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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2014  
VOTERINGSLISTA    § 144    § 

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) l  1      

Margareta Bengtsson (M) l  1      

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) l  1      

Jonas Hellsten (M) l  1      

Christer Johnsson (M) l  1      

Lena Drott (M) l  1      

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) -- Nils-Erik Johansson   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 30 september 2014 
VOTERINGSLISTA § 144 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) --        

Lena Angviken (MP l    1    

Eva Eriksson (MP) l   1     

Hans Hansson (SD) l  1      

Rikard Vesterlund (SD) l  1      

Gejbert Strömdahl (SD) l  1      

Bertil Johansson (Lap) l    1    

Lars Jeppsson (Lap) -- Ulf Johansson   1    

Anna Erica Alsbjer (SPI) l  1      

Christian Wahl (M) l  1      
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2014 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Karl-Fredrik Klinker (M) 1 

Gudrun Pettersson (C) 1 

Ann Bengtsson (C) 1 

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) 1 

Stina Lindberg (S)  

Annette Kalnak (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Lars Schale (MP)  

Thore Johansson  (SD) 1 

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 
 
 
 



 
 
 
Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 30 september 2014 
 
Protokollet, som justerats den 2 oktober 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 3 oktober 2014  
t o m den 24 oktober 2014 intygas 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 141 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. 
 
Kommunfullmäktige har den 26 augusti 2014, § 118, beslutat att 
interpellationen får ställas. 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Elisabet Babic (M) 
svarar på interpellationen. 
____ 
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KF § 142 Dnr 2014-000302 
 
Interpellation om uttalanden vid föräldramöte i skolverksam-
heten 
 
Ärendet 
 
Gejbert Strömdahl (SD) begär i interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande med hänvisning till uttalanden vid ett föräldramöte 
svar på frågor om det är förenligt med en lärares/rektors uppgift att 
under arbetstid försöka påtvinga föräldrar sin personliga åsikt och 
påverka deras politiska val samt om kommunen har direktiv som 
innebär att personer med viss politisk åsikt inte får anställas i kom-
munens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation den 24 september 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) meddelar att 
interpellationen besvaras kommande sammanträde. 
____ 
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KF § 143 Dnr 2014-000091 
 
Svar på motion om EU-kontor 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Erling Cronqvist (C) att 
kommunen utreder möjligheten att med en eller flera grannkommu-
ner etablera ett gemensamt EU-kontor som bl.a. ska bedriva en 
aktiv och kvalificerad projektrådgivning åt de deltagande kommu-
nerna. 
 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
augusti 2014. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret delar motionärens uppfattning om att det 
krävs ökade insatser och kompetens för att öka kommunens möjlig-
heter till att utveckla projekt och få medfinansiering från EU:s pro-
gram och fonder och att det är en lämplig verksamhet att samordna 
med en eller flera kommuner. Kommunledningskontoret har tagit 
kontakt med Båstads kommun, som motionärerna nämner, men det 
troligaste är att Båstad kommer att medverka i ett samarbete med 
Region Skåne eller inom samarbetet för Nordvästra Skåne. 
 
Region Halland kommer nu, med anledning av den nya struktur-
fondsperioden, att skapa ett projektkontor som kommer att ge länets 
kommuner och andra aktörer i Halland stöd med projektverksam-
heten. Projektrådgivning är en del av det som motionen föreslår och 
detta kan till stor del fås genom Region Hallands EU-kontor. 
Arbetet där kommer till stor del att avse rådgivning kring struktur-
fonderna, men kommunledningskontorets uppfattning är att en fort-
satt dialog bör föras med Region Halland för att vidga rådgivningen 
också till andra programområden. 
 
Den del av motionen som berör partnersök, utökade internationella 
kontakter, inflytande över EU-program, deltagande i EU-nätverk, 
m.m. ingår inte i det regionala EU-kontorets uppgifter. Detta hante-
rades tidigare till stor del genom West-Sweden och Sydsam, båda 
numera avvecklade organisationer. 
     forts 
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KF § 143 forts 
 
Kommunledningskontoret anser att det bör skapas en regional lös-
ning eller en inter-regional lösning, alltså att Halland samverkar 
med någon annan region, exempelvis Västra Götaland för att han-
tera dessa frågor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 13 januari 2014. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 september 2014 § 154. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Roland Gottfridsson (C): Motionen ska återremitteras till 
kommunstyrelsen för förnyad beredning. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Bertil Johansson (Lap) 
och Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 
behandling av motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Roland Gottfridssons förslag om återremiss 
mot att ärendet ska avgöras i dag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar avgöra ärendet i dag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-
slag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till det samarbete som skapas genom Region Hallands EU-
projektkontor och att kommunstyrelsen ska föreslå Region Halland 
att ta initiativ till ett utökat engagemang i EU-frågor. 
____ 
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KF § 144 Dnr 2014-000088 
 
Svar på motion om förskola i Vallberga 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Kjell Henriksson och 
Annita Asplid (S) att fullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för en förskola i Vallberga i 
befintlig skola eller i dess närhet. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade den 24 juni, § 106, motionen 
till barn- och ungdomsnämnden för utredning i enlighet med för-
slagen i motion. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut att nämnden 
instämmer i motionens ståndpunkt att det finns ett behov av fler 
förskoleplatser i området kring Vallberga/Ränneslöv men även 
Våxtorp. En analys av senast framtagna befolkningsprognoser 
pågår för att skapa underlag för ett beslut om var en utbyggnad 
lämpligast ska ske. Som en konsekvens av detta arbete begär barn- 
och ungdomskontoret i ett annat ärende att teknik- och service-
kontoret ska utreda förutsättningarna för en tillbyggnad av Vall-
mons förskola i Ränneslöv. En sådan utbyggnad, om den är genom-
förbar, skulle innebära att Vallmons förskola omfattar tre avdel-
ningar med plats för 50-55 barn. 
 
Barn- och ungdomskontoret vill, så långt det är möjligt, undvika att 
skapa nya förskolor med enbart en avdelning vilket blir följden av 
en etablering i Vallberga utifrån motionens förslag. En förskola 
med enbart en avdelning innebär bland annat ökade driftkostnader 
per barn, ökad sårbarhet vad gäller barnens säkerhet och tillsyn 
samt ytterligare belastning på förskolechefen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen avslås mot bak-
grund av att det finns en planering för en utökning av antalet för-
skoleplatser i området. 
 
     forts 
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KF § 144 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 11 februari 2014. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 28 augusti 2014 § 71. 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 september 2014 § 155. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bertil Johansson (Lap): 
Motionen ska bifallas. 
 
Kent-Arne Andersson (C) med instämmande av Jonas Hellsten (M), 
Thomas Jönsson (M) och Elisabeth Babic (M): Bifall till kommun-
styrelsens förslag att motionen ska avslås. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Kjell Henrikssons förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 27 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 12 nej-röster 
för Kjell Henrikssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista till denna para-
graf). 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
____ 
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KF § 145 Dnr 2011-000416 
 
Svar på motion om inköp av ekologisk mat 
 
Ärendet 
 
Lena Angviken och Eva Ericson (MP) har i en motion till kommun-
fullmäktige den 11 oktober 2011 yrkat att kommunen ska ta fram 
en plan för inköp av ekologisk mat till kommunens kök och att den 
nya upphandlingspolicyn ska ta hänsyn till de nationella och regio-
nala miljömålen. 
 
Fullmäktige beslöt den 25 oktober 2011, § 146, remittera motionen 
till servicenämnden för yttrande senast den 24 april 2012. 
 
Servicenämnden behandlade motionen vid sammanträde den 25 
januari 2012, § 8, och beslöt då föreslå att motionen avslås med 
hänvisning till att nämnden hade för avsikt att beakta och göra en 
sammanvägning av olika önskemål i samband med revidering av 
kommunens livsmedelspolicy. 
 
Fullmäktige beslöt den 28 februari 2012, § 17, att återremittera 
motionen till kommunstyrelsen för förnyad beredning. Kommun-
styrelsen remitterade i sin tur motionen vidare till servicenämnden. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden har tagit fram förslag till ny livsmedelspolicy för 
kommunen och har den 17 juni 2014, § 67, föreslagit fullmäktige 
att anta policyn. Förslaget fokuserar på att generellt höja kvaliteten 
på de livsmedel som köps in till kommunens kök. 
 
Servicenämnden konstaterar att det råder brist på ekologiska livs-
medel och utbudet är begränsat på den svenska marknaden. Av 
detta följer att högre krav på ekologiska livsmedel innebär en bety-
dande merkostnad för kommunen i nuläget. Servicenämnden har i 
stället valt att fokusera på att minska miljöpåverkan genom arbeta 
för kortare transportavstånd vid inköp av livsmedel och för att 
minska matsvinnet i de kommunala köken. 
 
     forts 
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KF § 145 forts 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att fullmäktige den 26 
augusti 2014, § 124, har antagit en ny livsmedelspolicy. Beträf-
fande frågan om inköp av ekologiska livsmedel innebär fullmäkti-
ges beslut att vid upphandling av frukt och grönsaker ska svensk-
odlade eller likvärdigt producerade produkter väljas i första hand 
beroende på säsong. När sådana produkter inte finns att tillgå ska 
ekologiskt odlad frukt och grönsaker väljas om det är möjligt. 
Vidare anges i policyn att vid upphandling av kaffe, te, kakao och 
bananer ska produkterna vara ekologiskt odlade samt uppfylla 
Fairtrade-kriterierna som ett sätt att verka för förbättrade arbetsvill-
kor etc. 
 
Med hänvisning till de ställningstaganden som fullmäktige nu gjort 
i livsmedelspolicyn vad avser kommunens inköp av ekologiskt 
odlade produkter föreslår kommunledningskontoret att motionen 
ska anses vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 11 oktober 2011 
Servicenämndens protokoll den 27 augusti 2014 § 76. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 augusti 2014 § 124. 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 september 2014 § 156. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lena Angviken (MP) med instämmande av Eva Eriksson (MP): 
Motionen ska bifallas. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Margareta Bengtsson 
(M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till behandling av 
motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lena Angvikens 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
     forts 
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KF § 145 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till de ställningstaganden som fullmäktige gjort i livsmedelspolicyn 
vad avser kommunens inköp av ekologiskt odlade produkter. 
 
Reservation 
 
Lena Angviken och Eva Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
____ 
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KF § 146 Dnr 2011-000250 
 
Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan 
och nybyggnad av idrottshall i Mellbystrand 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2011, § 90, att god-
känna en total projektkostnad om 53 650 tkr för om- och tillbygg-
nad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i 
Mellbystrand. Entreprenaden projekterades fram till hösten 2012 då 
den upphandlades som en samordnad generalentreprenad till en 
kontrakterad kostnad av 39 730 tkr. Byggnationen pågick under 
2013 och fram till februari 2014 då den slutbesiktigades. 
 
Servicenämnden redovisar att den totala kostnaden för projektet 
uppgår till 52 380 tkr vilket är 1 270 tkr lägre än den av fullmäktige 
godkända kostnaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 27 augusti 2014 § 77. 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 september 2014 § 157. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
____ 
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KF § 147 Dnr 2014-000002 
 
Arvode till socialnämndens vice ordförande för social jourverk-
samhet 
 
Ärendet 
 
Demokrati- och organisationsberedningen har den 27 januari 2014, 
§ 1, i samband med översyn av ekonomiska förmåner till förtroen-
devalda inför mandatperioden 2015-2018 beslutat föreslå social-
nämnden att utreda behovet av särskild ersättning till nämndens två 
vice ordförande för tjänstgöring i social jourverksamhet och hur ett 
sådant ersättningssystem bör utformas. 
 
Ärendets beredning 
 
Socialnämnden föreslår efter utredning att ersättning ska utges med 
100 kronor per timme till förste eller andre vice ordförande för att 
upprätthålla beredskap då nämndens ordförande inte är i tjänst. 
 
Demokrati- och organisationsberedningen föreslår att vice ord-
förandena i socialnämnden arvoderas med ett fast belopp om tre 
procent av årsarvode 1 (årsarvodet till kommunstyrelsens ord-
förande), vilket innebär 18 729 kronor i 2014 års nivå, som ersätt-
ning för tjänstgöring i social jourverksamhet i enlighet med av 
socialnämnden fastställt tjänstgöringsschema. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 17 juni 2014 § 60. 
Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 26 augusti 
2014 § 5. 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 september 2014 § 158. 
 
 
 
 
 
 
 
     forts 
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KF § 147 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i 
bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Laholms kommun att gälla från och med den 1 januari 2015 inne-
bärande att begränsat arvode med tre procent av årsarvode 1 utges 
som ersättning till förste och andre vice ordförande i socialnämnden 
som, då ordföranden är förhindrad, tjänstgör i social jourverksam-
het i enlighet med av nämnden fastställt tjänstgöringsschema. 
____ 
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KF § 148 Dnr 2014-000229 
 
Överenskommelse mellan Region Halland och kommunerna i 
Halland om hemsjukvård 
 
Ärendet 
 
Ett projekt Framtidens hemsjukvård har bedrivits mellan Hallands 
kommuner och Region Halland under 2012-2013. Syftet med pro-
jektet var att skapa en enhetlig och för patienten/brukaren optimal 
och sammanhållen hemsjukvården genom en modell som skapar 
förutsättningar för en effektiv resursanvändning och kunna möta 
framtida behov med medicinsk och teknisk utveckling. 
 
Ärendets beredning 
 
En överenskommelse om hemsjukvården i Halland har framarbetats 
och ska gälla från den 1 januari 2015. Överenskommelsen innebär 
bland annat att Region Halland överlåter till kommunerna i Halland 
skyldigheten att erbjuda hemsjukvård till de som vistas i kommu-
nen i enlighet med 18 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Region Halland ansvarar för läkarmedverkan inom hemsjukvården 
och kvalificerad rehabilitering. 
 
Kommunerna ansvarar för all hemsjukvård med avgränsning mot 
Regionen Hallands vårdenheter, enligt den så kallade tröskelprinci-
pen. 
 
Kommunerna finansierar hemsjukvården, enligt överenskommelsen 
om hemsjukvården 2015. 
 
Region Halland ersätter kommunerna för den överflyttade verk-
samheten enligt beräkning i överenskommelsen om hemsjukvården 
2015. 
 
Överenskommelsen ersätter samtliga tidigare överenskommelser 
om hemsjukvård och tjänsteköp bland annat samverkansavtalet från 
2009-01-01. Samverkansavtalets bilagor om vuxenpsykiatri, barn- 
och ungdomspsykiatri, rehabilitering och habilitering fortsätter 
dock att gälla tillsvidare. 
 
     forts 
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KF § 148 forts 
 
Organisatoriskt innebär förslaget att en gemensam nämnd för hem-
sjukvård och hjälpmedel inrättas och får i uppdrag att följa upp 
verksamheten, svara för samverkansfrågor och ska garantera en lik-
värdig, kvalitetssäkrad vård för hallänningen. Den gemensamma 
nämnden får också ansvar för hjälpmedelsförsörjningen enligt avtal 
2001-04-02 om hjälpmedelsförsörjning. 
 
Socialnämnden tillstyrker förslaget till överenskommelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 26 augusti 2014 § 72. 
Region Hallands tjänsteskrivelse den 25 juni 2014. 
Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015 
Reglemente gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 
Slutrapport – Framtidens hemsjukvård 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 september 2014 § 159. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 
1. godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 

2015, och däri ingående principer. 
 

2. överenskommelsen om hemsjukvården 2015, gäller under tiden 
2015-01-01 -2018-12-31. 

 
3. godkänna regional modell för utförandet av hemsjukvård i 

Halland. 
 

4. tidigare samarbetsavtal från 2009-01-01 och lokala avtal upphör 
att gälla i och med att överenskommelsen om hemsjukvården 
2015, träder i kraft 2015-01-01. 

 
5. bilagorna till samarbetsavtal 2009-01-01 vuxenpsykiatri, barn- 

och ungdomspsykiatri, rehabilitering och habilitering gäller tills 
vidare. 

 
     forts 
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KF § 148 forts 
 
6. inrätta en gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. 
 
7. den gemensamma nämndens uppdrag regleras enligt 

Överenskommelsen om hemsjukvård i Halland 2015 och Avtal 
om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd 2001-04-02. 

 
8. anta reglemente för Gemensam nämnd för hemsjukvård och 

hjälpmedel. 
____ 
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KF § 149 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 150 Dnr 2014-000228 
 
Revidering av överenskommelse mellan Region Halland och 
kommunerna i Halland om kommunberedning 
 
Ärendet 
 
Med anledning av en ny politisk organisation inom Region Halland 
behöver befintlig överenskommelse om kommunberedning revide-
ras och anpassas efter regionens nya politiska organisation. 
 
Region Halland har upprättat förslag till överenskommelse om 
kommunberedning anpassad efter regionens nya politiska organisa-
tion, i övrigt föreslås inga förändringar i nuvarande överenskom-
melse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till överenskommelse om kommunberedning. 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 september 2014 § 160. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande överenskommelse om 
kommunberedning. 
____ 
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KF § 151 Dnr 2014-000194 
 
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 andra kvartalet 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 26 augusti 2014 § 73. 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 september 2014 § 161. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 
handlingarna. 
____ 
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KF § 152 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 153 Dnr 2014-000287 
 
Remiss av motion om utökning av naturreservatet Svarvare-
skogen 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Emma Gröndahl och 
Margareta Jonsson (FP) att det görs en utredning av möjligheterna 
att utöka det nuvarande naturreservatet i Svarvareskogen med fas-
tigheterna Skummeslöv 12:3 och 12:6 i första hand som statligt 
reservat, i andra hand som kommunalt reservat. Vidare yrkas att det 
görs en beräkning av eventuella kostnader som underlag för beslut 
om utökning av naturreservatet samt att marken närmast E6 
undantas från reservatsområdet för att möjliggöra en framtida Inre 
Kustväg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 4 september 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2015. 
____ 
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KF § 154 Dnr 2014-000276 
 
Remiss av medborgarförslag om Beachtennisbana 

 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Ulf Nilsson, Laholm, föreslås att det 
anordnas en Beachtennisbana på stranden i Mellbystrand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 20 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 mars 
2015. 
____ 
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KF § 155 Dnr 2014-000282 
 
Remiss av medborgarförslag om åtgärder mot breddning av 
avloppsvatten från Ängstorps avloppsreningsverk 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Ingemo Johansson, Laholm, föreslås att 
det byggs en gödselbrunn på 6 000 kbm vid Ängstorps avlopps-
reningsverk som kan ta emot orenat avloppsvatten för att undvika 
breddning till Lagan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 26 augusti 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget remitteras till Laholmsbuktens VA för yttrande 
senast vid fullmäktiges sammanträde i mars 2015. 
____ 
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KF § 156 Dnr 2014-000283 
 
Remiss av medborgarförslag om aktiviteter med anknytning till 
Freden i Knäred 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Lorenz Pucher, Knäred, föreslås att 
kommunen utreder möjligheterna till fortsatta aktiviteter med 
anknytning till Freden i Knäred för att stärka Laholms och Knäreds 
varumärke. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 29 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 mars 
2015. 
____ 
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KF § 157 Dnr 2014-000288 
 
Remiss av medborgarförslag om grönytevård vid promenad-
vägar 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Bengt Forssberg, Laholm, föreslås att 
växtlighet vid promenadvägarna nära Lagan och Hälsans Stig i 
Laholm ska ansas på ett vårdat sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 8 september 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i mars 2015. 
____ 
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KF § 158 Dnr 2014-000289 
 
Remiss av medborgarförslag om försköning av Örelidsområdet 
i Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Eivor Nobelén, Laholm, föreslås att 
detaljplanen för Örelidsområdet i Laholm ska ändras för att ge 
möjlighet att anlägga ”Laholms Frukt- och Bärpark”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 7 september 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i mars 2015. 
____ 
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KF § 159 Dnr 2014-000293 
 
Remiss av medborgarförslag om aktivitetshus/bowlinghall i 
Laholm 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Fredrik Roos-Linden m.fl., Skummes-
lövsstrand, föreslås det byggs ett aktivitetshus för unga integrerat 
med en bowlinghall vid Folkhälsocentrum i Laholm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 5 september 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 mars 
2015. 
____ 
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KF § 160 Dnr 2014-000297 
 
Remiss av medborgarförslag om konstgräsplan i Mellbystrand 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Albin Nilsson, Mellbystrand, föreslås att 
det anläggs en konstgräsplan vid Mellbystrandsskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 15 september 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 mars 
2015. 
____ 
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KF § 161 Dnr 2014-000279 
 
Remiss av medborgarförslag om beläggning på Årstidsvägen i 
Lilla Tjärby 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Nils Elofsson, Laholm, föreslås belägg-
ningsåtgärder på Årstidsvägen i Lilla Tjärby. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 18 september 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde i mars 2015. 
____ 
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KF § 162 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 
 
1. Ove Bengtsson (S), Altona By 4, 312 31 Laholm, väljs till leda-

mot i valnämnden för tiden till och med den 31 december 2014. 
 
2. Annita Asplid (S), Storgatan 28, 312 30 Laholm, väljs till ersät-

tare i valnämnden för tiden till och med den 31 december 2014. 
 
3. My Persson (S), Mellbystrandsvägen 52, 312 34 Laholm, väljs 

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

 
4. Birgitta Fritzon, Dalgången 14, 312 75 Våxtorp, väljs till 

styrelseledamot i Laholmshem AB för tiden intill slutet av 
årsstämman 2015. 

 
5. Birgitta Fritzon, Dalgången 14, 312 75 Våxtorp, väljs till 

styrelseledamot i Kommunfastigheter i Laholm AB för tiden 
intill slutet av årsstämman 2015. 

 
6. Magnus Johansson (S), Dalavägen 46, 310 20 Knäred, väljs till 

styrelseledamot i Stiftelsen Hembygdsfonden för tiden till och 
med den 31 december 2014. 

____ 
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KF § 163 
 
Anmälningar 
 
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Protokoll avseende 

inspektion enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken och 20 § förmyn-
derskapsförordningen. 
Dnr 2014-003. 

 
2. Länsstyrelsen i Hallands län. Protokoll avseende avgången 

ersättare i kommunfullmäktige. 
Dnr 2014-275. 
 

3. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande om överklagande av 
länsstyrelsens beslut att avslå besvär över antagande av detalj-
plan för Skummeslöv 13:61 m.fl., Ängen i Laholms kommun. 
Dnr 2013-078. 

 
4. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut angående tillsyn enligt 11 

kap. 10 § plan- och bygglagen, detaljplan för del av Våxtorp 
6:31 och 6:33, Våxtorp. 
Dnr 2012-452. 

 
5. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut angående tillsyn enligt 11 

kap. 10 § plan- och bygglagen, detaljplan för del av Mellby 
8:111 – småstugeområde, Mellbystrand. 
Dnr 2011-374. 

 
6. Barn- och ungdomsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

teckningstävling med miljötema i kommunens skolor. 
Dnr 2014-089. 
 

7. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om lekutrustning i 
Laholms stadspark. 
Dnr 2014-160. 

 
8. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om ombyggnad av 

Ramsjövägens anslutning till Markarydsvägen i Hishult. 
Dnr 2014-165. 
 
     forts 
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KF § 163 forts 
 
9. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om parkering vid 

Hökafältet i Mellbystrand. 
Dnr 2014-174. 

 
10. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om badbrygga i 

Skummeslövsstrand. 
Dnr 2014-204. 

____ 
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