars 2014, § 28, en belysningspolicy 
för kommunen. Policyn klargör att det övergripande målet med den 
offentliga belysningen är att förse invånarna i kommunen med rimlig 
mängd belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom 
under dygnets mörka timmar. Detta ska ske på ett kostnadseffektivt 
och ekonomiskt hållbart sätt. 
 
Teknik- och servicekontoret har inventerat kommunens belysnings-
nät och konstaterar att det finns ett stort behov av förnyelse i det 
befintliga nätet. De kommande årens investeringar i belysningsnätet 
kommer därför att fokusera på renovering och utbyte av det befint-
liga belysningsnätet. Servicenämnden konstaterar att cykelbanan 
mellan Laholm och Hemmeslöv är byggd på den gamla banvallen 
och att kostnaden för att belysa sträckan skulle bli hög. Nämnden 
föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 10 mars 2014. 
Servicenämndens protokoll den 23 april 2014, § 47. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 maj 2014 § 97. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänsyn till den höga kost-
naden att genomföra motionen. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 
Kommunfullmäktige 2014-05-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 92 Dnr 2011-000430 
 
Borgen för lån till Mellbystrandsföreningen för renovering av 
samlingslokalen Hökagården 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har den 27 mars 2012 utfäst att kommunen för 
planerade åtgärder på Hökagården i Mellbystrand ska lämna Mell-
bystrandsföreningen bidrag med 30 procent av det bidragsunderlag 
som berättigar till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) 
om bidrag till allmänna samlingslokaler. Det kommunala bidraget 
uppgår till 1 530 000 kronor. 
 
Boverket har den 24 maj 2012 beslutat bevilja föreningen invester-
ingsbidrag med 2 400 000 kronor. 
 
Kommunfullmäktige har därefter den 30 oktober 2012, § 169, 
beslutat medge Mellbystrandsföreningen kommunal borgen som 
säkerhet för dels byggnadskreditiv om 5 100 000 kronor, dels 
långfristig upplåning om 1 260 000 kronor. Projektkostnad beräk-
nades vid detta tillfälle uppgår till 5 100 000 kronor. 
 
Föreningen ansöker nu om utökad kommunal borgen för byggnads-
kreditiv med 2 000 000 kronor och för långfristig upplåning med 
1 240 000 kronor. Med en sådan utökning skulle den kommunala 
borgen för byggnadskreditivet uppgå till 7 100 000 kronor och för 
den långfristiga upplåningen till 2 500 000 kronor. 
 
Orsaken till att föreningen anhåller om utökade säkerheter för sin 
lånefinansiering är att totalkostnaden för projektet nu beräknas bli 
2 000 000 kronor högre än den ursprungliga beräkningen. Man 
bedömer således att total projektkostnad kommer att uppgå till 
7 100 000 kronor. Som orsak till den högre kostnaden anges bl.a. 
omfattande röt-, fukt- och mögelskador som har angripit syll, 
innertak, innerväggar och takstolar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från Mellbystrandsföreningen den 24 april 2014. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 maj 2014 § 98. 
     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 
Kommunfullmäktige 2014-05-27 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 92 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar medge Mellbystrandsföreningen en 
utökad kommunal borgen för byggnadskreditiv med 2 000 000 kro-
nor och för långfristig upplåning med 1 240 000 kronor. Föreningen 
medges därmed totalt kommunal borgen som säkerhet för dels 
byggnadskreditiv om 7 100 000 kronor, dels långfristig upplåning 
om 2 500 000 kronor. 
____ 
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KF § 93 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 94 Dnr 2014-000156 
 
Remiss av medborgarförslag om gratis busstrafik för pen-
sionärer 
 
I ett medborgarförslag av Sven Lindblad, Laholm, föreslås att pen-
sionärer ska få åka buss gratis vardagar mellan kl. 09.30 och 14.30 
inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 14 april 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. 
____ 
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KF § 95 Dnr 2014-000160 
 
Remiss av medborgarförslag om lekutrustning i Laholms stads-
park 
 
I ett medborgarförslag av Henric Stenberg, Laholm, föreslås att det 
ska finnas lekredskap på lekplatsen i Laholms stadspark. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 22 april 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämnden svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. 
____ 
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KF § 96 Dnr 2014-000161 
 
Remiss av medborgarförslag om padelbana i Laholm 
 
I ett medborgarförslag av Sandra Andersson, Laholm, föreslås att 
det byggs en bana i Laholm för racketsporten Padel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 22 april 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 
att besluta om medborgarförslaget, varvid nämnden svar på för-
slaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 
november 2014. 
____ 
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KF § 97 Dnr 2014-000163 
 
Remiss av medborgarförslag om badflotte i Skummeslövs-
strand 
 
I ett medborgarförslag av Gunvor Blomgren, Skummeslövsstrand, 
föreslås att det placeras en badflotte i Skummeslövsstrand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 24 april 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämnden svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. 
____ 
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KF § 98 Dnr 2014-000165 
 
Remiss av medborgarförslag om ombyggnad av Ramsjövägens 
anslutning till Markarydvägen i Hishult 
 
I ett medborgarförslag av Hans Hansson, Hishult, föreslås att Ram-
sjövägens anslutning till Markarydvägen i Hishult ska byggas om. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 24 april 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämnden svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. 
____ 
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KF § 99 Dnr 2014-000174 
 
Remiss av medborgarförslag om parkering vid Hökafältet i 
Mellbystrand 
 
I ett medborgarförslag av Per Stagnebo, Skummeslövsstrand före-
slås att parkeringen vid Hökafältet i Mellbystrand ska utformas som 
en enkelriktad slinga med fiskbensparkering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 6 maj 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämnden svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 100 Dnr 2014-000181 
 
Remiss av medborgarförslag om bänkar vid Fribergs hörna i 
Laholm 
 
I ett medborgarförslag av Thomas Svensson, Laholm, föreslås att 
det ska placeras bänkar och bord vid Fribergs hörna i Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 7 maj 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämnden svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 101 Dnr 2014-000152 
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i 
Laholms Sparbank efter Viveca Baltzarsson (FP). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Emma Gröndahl (FP), Älgvägen 7, 312 61 Mellbystrand, väljs till 
huvudman i Laholms Sparbank för tiden till och med den ordinarie 
sparbanksstämman 2015. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 102 
 
Anmälningar 
 
1. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om åtgärder på 

cykelbanan mellan Laholm och Mellbystrand. 
Dnr 2014-123. 

 
2. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om ställplatser för 

husbilar. 
Dnr 2014-117. 
 

3. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om lekplats i Sko-
gaby. 
Dnr 2014-079. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 103 
 
Information om pågående arbete med klimatanpassningsplan 
 
Kommunledningskontoret informerar om det pågående arbetet med 
att ta fram en klimatanpassningsplan. 
____ 
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