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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014 
VOTERINGSLISTA    § 124:1    § 124:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l  1   1   

Elisabet Babic (M) l  1   1   

Mikael Kahlin (M) l  1   1   

John Löfstedt (M) l  1   1   

Margareta Bengtsson (M) l  1   1   

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) l  1   1   

Jonas Hellsten (M) l  1   1   

Christer Johnsson (M) l  1   1   

Lena Drott (M) l  1   1   

Kenneth Camitz (M) l  1   1   

Johan Johansson (M) l  1   1   

Angela Magnusson (M) l  1   1   

Erling Cronqvist (C) l  1   1   

Lena Olofsdotter (C) l  1   1   

Ove Bengtsson (C) l  1   1   

Maria Bronelius (C) -- Gudrun Pettersson 1   1   

Roland Gottfridsson (C) l  1   1   

Majvor Persson (C) l  1   1   

Kent-Arne Andersson (C) l  1   1   

Emma Gröndahl (FP) l  1   1   

Margareta Jonsson (FP) l  1     1 

Margareta Svensson (M) l  1   1   

Kjell Henriksson (S) l    1   1 

Magnus Johansson (S) l    1   1 

Glenn Kjellin (S) l    1   1 

Kristina Jönsson (S) l    1   1 

Rosita Antonsson (S) l    1   1 

Siv Pålsson (S) l    1   1 

Tenny Davidsson (S) -- Nils-Erik Johansson   1   1 

Annita Asplid (S) l    1   1 

Ove Bengtsson (S) -- Stina Lindberg    1   1 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014 
VOTERINGSLISTA § 124:1 § 124:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l    1   1 

Lena Angviken (MP l    1   1 

Eva Ericsson (MP) l    1   1 

Hans Hansson (SD) l  1     1 

Rikard Vesterlund (SD) l  1     1 

Gejbert Strömdahl (SD) l  1     1 

Bertil Johansson (Lap) l    1   1 

Lars Jeppsson (Lap) -- Ulf Johansson   1   1 

Anna Erica Alsbjer (SPI) l  1     1 

Christian Wahl (M) l  1   1   
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2014 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Karl-Fredrik Klinker (M) 1 

Gudrun Pettersson (C)  

Ann Bengtsson (C)  

Bo Fritzson (C)  

John-Arne Larsson (C)  

Göran Holmberg (FP) 1 

Gareth Bush (FP)  

Lennart Hansson (KD 1 

Lars Gustafsson (KD)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Stina Lindberg (S)  

Annette Kalnak (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)  
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KF § 118 Dnr 2014-000245 
 
Interpellation om anställning av personal vid kommunens 
integrationsenhet 
 
Ärendet 
 
Bertil Johansson (Lap) begär i interpellation till kultur- och utveck-
lingsnämndens ordförande svar på frågor om anställning av perso-
nal vid integrationsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation den 13 juli 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas. 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Elisabeth Babic (M) 
meddelar att interpellationen besvaras nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 119 Dnr 2012-000452 
 
Detaljplan för del av Våxtorp 6:31 och 6:33 i Våxtorps sam-
hälle 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta ett 
förslag till detaljplan för del av Våxtorp 6:31 och 6:33 i Våxtorps 
samhälle. 
 
Ärendets beredning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i fler-
bostadshus på del av fastigheten Våxtorp 6:31. Detaljplaneområdet 
är beläget i centrala Våxtorp. Väster om planområdet ligger en ben-
sinstation. Norr och öster om detaljplaneområdet ligger Laholms-
hems flerbostadshus och i söder tangerar detaljplaneområdet en 
lokalgata med återvändszon. Planförslaget medför ingen betydande 
miljöpåverkan Planförslaget genomförs med normalt planför-
farande. 
 
Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden den 5 
mars 2014 till och med den 2 april 2014. Synpunkterna från 
granskningen redovisas i granskningsutlåtandet. Med anledning av 
inkomna synpunkter har planförslaget justerats inför ett antagande 
enligt följande: 
 
1. Plankartan justeras genom att vändplatsen i söder utökas så att 

fordon har bättre möjlighet att vända. 
 
2. Planbeskrivningen kompletteras med att det finns brandpost-

system i området men detta uppfyller troligen inte flödeskrav 
enligt Vatten till Brandsläckning, Svenskt Vatten 1997, vilket 
innebär att tanksystem måste användas vid räddningsinsats. 

 
3. Genomförandebeskrivningen justeras angående ansvarfördel-

ning samt ansvar för fastighetsbildning. 
 forts 
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KF § 119 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 juni 2014 § 93. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 augusti 2014 § 138. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 

 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Våxtorp 
6:31 och 6:33. 
____ 
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KF § 120 Dnr 2011-000374 
 
Detaljplan för del av Mellby 8:111, småstugeområde, Mellby-
strand 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta 
förslag till detaljplan för del av Mellby 8:111, småstugeområde, i 
Mellbystrand. 
 
Ärendets beredning 
 
Planförslaget har upprättats på initiativ av stugföreningen Mellby 
852 i Mellbystrand. Detaljplaneområdet för del av Mellby 8:111 
består av fritidshusbebyggelse med arrendetomter och naturmarker. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av de befint-
liga arrendetomterna till egna fastigheter, att möjliggöra för utökad 
byggrätt samt att möjliggöra för en framtida inre kustväg och klar-
göra huvudmannaskapsfrågan inom planområdet. 
 
Planområdet omfattar del av fastigheten Laholm Mellby 8:111, 
belägen i den nordöstra delen av Mellbystrand. Området avgränsas 
av Mellby 1:81 i söder, Mellbyvägen i norr, väg E6 i öster samt av 
Mellby 8:72 och Mellby 8:111 m.fl. i väster. 
 
Planförslaget genomförs med normalt planförfarande. 
 
Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden den 7 
april 2014 till och med den 2 maj 2014. Inkomna synpunkter redo-
visas i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har justerats med 
anledning av synpunkterna inför antagandet. 
 
Det finns inga kvarstående anmärkningar på förslaget från sakägare 
och allmänhet som lämnats under granskningstiden, men det finns 
fortfarande kvarstående anmärkningar på förslaget från sakägare 
och allmänhet som lämnats under samrådstiden. 
 
Länsstyrelsen har beslutat om upphävande av delar av tidigare 
meddelat förordnande. Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft. 
 
     forts 
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KF § 120 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 juni 2014 § 92. 
Länsstyrelsens meddelande den 10 juli 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 augusti 2014 § 139. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Mellby 
8:111. 
____ 
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KF § 121 Dnr 2014-000063 
 
Svar på motion om belöning till kommuninvånare som visat 
civilkurage 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Gejbert Strömdahl 
(SD) att kommunen ska visa sin uppskattning för civilkurage 
genom att inrätta och årligen dela ut ett civilkuragepris till värdiga 
mottagare. 
 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 
2014. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att det redan finns inrättat 
belöningar till personer som gjort ett rådigt ingripande vid t.ex. 
räddningsinsatser eller som hjälpt polisen till ett lyckat utrednings-
resultat eller minskat följderna av brottslig handling. Exempel på 
sådana belöningar är att räddningstjänsten via Brandskydds-
föreningen kan uppmärksamma den eller de personer som med 
rådighet utmärkt sig i räddningsarbete genom utdelning av för-
tjänstplaketten ”För rådigt ingripande”. Vidare har polismyndig-
heten i länet enligt 10 § i förordningen (1988:842) om ersättning 
och belöning åt den som hjälper polisen möjlighet att besluta om 
belöning till den som ingriper för att avvärja ett brottsligt angrepp 
mot annan eller annans egendom eller på annat sätt har visat sär-
skild rådighet genom att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull 
egendom. 
 
Kommunledningskontoret ställer sig tveksam till att inrätta ytter-
ligare ett pris för civilkurage. Det är brukligt inom såväl polisen 
som räddningstjänsten att uppmärksamma enskilda händelser där 
civilpersoner handlat rådigt eller hjältemodigt. Polisen och rädd-
ningstjänsten torde besluta om utmärkelser specifikt för varje hän-
delse då detta bedömts motiverat. Även kommunen skulle, i vissa 
fall, kunna göra på motsvarande sätt då det anses motiverat. Det 
bedöms dock inte finnas behov av ett i förväg instiftat pris såsom 
föreslås i motionen. 
     forts 
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KF § 121 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 3 februari 2014. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 augusti 2014 § 140. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Gejbert Strömdahl (SD): Fullmäktige ska bifalla motionen. 
 
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 bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det 
redan finns inrättat belöningar som uppmärksammar enskilda per-
soner som visat särskild rådighet. 
 
Reservation 
 
Gejbert Strömdahl, Rickard Vesterlund och Hans Hansson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Gejbert Strömdahls 
yrkande. 
____ 
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KF § 122 Dnr 2014-000223 
 
Föreskrifter om avfallshantering för Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslag till 
avfallsföreskrifter för Laholms kommun att gälla från och med den 
1 oktober 2014. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden har upprättat förslag till avfallsföreskrifter för La-
holms kommun. Förslaget förtydligar ansvaret för olika steg i 
avfallshanteringen och arbetsmiljöförutsättningar som 
fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavare ska leva upp till. I 
förslaget är tiden för uppehållsdispens ändrad till fem år mot tidi-
gare tio år. I förslaget finns också en ny bilaga 5 om hur avfall från 
verksamheter ska hanteras. 
 
Förslaget har varit utställt till granskning. Inga yttranden har kom-
mit in. 
 
Kommunledningskontoret noterar att föreskrifterna anger i 2 § 
punkt 7 att med den renhållningsansvariga nämnden avses kommu-
nens servicenämnd. Eftersom kommunfullmäktige den 28 januari 
2014, § 3, har beslutat att servicenämnden slopas från och med den 
1 januari 2015 och att ansvaret för kommunens avfallshantering 
därefter övergår på kommunstyrelsen föreslås att 2 § punkt 7 i för-
slaget ges följande lydelse: 
 
Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunens ser-
vicenämnd och från och med den 1 januari 2015 kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 17 juni 2014 § 70. 
Förslag till avfallsföreskrifter för Laholms kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 augusti 2014 § 139. 
 
     forts 
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KF § 122 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till föreskrifter om 
avfallshantering för Laholms kommun att gälla från och med den 1 
oktober 2014, dock att 2 § punkt 7 ska ha följande lydelse: 
 
Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunens ser-
vicenämnd och från och med den 1 januari 2015 kommunstyrelsen. 
____ 
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KF § 123 Dnr 2013-000269 
 
Avfallsplan för Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige anta ett förslag till 
avfallsplan 2014-2017 för Laholms kommun. 
 
Ärendets beredning 
 
Avfallsplanens syfte är att styra avfallshanteringen i kommunen så 
att en hållbar utveckling främjas. I planen prioriteras hushållsavfall. 
Huvudmålsättningen är att underlätta för konsumenterna att lämna 
avfallet på ”rätt ställe” och därmed öka återvinningsgraden av 
avfallet. I förslaget förutsätts att avfallsutredningens huvudförslag 
blir verklighet de kommande åren. Det innebär ett snävare ansvars-
område för kommunen som renhållningsansvarig medan det ställer 
högre krav på tillsyn och information till verksamheter från miljö- 
och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 17 juni 2014 § 69. 
Förslag till avfallsplan 2014-2017 för Laholms kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 augusti 2014 § 142. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avfallsplan 
2014-2017 för Laholms kommun. 
____ 
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KF § 124 Dnr 2014-000222 
 
Livsmedelspolicy för Laholms kommun 
 
Ärendet 
 
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige anta ett förslag till 
livsmedelspolicy för Laholms kommun. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktige antog den 26 november 2009, § 177, en livs-
medelspolicy för Laholms kommun. I samband med att fullmäktige 
antog riktlinjer för kommunens upphandling den 22 november 
2011, § 166, upphävdes livsmedelspolicyn. Samtidigt fick service-
nämnden i uppdrag att ta fram förslag till reviderad livsmedels-
policy. 
 
Förslaget till livsmedelspolicy innehåller bland annat följande mål 
för kommunens inköp av livsmedel: 
 
 Kommunen ska ställa krav på djurskydd i kommunens livs-

medelsupphandlingar. 
 
 Kött och fågel ska till övervägande del levereras färskt eller 

vakuumförpackat. 
 
 Kaffe, te, kakao och bananer ska vara etiskt och ekologiskt 

odlade enligt Fairtrade-kriterierna. 
 
 Vid upphandling av fisk och skaldjur ska ställas krav som mot-

svarar Marine Stewardship Councils regler. 
 
 Vid upphandling av frukt och grönsaker ska svenskodlade eller 

likvärdigt producerade produkter väljas i första hand beroende 
på säsong. När sådana produkter inte finns att tillgå ska ekolo-
giskt odlad frukt och grönsaker väljas om det är möjligt. 

 
 Inköp av livsmedel som medför korta transportavstånd ska 

prioriteras. 
      forts 
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KF § 124 forts 
 
 Matsvinnet inom kommunens verksamheter ska minska. Det 

matavfall som ändå genereras av verksamheterna ska tas om 
hand som biogasråvara. 

 
 I produktionen ska obearbetade livsmedel användas i så stor 

utsträckning som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 17 juni 2014 § 67. 
Förslag till livsmedelspolicy för Laholms kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 augusti 2014 § 143. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Margareta Bengtsson (M) med instämmande av Thomas Jönsson 
(M), Erling Cronqvist (C) och Margareta Jonsson (FP): Avsnitt 2 
sjätte punkten i livsmedelspolicyn ska ändras till följande: Vid upp-
handling av kaffe, te, kakao och bananer ska produkterna vara 
ekologiskt odlade samt uppfylla Fairtrade-kriterierna som ett sätt att 
verka för förbättrade arbetsvillkor etc. 
 
I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lena Angviken (MP) med instämmande av Eva Ericsson (MP), 
Bertil Johansson (Lap), Kjell Henriksson (S), Lennart Svensson 
(V), Rosita Antonsson (S) och Glenn Kjellin (S): Avsnitt 2 femte 
punkten i livsmedelspolicyn ska ha följande lydelse: Vid upphand-
ling av frukt och grönsaker ska i första hand ekologiskt odlad frukt 
och grönsaker efter säsong väljas, företrädesvis svenskodlat, i andra 
hand svenskodlad frukt och grönsaker om det är möjligt. 
 
Vidare ska i avsnitt 2 införas en ny punkt med följande lydelse: Mat 
ska alltid lagas så nära gästen som möjligt för att minska mattrans-
porterna. 
 
I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag. 
     forts 
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KF § 124 forts 
 
Lena Olofsdotter (C), Elisabeth Babic (M) och Ove Bengtsson (C): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag om antagande av livsmedels-
policyn. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag beträffande lydelsen 
av punkt 6 i avsnitt 2 mot Margareta Bengtssons ändringsförslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enligt med Margareta 
Bengtssons förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag beträffande 
lydelsen av punkt 5 i avsnitt 2 mot Lena Angvikens ändringsförslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enligt med kommun-
styrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Lena Angvikens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 27 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 14 nej-röster 
för Lena Angvikens förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista till denna para-
graf). 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Lena Angvikens förslag 
om ny punkt i livsmedelspolicyn och finner att kommunfullmäktige 
beslutar avslå förslaget. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. 
 
Ja-röst för avslag på Lena Angvikens förslag. 
Nej-röst för bifall till Lena Angvikens förslag. 
 
     forts 
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KF § 124 forts 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 22 ja-röster för avslag och 19 nej-röster för Lena Angvikens 
förslag beslutar kommunfullmäktige avslå Lena Angvikens förslag 
(se bilagda voteringslista till denna paragraf). 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition kommunstyrelsens förslag 
beträffande livsmedelspolicyn i övrigt och finner att kommunfull-
mäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till livsmedels-
policy för Laholms kommun med ändring att avsnitt 2 sjätte punk-
ten i policyn ska ändras till följande: Vid upphandling av kaffe, te, 
kakao och bananer ska produkterna vara ekologiskt odlade samt 
uppfylla Fairtrade-kriterierna som ett sätt att verka för förbättrade 
arbetsvillkor etc. 
 
Reservationer 
Lena Angviken och Eva Ericsson (MP), Kjell Henriksson, Magnus 
Johansson, Glenn Kjellin, Kristina Jönsson, Rosita Antonsson, Siv 
Pålsson, Nils-Erik Johansson, Annita Asplid och Stina Lindberg 
(S), Lennart Svensson (V) samt Bertil Johansson och Ulf Johansson 
(Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena Angvikens 
ändringsförslag beträffande lydelsen av punkt 5 i avsnitt 2 i livs-
medelspolicyn. 
 
Lena Angviken och Eva Ericsson (MP), Kjell Henriksson, Magnus 
Johansson, Glenn Kjellin, Kristina Jönsson, Rosita Antonsson, Siv 
Pålsson, Nils-Erik Johansson, Annita Asplid och Stina Lindberg 
(S), Lennart Svensson (V) samt Hans Hansson, Gejbert Strömdahl 
och Rikard Vesterlund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Lena Angvikens förslag om ny punkt i livsmedelspolicyn. 
____ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 
ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 125 Dnr 2013-000351 
 
Samordnad kommunal fordonsorganisation 
 
Ärendet 
 
Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en sam-
ordnad fordonsorganisation under nämndens ansvarsområde för 
genomförande den 1 januari 2015 samt att anta förslag till riktlinjer 
för kommunens tjänstefordon. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2013, § 93, att ge ser-
vicenämnden i uppdrag att lämna förslag på en förändrad organisa-
tion av kommunens fordonshantering där nämnden ges ett samlat 
ansvar för anskaffning och utbyte av fordon, service, underhåll och 
administration av samtliga fordon med undantag för räddnings-
tjänstens utryckningsfordon. I den samordnade organisationen ska 
ingå befogenheter att vidta åtgärder för att optimera kommunens 
fordonsanvändning. I förslaget ska ingå riktlinjer där gränssnitt 
mellan fordonsansvarig enhet och nyttjande verksamheter fastställs. 
Även de ekonomistyrningsmässiga konsekvenserna av en övergång 
till en central ansvarsenhet ska belysas. 
 
Servicenämnden redovisar förslag till samordnad fordonsorganisa-
tion under nämndens ansvarsområde för genomförande den 1 janu-
ari 2015. Förslaget har varit föremål för remiss till barn- och ung-
domsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och 
kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktige den 
28 januari 2014, § 3, har beslutat att servicenämnden slopas från 
och med den 1 januari 2015 och att huvuddelen av nämndens upp-
gifter därefter ska övergå till kommunstyrelsen. Kommunlednings-
kontoret föreslår därför att kommunstyrelsen ges ansvaret för 
kommunens fordonsorganisation från och med den 1 januari 2015 
och att styrelsen i samband med genomförandet beslutar riktlinjer 
för fordonshanteringen. 
 
     forts 
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KF § 125 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 17 juni 2014 § 68. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 augusti 2014 § 144. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att från och med 
den 1 januari 2015 ansvara för en samordnad kommunal fordons-
organisation i enlighet med föreliggande förslag och bemyndigar 
styrelsen att besluta närmare riktlinjer för fordonshanteringen. 
____ 
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KF § 126 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 127 Dnr 2014-000225 
 
Remiss av motion om kemikaliefri upphandling 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Eva Ericsson (MP) att 
kommunens upphandling ska göras efter kandidatförteckningen 
med särskilt farliga ämnen i EU:s förordning (EG) nr 1907/2006-
Reach-förordningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 25 juni 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2015. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 
Kommunfullmäktige 2014-08-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 128 Dnr 2014-000244 
 
Remiss av motion om badräcke i Skummeslövsstrand 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Majvor Persson (C) att 
ett badräcke anordnas i Skummeslövsstrand sommaren 2015 på 
motsvarande sätt som finns i Mellbystrand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 11 juni 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till servicenämnden för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2015. 
____ 
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KF § 129 Dnr 2014-000273 
 
Remiss av motion om solpaneler 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ove Bengtsson (C) att 
kommunen ska installera solpaneler på sina fastigheter där det är 
lämpligt och även ge direktiv till Laholmshem AB att investera i 
solpaneler samt att fastighetsägare ska ges rabatt på avgiften för 
bygglov för installation av solpaneler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 18 augusti 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2015 efter hörande av 
servicenämnden, Laholmshem AB och miljö- och byggnadsnämn-
den. 
____ 
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KF § 130 Dnr 2014-000274  
 
Remiss av motion om ändring i kommunens regler om pension 
och avgångsersättning för förtroendevalda 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) 
att kommunens bestämmelser om pension och avgångsersättning 
(PBF) som gäller för vissa förtroendevalda och som antogs att gälla 
från och med den 1 januari 2003 ska tillföras krav på att den för-
troendevalde visar att denne är aktivt arbetssökande och varje 
månad till personalavdelningen redovisar vilka arbeten som sökts 
samt varje halvår redovisar alla sidoinkomster. Om redovisning inte 
lämnas ska ersättning inte betalas ut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 17 augusti 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till demokrati- och organisationsberedningen 
för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2015. 
____ 
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KF § 131 Dnr 2014-000253 
 
Remiss av medborgarförslag om bryggor i Lagan i Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Thomas Svensson och Lars Bengtsson, 
Laholm, föreslås att bryggor i grupp anläggs i Lagan utmed Laga-
vägen i Laholm med byggnader för serveringsändamål i syfte att 
locka turister till kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 4 augusti 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 i februari 
2015. 
____ 
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KF § 132 Dnr 2014-000254 
 
Remiss av medborgarförslag om korttidsboende på Lagahöjden 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Evy Vahlén, Laholm, föreslås att någon 
del av ombyggnaden av Lagahöjden i Laholm reserveras för växel- 
och korttidsboende i likhet med Smedjebacken i Knäred. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 4 augusti 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2015. 
____ 
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KF § 133 Dnr 2014-000255 
 
Remiss av medborgarförslag om aktivteter på stranden i 
Skummeslövsstrand 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Leif Blomgren, Skummeslövsstrand, 
föreslås att det sätts upp volleybollnät och basketkorgar på stranden 
nedanför Skummeslövsbadet i Skummeslövsstrand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 31 juli 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 i februari 
2015. 
____ 
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KF § 134 Dnr 2014-000256 
 
Remiss av medborgarförslag om utvidgad parkering och 
bostadsbebyggelse vid Tivolitorget i Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Lars M Andersson, Laholm, för Aktions-
gruppen Rädda Laholm, föreslås att kommunen utreder möjlig-
heterna att gräva ner och utvidga parkeringen på Tivolitorget i 
Laholm samt att skapa ett riktigt torg i staden genom att uppföra 
bostadshus längs med Nybergs lid, längs slänten upp mot Park-
skolan, torgsidan mot vandrarhemmet samt mot Tivolivägen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 5 augusti 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att efter 
hörande av miljö- och byggnadsnämnden besluta om medborgar-
förslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas senast vid 
fullmäktiges sammanträde i februari 2015. 
____ 
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KF § 135 Dnr 2014-000263 
 
Remiss av medborgarförslag om åtgärder på Minnesbrunnen i 
Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Åke Sintring, Laholm, föreslås reparation 
och flyttning m.m. av konstverket Minnesbrunnen vid Lagavägen i 
Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 12 augusti 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 i februari 
2015. 
____ 
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KF § 136 Dnr 2014-000238 
 
Valärende 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i val-
nämnden, ersättare i servicenämnden, styrelseledamot i Laholms-
hem AB, styrelseledamot i Kommunfastigheter i Laholm AB samt 
styrelseledamot i Stiftelsen Hembygdsfonden efter framlidne 
Bengt-Göran Persson (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 137 Dnr 2014-000265 
 
Valärende 
 
Per Wärnbring (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 12 augusti 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Per Wärnbring befrias från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden. 
 
2. Anne-Lis Gemhagen (M), Anemonvägen 1, 312 50 Vallberga, 

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

____ 
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KF § 138 Dnr 2014-000268 
 
Valärende 
 
Bert Lindberg (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 18 augusti 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Bert Lindberg befrias från uppdraget som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden. 
 
2. Christer Sjöberg (M), Svarvareskogsvägen 8, 312 71 

Skummeslövsstrand, väljs till ersättare i miljö- och byggnads-
nämnden för tiden till och med den 31 december 2014. 

____ 
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KF § 139 Dnr 2014-000275 
 
Valärende 
 
Nils-Bertil Sörensson (M) begär att få bli befriad från sina uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden, 
ersättare i överförmyndarnämnden och som huvudman i Laholms 
Sparbank. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 18 augusti 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Nils-Bertil Sörensson befrias från sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden, ersättare i över-
förmyndarnämnden och som huvudman i Laholms Sparbank. 

 
2. Ingrid Sjöberg (M), Svarvareskogsvägen 8, 312 71 

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

 
3. Angela Johansson (M), Granitvägen 11, 312 32 Laholm, väljs 

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

 
3. Angela Magnusson (M), Kustvägen 76, 312 60 Mellbystrand, 

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

____ 
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KF § 140 
 
Anmälningar 
 
1. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om frukt- och bär-

park i Laholm. 
Dnr 2014-150. 

____ 
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