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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2014 

VOTERINGSLISTA    § 196    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) l  1      

Thomas Jönsson (M) l  1      

Mikael Kahlin (M) l  1      

Margareta Bengtsson (M) l  1      

Christer Johnsson (M) l  1      

Lena Drott (M) l  1      

Jonas Hellsten (M) l  1      

Karl-Fredrik Klinker (M) l  1      

Angela Magnusson (M) l  1      

Erling Cronqvist (C) l  1      

Ove Bengtsson (C) l  1      

Maria Bronelius (C) l  1      

Lena Olofsdotter  (C) l  1      

Ann Bengtsson (C) l  1      

Majvor Persson (C) l  1      

Eva Eriksson (MP) l  1      

Lena Angviken (MP) l  1      

Martin Petersson (MP) l  1      

Lars Gustafsson (KD) l  1      

Helene Nilsson (KD) l  1      

Emma Gröndahl (FP) l  1      

Kjell Henriksson (S) l  1      

Annita Asplid (S) l  1      

Magnus Johansson (S) l  1      

Kristina Jönsson (S) l  1      

Tenny Davidsson  (S) l  1      

Siv Pålsson (S) l  1      

Kewin Hansen (S) l  1      

Birgitta Fritzon (S) l  1      

Ove Bengtsson (S) l  1      

Rosita Antonsson (S) l  1      



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2014 

VOTERINGSLISTA § 196 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l  1      

Rikard Vesterlund (SD) l    1    

Hans Hansson (SD) l    1    

Ingmar Rundberg (SD) l    1    

Gejbert Strömdahl (SD) l    1    

Thomas Lövenbo (SD) l    1    

Per Asklund  (SPI) l  1      

Roland Norman (SPI) l  1      

Bertil Johansson (Lap) l    1    

Roland Gottfridsson (C) l  1      

 

 

 

 

 

 

 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2014 

Ersättare Parti Nv 

John Löfstedt (M) 1 

Cecilia Roos (M) 1 

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Lorenz Pucher (C) 1 

Gudrun Pettersson (C) 1 

Fredrik Lindqvist (C) 1 

Kent-Arne Andersson (C) 1 

Pontus Svensson (MP) 1 

Ulf Bjerstaf (MP)  

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD 1 

Margareta Jonsson  (FP)  

Göran Holmberg (FP) 1 

Glenn Kjellin (S) 1 

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Bo Tengqvist (S) 1 

My Persson (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD) 1 

Peter Berndtson (SD)  

Conny Nilsson  (SD) 1 

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Gunilla Waldeman (Lap) 1 

 

 

 



 

Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 
 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 16 december 2014 
 

Protokollet, som justerats den 17 december 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 18 december 2014 

t o m den 8 januari 2014 intygas 
 

 

………………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 
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KF § 195 Dnr 2014-000373 

 

Slutredovisning av ombyggnad av Veingeskolan 

 

Ärendet 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2006 § 169 i sam-

band med investeringsbudget för 2007 och plan 2008-2009 god-

känna investering i en ny F-9 skola i Veinge till en kostnad av 

70 000 tkr, vilket med 2008 års byggprisindex innebar 86 000 tkr. 

 

Projektet omfattar en befintlig 7-9 skola som efter om- och till-

byggnad resulterat i en F-9 skola med gemensamt kök och matsalar 

vilken ersatt den låg- och mellanstadieskola som revs år 2007. 

Under perioden 2006-2013 har det hyrts paviljonger placerade på 

området som evakueringslokaler vid Veingeskolans ombyggnad 

och vid Mellbystrandsskolans ombyggnad som var klar vintern 

2013. 

 

Ärendets beredning 

 

Servicenämnden slutredovisar byggprojektet till en kostnad av 

83 387 tkr. 

 

Projektet upphandlades i etapper enligt följande: 

 

Etapp 1 omfattade ombyggnad av hus A på cirka 1 000 kvm vid 

den gamla låg- och mellanstadieskolan som innehöll kök, matsal 

och kontor. Entreprenaden upphandlades till en kostnad om drygt 

7 miljoner kronor sommaren år 2009 och påbörjades i oktober 

samma år. Slutbesiktning ägde rum juni år 2010. Kostnaden för 

denna etapp slutade på cirka 13 miljoner kronor. 

 

Etapp 2 omfattade ombyggnad av den då befintliga högstadiedelen 

på cirka 6 000 kvm samt en tillbyggnad av ett tvåvåningshus på 

cirka 2000 kvm. Anpassning och ändring av utemiljön på cirka 

14 000 kvadratmeter. Entreprenaden upphandlades till en kostnad 

om drygt 51 miljoner kronor under sommaren år 2010 och påbörja-

des inte förrän i maj år 2011 efter överklagande och ny upp-

handling. Slutbesiktning ägde rum oktober år 2012. Kostnaden för 

denna etapp slutade på cirka 68 miljoner kronor. 

     forts 
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KF § 195 forts 

 

Under sommaren 2014 har byggnad tillhörande den tidigare låg- 

och mellanstadieskolan rivits till en kostnad om cirka 2 miljoner 

kronor. 

 

I källaren under byggnad B finns kvar en värmeundercentral som 

varit i drift under hela byggtiden och som har anpassats till 

nuvarande byggnadsbestånd. I entreprenaden har det även ingått 

demontering av hyrda paviljonger till en kostnad av drygt 500 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

 

Servicenämndens protokoll den 12 november 2014 § 111. 

Kommunstyrelsens protokoll den 2 december 2014 § 220. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

____ 
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KF § 196 Dnr 2014-000108 

 

Reviderade nämndreglementen 

 

Ärendet 

 

Kommunledningskontoret lägger fram förslag till reviderade reg-

lementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, 

miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, 

socialnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden samt förslag 

till ändring i lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. 

 

Ärendets beredning 

 

Med anledning av fullmäktiges beslut om ändrad nämndorganisa-

tion och uppgiftsfördelning mellan nämnderna inför den mandat-

period som börjar den 1 januari 2015, ändrad organisation för 

kommunens fastighetsrelaterade verksamhet samt ändringar i 

kommunallagen och annan speciallagstiftning har kommunled-

ningskontoret gjort en översyn av berörda nämnders reglementen. I 

översynen har vidare beaktats behovet av en modernisering och en 

ändrad struktur för reglementena, bl.a. för att underlätta för nämn-

derna att få en samlad bild av vilka bestämmelser som gäller beträf-

fande ansvar, beslutanderätt och arbetsformer. 

 

Kommunledningskontoret kommenterar i tjänsteskrivelse förslagen 

till reviderade reglementen. 

 

Förslagen till reglementen för miljö- och byggnadsnämnden, kul-

tur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden har remitterats till 

nämnderna för yttrande. 

 

Remissinstanserna tillstyrker respektive förslag eller lämnar det 

utan erinran. Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig dock tveksam 

till förslaget att nämnden ska ges ansvaret för de tillsynsuppgifter 

som tillförts kommunen enligt lagen (2014:799) om sprängämnes-

prekursorer. Kommunledningskontoret anser på de skäl som redo-

visas i tjänsteskrivelsen att de aktuella tillsynsuppgifterna bör läg-

gas på nämnden. 

 

     forts 
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KF § 196 forts 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2014. 

Förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och 

ungdomsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och 

utvecklingsnämnden, socialnämnden, krisledningsnämnden och 

valnämnden. 

Förslag till ändring i lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. 

Kommunstyrelsens protokoll den 2 december 2014 § 221. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Ingmar Rundberg 

(SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen 

enligt 18 § punkt 10 i reglementet för styrelsen ska ges rätt att träffa 

avtal om flyktingmottagande samt om mottagande av ensamkom-

mande barn, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag beträffande delege-

ring till styrelsen mot Bertil Johanssons förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång. 

 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Bertil Johanssons förslag. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 35 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 6 nej-röster för 

Bertil Johanssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista § 196). 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

övriga förslag i ärendet och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

     forts 
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KF § 196 forts 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reviderade 

reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, 

miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, 

socialnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden att gälla 

från och med den 1 januari 2015. 

 

2. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i 

lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Laholms kommun 

innebärande att ordet ”servicenämnden” från och med den 1 

januari 2015 ska bytas ut mot ”kommunstyrelsen”. 

 

Reservation 

 

Bertil Johansson (Lap), Rikard Vesterlund, Hans Hansson, Ingmar 

Rundberg, Gejbert Strömdahl och Thomas Lövenbo (SD) reserve-

rar sig mot beslutet till förmån för Bertil Johanssons yrkande. 

_____ 
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KF § 197 Dnr 2011-000254 

 

Gemensam överförmyndarnämnd i Halmstads, Hylte och 

Laholms kommuner 

 

Ärendet 

 

Kommunledningskontoret föreslår att Laholms kommun tillsam-

mans med Halmstads och Hylte kommuner från och med den 1 

januari 2015 inrättar en gemensam nämnd för samverkan inom 

överförmyndarverksamheten i enlighet med upprättade förslag till 

samverkansavtal och reglemente för nämnden. 

 

Ärendets beredning 

 

För kommunens överförmyndarverksamhet finns en överförmyn-

darnämnd med tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden biträds av 

en mellan Halmstads, Hylte och Laholms kommuner sedan den 1 

januari 2012 inrättad gemensam kansliorganisation med Halmstad 

som värdkommun. 

 

I samband med översyn av kommunens politiska organisation inför 

den mandatperiod som börjar den 1 januari 2015 beslöt fullmäkti-

ges demokrati- och organisationsberedning den 30 september 2013, 

§ 8, föreslå kommunstyrelsens presidium att ta upp överläggning 

med Halmstads och Hylte kommuner beträffande intresset att 

inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. 

 

Kommunstyrelseordförandena i de tre kommunerna har därefter 

gett kommuncheferna i uppdrag att lägga fram ett förslag till inrät-

tande av en gemensam överförmyndarnämnd i syfte att uppnå en 

tydlig ledning och styrning för kommunernas överförmyndarverk-

samhet. 

 

En arbetsgrupp har därefter tillsatts med företrädare för respektive 

kommun. Arbetsgruppen har nu tagit fram förslag till samverkans-

avtal om gemensam överförmyndarnämnd samt förslag till regle-

mente för nämnden. 

 

Förslaget innebär att den gemensamma nämnden, benämnd Nämn-

den för Överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte och 

Laholm inrättas den 1 januari 2015. 

     forts 
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KF § 197 forts 

 

Halmstads kommun föreslås bli värdkommun för nämnden. Nämn-

den föreslås bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Samverkans-

kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. Av nämn-

dens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste vice ord-

förande och en vara andre vice ordförande. Värdkommunen utser 

ordförande. Posterna som vice ordförande avses rotera med fyra års 

mellanrum mellan Hylte och Laholms kommuners företrädare i 

nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2014. 

Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

med bilaga. 

Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i 

Halmstads, Hylte och Laholms kommuner. 

Kommunstyrelsens protokoll den 2 december 2014 § 222. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till avtal om 

samverkan i gemensam överförmyndarnämnd samt förslag till reg-

lemente för gemensam överförmyndarnämnd i Halmstads, Hylte 

och Laholms kommuner. 

____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 
Kommunfullmäktige 2014-12-16 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 198 Dnr 2013-000048 

 

Nämndansvar för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade 

 

Ärendet 

 

Kommunfullmäktige har den 28 januari 2014 § 3 bland annat 

beslutat om att ansvaret för bistånd i form av försörjningsstöd förs 

över från kultur- och utvecklingsnämnden till socialnämnden och 

att ansvaret för utförande av daglig verksamhet för personer som 

socialnämnden har gett rätt till sådan insats förs över till kultur- och 

utvecklingsnämnden från socialnämnden. Ändringarna ska gälla 

från och med den 1 januari 2015. Med anledning av fullmäktiges 

beslut har kultur- och utvecklingsnämnden tillsammans med soci-

alnämnden genomfört en översyn av de aktuella verksamheterna. 

Nämnderna föreslår nu ett delat ansvar för utförandet av daglig 

verksamhet från och med den 1 januari 2015 mellan kultur- och ut-

vecklingsnämnden och socialnämnden. 

 

Ärendets beredning 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2014 § 3 om översyn 

av kommunens politiska organisation inför ny mandatperiod. Full-

mäktige beslutade då bland annat att ansvaret för bistånd i form av 

försörjningsstöd förs över från kultur- och utvecklingsnämnden till 

socialnämnden samt att ansvaret för utförande av daglig verksam-

het för personer som socialnämnden har gett rätt till sådan insats 

förs över till kultur- och utvecklingsnämnden från socialnämnden. 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tillsammans med socialnämn-

den genomfört en översyn av verksamheten samt beskrivit en 

inriktning och dimensionering samt en långsiktig strategi för hur 

verksamheten med arbetsmarknadsinsatser kan bedrivas framöver. I 

uppdraget har det även ingått en översyn av utförandet av daglig 

verksamhet. 

 

Utredningen föreslår att utförandet av daglig verksamhet med 

inriktning arbete och sysselsättning överförs till kultur- och utveck-

lingsnämnden. Laholms arbetskooperativ föreslås stanna kvar i 

nuvarande organisering inom socialtjänsten fram till den 1 januari 

2016. Utförandet av daglig verksamhet med sinnes- och autism-

inriktning föreslås stanna kvar inom socialnämndens verksamhet. forts 
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Utredningen föreslår således ett delat ansvar för utförandet av dag-

lig verksamhet från den 1 januari 2015 mellan kultur- och utveck-

lingsnämnden och socialnämnden vilket kräver beslut av fullmäk-

tige. Vidare föreslår utredningen att en nettobudget om 7 566 tkr 

från år 2015 överförs från socialnämnden till kultur- och utveck-

lingsnämnden för del av utförandet av daglig verksamhet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår en ny arbetsmodell för 

organisering av arbetsmarknadsinsatser och en långsiktig strategi 

för arbetet Grundtanken med den nya arbetsmodellen är en väg in 

för individen med mål att skapa en hållbar egenförsörjning genom 

arbete eller studier och därmed minska behovet av försörjningsstöd. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden förslår att den nya arbetsmodellen 

införs stegvis från 2015 och att nämndens nettobudget förstärks 

med 2 000 tkr år 2015. Förslaget innebär att verksamheten förstärks 

med en heltidstjänst och att 20 platser för subventionerade anställ-

ningar görs tillgängliga i kommunal verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 oktober 2014 § 

136. 

Socialnämndens protokoll den 18 november 2014 § 108. 

Kommunstyrelsens protokoll den 2 december 2014 § 223. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige ger kultur- och utvecklingsnämnden i upp-

drag att från och med den 1 januari 2015 ansvara för utförande 

av daglig verksamhet med inriktning arbete och sysselsättning 

för personer som socialnämnden har gett rätt till sådan insats. 

 

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att från och 

med den 1 januari 2015 ansvara för utförande av daglig verk-

samhet med inriktning sinnes- och autismverksamhet för per-

soner som socialnämnden har gett rätt till sådan insats. 

 

     forts 
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KF § 198 forts 

 

3. Kommunfullmäktige godkänner överföring av en nettobudget 

om 7 566 tkr från socialnämnden till kultur- och utvecklings-

nämnden från och med 2015 för del av utförandet av daglig 

verksamhet med inriktning arbete och sysselsättning. 

____ 
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KF § 199 Dnr 2014-000369 

 

Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av 

investeringar 

 

Ärendet 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 29 maj 2012, § 83, riktlinjer 

för planering, genomförande och uppföljning av investeringar. I 

dessa riktlinjer beskrevs hantering, befogenheter och ansvarsfördel-

ning mellan bygg- och anläggningsansvariga nämnder, verksam-

hetsansvariga nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2014, § 104 att god-

känna ett avtal om överföring av kommunens fastighetsförvaltande 

verksamhet till Kommunfastigheter i Laholm AB. Fullmäktige har 

även under året fattat beslut om vissa förändringar i den politiska 

organisationen som kommer att gälla fr.o.m. år 2015. Förändringen 

innebär bl.a. att servicenämnden slopas och kommunstyrelsen tar 

över nämndens fastighetsrelaterade frågor och uppgifter som rör 

internservicetjänster, avfallshantering, gatu- och väghållning, park- 

och naturverksamhet. 

 

Som en följd av de beslut som fattats under året finns det behov av 

att anpassa riktlinjerna för investeringar. Investeringar i verksam-

hetslokaler kommer i fortsättningen att företrädesvis genomföras av 

Kommunfastigheter i Laholm AB vilket medför förändringar i 

såväl planeringsprocessen som inriktningen av denna. Även om 

bolaget blir ansvarigt för investeringar är det av stor vikt att kom-

munens beslut om beställningar grundas på en utredning som på ett 

genomgripande sätt beskriver bl.a. projektets placering, omfattning, 

kvalitet och utformning och samtidigt kan bilda underlag för en 

kostnadsberäkning av hög kvalitet. 

 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på nya riktlinjer 

som anpassats efter de förändrade förutsättningarna. I dessa rikt-

linjer delas kommunens investeringsverksamhet in i följande fyra 

huvudkategorier: 

 

      forts 
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KF § 199 forts 

 

 Investeringar som genomförs av Kommunfastigheter i Laholm 

AB, Laholmshem AB eller annan extern fastighetsägare 

 Investeringar i anläggningar eller lokaler som ägs av kommu-

nen 

 Investeringar i utrustning och inventarier 

 Övriga investeringar 

 

Riktlinjerna berör i huvudsak planering, genomförande och upp-

följning av lokalinvesteringar. Bostäder jämställs med lokaler i det 

fall dessa hyrs av kommunen genom exempelvis blockhyresavtal. 

 

För investeringar som understiger 5 mkr alternativt att tillkom-

mande hyra kan beräknas på ett belopp lägre än 5 mkr föreslås en 

något förenklad investeringsprocess jämfört med vad som gäller vid 

större investeringar. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2014. 

Kommunstyrelsens protokoll den 2 december 2014 § 224. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till rikt-

linjer för planering, genomförande och uppföljning av investe-

ringar att gälla från och med den 1 januari 2015. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för investeringar, 

antagna den 29 maj 2012 § 83. 

____ 
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KF § 200 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 kvar-

tal. 

 

Socialnämnden överlämnar statistikrapporter över ej verkställda 

gynnande beslut enligt SoL och LSS avseende tredje kvartalet 

2014. 

 

Beslutsunderlag 
 

Socialnämndens protokoll den 18 november § 107. 

Kommunstyrelsens protokoll den 2 december 2014 § 225. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 

handlingarna. 

____ 
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KF § 201 Dnr 2014-000093 

 

Val av kommunrevision 

 

Enligt 9 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen ska nyvalda fullmäktige 

välja revisorer för granskning av kommunens verksamhet under de 

fyra följande åren. Vid samlad revision av hela verksamheten ska 

minst fem revisorer väljas. 

 

Enligt 3 § reglementet för kommunens revisorer har kommunen 

fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 

mandatperiod. Enligt 6 § i reglementet väljer fullmäktige för den tid 

som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande i 

revisionen. Ordföranden hämtas ur minoriteten i fullmäktige. 

 

Med hänvisning till att kommunen har minimiantalet revisorer 

enligt kommunallagen och att jävsproblem kan uppkomma vid 

eventuellt fyllnadsval under mandatperioden föreslås att antalet 

revisorer ska utökas till sex. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 5. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar ändring i 3 § reglementet för 

kommunens revisorer innebärande att kommunens ska ha sex 

revisorer. 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande revisorer samt presidium 

för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Revisorer 

 

 Tommy Jacobson (M) 

 Torkel Fagerström (M) 

 Gert Eriksson (C) 

 Bo Fritzson (C) 

 Lillemor Landén-Vepsä (S) 

 Patrik Appelquist (S) 

     forts 
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KF § 201 forts 

 

 Presidium 

 

 Ordförande: Lillemor Landén-Vepsä (S) 

 Vice ordförande: Tommy Jacobson (M) 

____ 
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KF § 202 Dnr 2014-000093 

 

Val av demokrati- och organisationsberedning 

 

Kommunfullmäktige har enligt 38 och 39 §§ i sin arbetsordning att 

för den löpande mandatperioden välja en demokrati- och organisa-

tionsberedning bestående av så många ledamöter och ersättare som 

fullmäktige bestämmer. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en 

ordförande samt en förste och en andre vice ordförande för den tid 

som de har valts till ledamöter. 

 

Det antecknas att under innevarande mandatperiod har demokrati- 

och organisationsberedningen haft tio ledamöter med lika många 

ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 6. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i demokrati- och organisationsberedningen för tiden den 

1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

Ledamöter  Ersättare 

 

Jonas Hellsten (M)  Lena Drott (M) 

Ove Bengtsson (C)  Roland Gottfridsson (C) 

Lena Angviken (MP)  Martin Petersson (MP) 

Lennart Hansson (KD)  Sven-Olof Ugglesjö (KD) 

Margareta Jonsson (FP)  Emma Gröndahl (FP) 

Ove Bengtsson (S)  Annita Asplid (S) 

Håkan Ejwertz (V)  Lennart Svensson (V) 

Ingmar Rundberg (SD)  Rikard Vesterlund (SD) 

Roland Norrman (SPI)  Per Asklund (SPI) 

Bertil Johansson (Lap)  Ulf Johansson (Lap) 

 

     forts 
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KF § 202 forts 

 

Presidium 

 

Ordförande: Jonas Hellsten (M) 

1:e vice ordförande: Ove Bengtsson (C) 

2:e vice ordförande: Ove Bengtsson (S) 

____ 
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KF § 203 Dnr 2014-000093 

 

Val av kommunstyrelse 

 

Kommunfullmäktige har att välja en kommunstyrelse för mandat-

tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018. 

 

Enligt 29 och 31 §§ reglementet för kommunstyrelsen ska styrelsen 

bestå av nio ledamöter och nio ersättare samt ha ett presidium 

bestående av en ordförande samt en förste och en andre vice ord-

förande. Ordföranden och vice ordförandena är tillika kommunråd. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 7. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i kommunstyrelsen för tiden den 1 januari 2015 - 31 

december 2018: 

 

Ledamöter  Ersättare 

 

Elisabet Babic (M)  Cecilia Roos (M) 

Christer Johnsson (M)  John Löfstedt (M) 

Erling Cronqvist (C)  Ann Bengtsson (C) 

Lena Olofsdotter (C)  Lars Gustafsson (KD) 

Eva M Larsson (MP)  Margareta Jonsson (FP) 

Kjell Henriksson (S)  Glenn Kjellin (S) 

Annita Asplid (S)  Kristina Jönsson (S) 

Rosita Antonsson (S)  Lennart Svensson (V) 

Rita Johansson (SD)  Conny Nilsson (SD) 

 

Presidium 

 

Ordförande: Elisabet Babic (M) 

1:e vice ordförande: Erling Cronqvist (C) 

2:e vice ordförande: Kjell Henriksson (S) 

____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 
Kommunfullmäktige 2014-12-16 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 204 Dnr 2014-000093 

 

Val av krisledningsnämnd 

 

Kommunfullmäktige har att välja en krisledningsnämnd för den 

mandattid som fullmäktige bestämmer. 

 

Enligt 7 och 8 §§ reglementet för krisledningsnämnden ska nämn-

den bestå av tre ledamöter och tre ersättare samt ha ett presidium 

bestående av en ordförande och en vice ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 8. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i krisledningsnämnden för tiden den 1 januari 2015 - 31 

december 2018: 

 

Ledamöter  Ersättare 

 

Elisabet Babic (M)  Christer Johnsson (M) 

Erling Cronqvist (C)  Lena Olofsdotter (C) 

Kjell Henriksson (S)  Annita Asplid (S) 

 

Presidium 

 

Ordförande: Elisabet Babic (M) 

Vice ordförande: Erling Cronqvist (C) 

____ 
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KF § 205 Dnr 2014-000093 

 

Val av barn- och ungdomsnämnd 

 

Kommunfullmäktige har att välja en barn- och ungdomsnämnd för 

den mandattid som fullmäktige bestämmer. 

 

Enligt 13 och 15 §§ reglementet för barn- och ungdomsnämnden 

ska nämnden bestå av nio ledamöter och nio ersättare samt ha ett 

presidium bestående av en ordförande samt en förste och en andre 

vice ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 9. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i barn- och ungdomsnämnden för tiden den 1 januari 

2015 - 31 december 2018: 

 

Ledamöter  Ersättare 

 

Jonas Hellsten (M)  Angela Johansson (M) 

Lena Hallén-Persson (M)  Magnus Johansson (M) 

Maria Bronelius (C)   Martin Lönnstam (C) 

Ann Bengtsson (C)   Tina Norén Örqvist (C) 

Helene Nilsson (KD)  Per Persson (C) 

Gareth Bush (FP)  Eva Ågren Svensson (MP) 

Bo Tengqvist (S)  Villemo Ekman (S) 

Kewin Hansen (S)  Lennart Svensson (V) 

Rita Johansson (SD)  Maria Lindau (SD)) 

 

Presidium 

 

Ordförande: Maria Bronelius (C) 

1:e vice ordförande: Jonas Hellsten (M) 

2:e vice ordförande: Bo Tengqvist (S) 

____ 
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KF § 206 Dnr 2014-000093 

 

Val av kultur- och utvecklingsnämnd 

 

Kommunfullmäktige har att välja en kultur- och utvecklingsnämnd 

för den mandattid som fullmäktige bestämmer. 

 

Enligt 13 och 15 §§ reglementet för kultur- och utvecklingsnämn-

den ska nämnden bestå av nio ledamöter och nio ersättare samt ha 

ett presidium bestående av en ordförande samt en förste och en 

andre vice ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 10. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i kultur- och utvecklingsnämnden för tiden den 1 januari 

2015 - 31 december 2018: 

 

Ledamöter  Ersättare 

 

Margareta Bengtsson (M)  Johan Johansson (M) 

Jenny Lundholm Graveleij (M)  Ingrid Sjöberg (M) 

Lorenz Pucher (C)  Gunnar Gullander (C) 

Gudrun Pettersson (C)  Kaj Talik (C) 

Martin Petersson (MP)  Jan Gottfriedson (FP) 

Lennart Hansson (KD)  Anne-Lis Gemhagen (M) 

Magnus Johansson (S)  Stina Lindberg (S) 

Karl-Fredrik Tholin (S)  Tenny Davidsson (S) 

Thomas Lövenbo (SD)  Anders Christensen (SD) 

 

Presidium 

 

Ordförande: Margareta Bengtsson (M) 

1:e vice ordförande: Lorenz Pucher (C) 

2:e vice ordförande: Magnus Johansson (S) 

____ 
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KF § 207 Dnr 2014-000093  

 

Val av miljö- och byggnadsnämnd 

 

Kommunfullmäktige har att välja en miljö- och byggnadsnämnd för 

den mandattid som fullmäktige bestämmer. 

 

Enligt 13 och 15 §§ reglementet för miljö- och byggnadsnämnden 

ska nämnden bestå av sju ledamöter och sju ersättare samt ha ett 

presidium bestående av en ordförande samt en förste och en andre 

vice ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 11. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i miljö- och byggnadsnämnden för tiden den 1 januari 

2015 - 31 december 2018: 

 

Ledamöter  Ersättare 

 

Gert Olsson (M)  Gunilla Karlsson (M) 

Knut Slettengren (M)  Eva M Larsson (MP) 

Ove Bengtsson (C)  Bo Brink (C) 

Fredrik Lindqvist (C)  Sven-Olof Ugglesjö (KD) 

Ove Bengtsson (S)  Leif Sunesson (S) 

Siv Pålsson (S)  Linda Lundberg (S) 

Rikard Vesterlund (SD)  Thomas Lövenbo (SD) 

 

Presidium 

 

Ordförande: Ove Bengtsson (C) 

1:e vice ordförande: Gert Olsson (M) 

2:e vice ordförande: Ove Bengtsson (S) 

____ 
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KF § 208 Dnr 2014-000093 

 

Val av socialnämnd 

 

Kommunfullmäktige har att välja en socialnämnd för den mandattid 

som fullmäktige bestämmer. 

 

Enligt 13 och 15 §§ reglementet för socialnämnden ska nämnden 

bestå av nio ledamöter och nio ersättare samt ha ett presidium 

bestående av en ordförande samt en förste och en andre vice ord-

förande. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 12. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i socialnämnden för tiden den 1 januari 2015 - 31 

december 2018: 

 

Ledamöter Ersättare 

 

Mikael Kahlin (M) Karl-Fredrik Klinker (M) 

Angela Magnusson (M) Margareta Svensson (M) 

Majvor Persson (C) Rhea Löfmark Aspenheim (C) 

Annalena Emilsson (C) Sara Unosson (KD) 

Pontus Svensson (MP) Britta Ramnemark (FP) 

Kristina Jönsson (S) Jörgen Johansson (S) 

Nils-Erik Johansson (S) My Persson (S) 

Anna-Lena Lövgren Melin (S) Kerstin Olsson (S) 

Lars-Göran Jarl (SD) Conny Nilsson (SD) 

 

Presidium 

 

Ordförande: Mikael Kahlin (M) 

1:e vice ordförande: Majvor Persson (C) 

2:e vice ordförande: Kristina Jönsson (S) 

____ 
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KF § 209 Dnr 2014-000093 

 

Val av valnämnd 

 

Kommunfullmäktige har att välja en valnämnd för den mandattid 

som fullmäktige bestämmer. 

 

Enligt 2 och 3 §§ reglementet för valnämnden ska nämnden bestå 

av fem ledamöter och fem ersättare samt ha ett presidium bestående 

av en ordförande och en vice ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 13. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i valnämnden för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 

2018: 

 

Ledamöter  Ersättare 

 

Cecilia Roos (M)  Ingrid Sjöberg (M) 

Angela Johansson (M)  Susanne Carlsson (M) 

Ingela N Eriksson (C)  Gunnel Ström (C) 

Kristina Jönsson (S)  Ove Bengtsson (S) 

Siv Pålsson (S)  Annita Asplid (S) 

 

Presidium 

 

Ordförande: Cecilia Roos (M) 

Vice ordförande: Ingela N Eriksson (C) 

____ 
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KF § 210 Dnr 2014-000093 

 

Val av ledamot och ersättare i gemensam överförmyndar-

nämnd 

 

Enligt upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente ska 

Halmstads, Hylte och Laholms kommuner inrätta en gemensam 

nämnd – Nämnden för Överförmyndare i samverkan – Halmstad, 

Hylte och Laholm – som ska fullgöra kommunernas uppgifter som 

enligt lag eller författning åligger överförmyndaren. Halmstads 

kommun är värdkommun för nämnden. 

 

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Samverkans-

kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. Nämndens 

presidium ska bestå av en ordförande och två vice ordförande. 

Värdkommunen utser ordförande. Parterna är överens om att pos-

terna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum mel-

lan Hyltes och Laholms kommuners företrädare i nämnden 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 14. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i 

Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte 

och Laholm - för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Ledamot  Ersättare 

 

 Anne Kjerstin Löfstedt-Schulz (M) Monica Yngvesson (S) 

 

2. Kommunfullmäktige nominerar Anne Kjerstin Löfstedt-Schulz 

(M) till förste vice ordförande i den gemensamma nämnden för 

tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018. 

____ 
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KF § 211 Dnr 2014-000093 

 

Val av ledamöter och ersättare i Laholmsbuktens VA-nämnd 

 

Enligt 2 § reglementet för den med Halmstads kommun gemen-

samma nämnden Laholmsbuktens VA består nämnden av fem 

ledamöter och fem ersättare varav två ledamöter och två ersättare 

väljs av kommunfullmäktige i Laholms kommun. 

 

Enligt 3 § i reglementet ska Halmstads kommun bland ledamöterna 

i nämnden välja en ordförande och två vice ordförande. Enligt sam-

verkansavtalet om den gemensamma nämnden ska valberedningar-

na i de båda kommunerna samråda inför nomineringen av nämn-

dens presidium. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 15. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i 

Laholmsbuktens VA för tiden den 1 januari 2015 - 31 decem-

ber 2018: 

 

 Ledamöter  Ersättare 

 

 Lena Olofsdotter (C)  Christer Sjöberg (M) 

 Michael Kalnak (S)  Emma Batarseh (S) 

 

2. Lena Olofsdotter (C) nomineras till förste vice ordförande i 

Laholmsbuktens VA för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 

2018. 

____ 
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KF § 212 Dnr 2014-000093 

 

Val av ledamöter och ersättare i gemensam nämnd för hem-

sjukvård och hjälpmedel i Halland 

 

Enligt 17 § reglementet för den gemensamma nämnden för hem-

sjukvård och hjälpmedel i Halland består nämnden av elva leda-

möter och elva ersättare. Region Halland väljer fem ledamöter och 

fem ersättare. Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, 

Laholms och Hylte kommuner väljer vardera en ledamot och en 

ersättare. Nämndens partipolitiska sammansättning bör så långt 

möjligt motsvara sammansättningen i regionfullmäktige. 

 

Det föreskrivs vidare i reglementet att ordföranden i nämnden 

nomineras bland Region Hallands ledamöter och vice ordföranden 

bland kommunernas ledamöter i nämnden. Såväl val av ledamöter 

och ersättare i nämnden som nominering av ordförande och vice 

ordförande ska föregås av samråd mellan huvudmännen. 

 

Det regionala samrådet har lett till resultat att kommunen ska utse 

en ledamot från (M) och en ersättare från (MP). 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 16. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i den 

gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland 

för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

Ledamot   Ersättare 

 

Mikael Kahlin (M)  Eva M Larsson (MP) 

____ 
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KF § 213 Dnr 2014-000093 

 

Val av ledamot och ersättare i Patientnämnden Halland 

 

Enligt 3 § reglementet för den gemensamma nämnden Patient-

nämnden i Halland består nämnden av elva ledamöter och elva 

ersättare. Region Halland väljer fem ledamöter och fem ersättare. 

Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hylte och Halm-

stads kommuner väljer vardera en ledamot och en ersättare. Nämn-

dens partipolitiska sammansättning ska motsvara sammansätt-

ningen i regionfullmäktige. 

 

Det föreskrivs vidare i reglementet att ordföranden i nämnden 

nomineras bland Region Hallands ledamöter och vice ordföranden 

bland kommunernas ledamöter i nämnden. Såväl val av ledamöter 

och ersättare i nämnden som nominering av ordförande och vice 

ordförande ska föregås av samråd mellan huvudmännen. 

 

Det regionala samrådet har lett till resultat att kommunen ska utse 

en ledamot från (M) och en ersättare från (S). 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 17. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i Pati-

entnämnden Halland för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 

2018: 

 

Ledamot   Ersättare 

 

Ann-Louise Stjärna Jönsson (M) Mariette Rosenberg (S) 

___ 
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KF § 214 Dnr 2014-000093 

 

Inkallelseordning för ersättare i kommunens nämnder m.fl. 

organ 

 

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige 

bestämma i vilken ordning ersättarna i kommunens nämnder ska 

tjänstgöra, om de inte väljs proportionellt. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 18. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Under mandatperioden 2015-2018 ska gälla följande regler för 

inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunens nämnder samt 

i de övriga organ där kommunfullmäktige själv bestämmer ord-

ningen för ersättarnas inträde: 

 

För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 

nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 

 

M   M, C, KD, FP, MP, S, V, SPI, Lap, SD 

C   C, M, KD, FP, MP, S, V, SPI, Lap, SD 

MP   MP, C, FP, M, KD, V, S, Lap, SPI, SD 

KD   KD, FP, C, M, MP, S, SPI, V, Lap, SD 

FP   FP, KD, M, C, MP, S, V, SPI, Lap, SD 

S   S, V, MP, C, FP, M, KD, SPI, Lap, SD 

V   V, S, MP, C, FP, KD, M, SPI, Lap, SD 

SD   SD, M, C, KD, FP, S, V, MP 

 

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i val-

protokollet. Ersättare som har utsetts vid fyllnadsval placeras sist i 

turordningen för inkallande av ersättare inom partigruppen, om inte 

något annat beslutas. 

 

Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas, såvida det inte i lag 

eller författning föreskrivs något annat beträffande ersättares inkal-

lande till tjänstgöring. 

____ 
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KF § 215 Dnr 2014-000093 

 

Val av ledamöter i Region Hallands kommunberedning 

 

Enligt § 2 i överenskommelsen om kommunberedningen i Region 

Halland består beredningen av 16 ledamöter. Regionstyrelsen utser 

fyra ledamöter och respektive kommun utser vardera två ledamöter. 

 

Regionstyrelsens ordförande är ordförande i beredningen. Kommu-

nerna utser tillsammans en vice ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 19. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter i Region Hallands 

kommunberedning för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 

2018: 

 

Ledamöter 

 

Elisabet Babic (M) 

Kjell Henriksson (S) 

____ 
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KF § 216 Dnr 2014-000093 

 

Val av representanter i Samordningsförbundet i Halland 

 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland, Halm-

stads, Hylte, Falkenbergs, Kungsbackas, Laholms och Varbergs 

kommuner har bildat Samordningsförbundet i Halland för finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. 

 

Enligt 5 § förbundsordningen för Samordningsförbundet i Halland 

består förbundsstyrelsen av fyra ledamöter och åtta ersättare. För-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Halland utser var-

dera en ledamot och en ersättare. Kommunerna utser vardera en 

representant som fördelas på en ledamot och fem ersättarposter. 

Kommunernas ledamot i förbundsstyrelsen väljs enligt ett rullande 

schema efter förbundsstyrelsens beslut. 

 

Enligt 15 § förbundsordningen ska kommunerna utse en gemensam 

revisor för granskning av samordningsförbundets räkenskaper och 

årsredovisning samt förbundsstyrelsens förvaltning. 

 

Därutöver ska varje förbundsmedlem utse en representant till ett 

ägarsamråd. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 20. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige väljer följande representant i Förbunds-

styrelsen för Samordningsförbundet i Halland för tiden den 1 

januari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Mikael Kahlin (M) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande representant till ägarsam-

rådet för Samordningsförbundet i Halland för tiden den 1 janu-

ari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Elisabet Babic (M) 

     forts 
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KF § 216 forts 

 

3. Kommunfullmäktige väljer följande gemensamma revisor för 

kommunerna i Samordningsförbundet i Halland för tiden den 1 

januari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Jan-Erik Martinsen (S), Grusvägen 2, 432 78 Tvååker 

____ 
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KF § 217 Dnr 2014-000093 

 

Val av nämndemän i Halmstads tingsrätt 

 

Enligt 4 kap. 7 och 8 §§ rättegångsbalken ska kommunfullmäktige 

välja nämndemän i tingsrätt för fyra år. Vid valet ska eftersträvas 

att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn 

till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

 

Enligt övergångsbestämmelser till rättegångsbalken ska tjänst-

göringsperioden för nämndemän som utses 2014 upphöra senast 

den 31 december 2015. Val av nämndemän ska därefter genom-

föras 2015 för en tjänstgöringsperiod om fyra år som börjar den 1 

januari 2016. 

 

Halmstads tingsrätt hemställer att kommunfullmäktige för 2015 

väljer 12 nämndemän i tingsrätten. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 21. 

Halmstads tingsrätts skrivelse den 28 oktober 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande nämndemän i Halmstads tings-

rätt för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2015: 

 

Anne Kjerstin Löfstedt-Schulz (M) 

Jonas Hellsten (M) 

Lena Drott (M) 

Matilda Linde (M) 

Per Magnusson (C) 

Bernt-Olof Ström (C) 

Lisbeth Davidsson (KD) 

Gunnar Lövgren (S) 

Jonas Påhlsson (S) 

Maria Ek (S) 

Annita Asplid (S) 

Conny Nilsson (SD) 

____ 
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KF § 218 Dnr 2014-000093 

 

Val av styrelse, lekmannarevisorer och ombud i Laholmshem 

AB 

 

Enligt § 8 i bolagsordningen för Laholmshem AB ska styrelsen 

bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den års-

stämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. Fullmäktige utser också ordförande och vice 

ordförande i styrelsen. 

 

Enligt § 10 i bolagsordningen ska fullmäktige för samma mandat-

period som gäller för bolagets revisor utse två lekmannarevisorer 

med suppleanter. Enligt 3 kap. 17 § kommunallagen ska lekmanna-

revisorerna väljas bland kommunrevisorerna. 

 

Fullmäktige har vidare att utse ett ombud med ersättare att företräda 

kommunen vid bolagsstämmor med bolaget. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 22. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige väljer följande styrelse i Laholmshem AB 

för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämman 

2019: 

 

 Ledamöter 

 

 Thomas Jönson (M) 

 Lena Drott (M) 

 Kent-Arne Andersson (C) 

 Bernt Samuelsson (C) 

 Ove Bengtsson (S) 

 Birgitta Fritzon (S) 

 Maria Lindau (SD) 

     forts 
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KF § 218 forts 

 

 Ordförande: Thomas Jönsson (M) 

 Vice ordförande: Kent-Arne Andersson (C) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer med 

suppleanter i bolaget för tiden från årsstämman 2015 intill 

slutet av årsstämman 2019: 

 

 Lekmannarevisorer  Suppleanter 

 

 Tommy Jacobson (M)  Gert Eriksson (C) 

 Lillemor Landén-Vepsä (S)  Patrik Appelquist (S) 

 

3. Följande ombud med ersättare vid bolagsstämmor med bolaget 

utses för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Ombud  Ersättare 

 

 Lena Olofsdotter (C)  Erling Cronqvist (C) 

____ 
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KF § 219 Dnr 2014-000093 

 

Val av styrelse och lekmannarevisorer i Kommunfastigheter i 

Laholm AB 

 

Enligt § 8 i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Laholm AB 

ska styrelsen bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den års-

stämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 

förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. Fullmäktige utser också ordförande och vice 

ordförande i styrelsen. 

 

Enligt § 10 i bolagsordningen ska fullmäktige för samma mandat-

period som gäller för bolagets revisor utse två lekmannarevisorer 

med suppleanter. Enligt 3 kap. 17 § kommunallagen ska lekmanna-

revisorerna väljas bland kommunrevisorerna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 23. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige väljer följande styrelse i Kommunfastig-

heter i Laholm AB för tiden från årsstämman 2015 intill slutet 

av årsstämman 2019: 

 

 Ledamöter 

 

 Thomas Jönson (M) 

 Lena Drott (M) 

 Kent-Arne Andersson (C) 

 Bernt Samuelsson (C) 

 Ove Bengtsson (S) 

 Birgitta Fritzon (S) 

 Rikard Vesterlund (SD) 

 

 Ordförande: Thomas Jönsson (M) 

 Vice ordförande: Kent-Arne Andersson (C) 

     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 38 
Kommunfullmäktige 2014-12-16 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 219 forts 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer med 

suppleanter i bolaget för tiden från årsstämman 2015 intill 

slutet av årsstämman 2019: 

 

 Lekmannarevisorer  Suppleanter 

 

 Tommy Jacobson (M)  Gert Eriksson (C) 

 Lillemor Landén-Vepsä (S)  Patrik Appelquist (S) 

____ 
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KF § 220 Dnr 2014-000093 

 

Val av styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleanter samt 

ombud i HallWan AB 

 

Enligt § 8 bolagsordningen för HallWan AB ska varje ägarkommun 

utse en styrelseledamot och en suppleant för tiden från den ordina-

rie årsstämma, som följer närmast efter det val till kommunfull-

mäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämman, 

som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Enligt § 10 bolagsordningen har för samma mandatperiod som gäl-

ler för bolagets styrelse varje ägarkommun rätt att utse revisorer i 

den av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisionen till lek-

mannarevisorer och suppleanter i enlighet med respektive ägar-

kommuns revisorsreglemente. 

 

Kommunen ska därutöver utse ett ombud med ersättare att företräda 

kommunen vid bolagsstämmor med bolaget. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 24. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige väljer följande styrelseledamot med 

suppleant i HallWan AB för tiden från årsstämman 2015 intill 

slutet av årsstämman 2019: 

 

 Ledamot  Suppleant 

 

 Ove Bengtsson (C)  Ove Bengtsson (S) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisor med 

suppleant i bolaget för tiden från årsstämman 2015 intill slutet 

av årsstämman 2019: 

 

 Lekmannarevisor  Suppleant 

 

 Tommy Jacobson (M)  Gert Eriksson (C) 

     forts 
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KF § 220 forts 

 

3. Följande ombud med ersättare vid bolagsstämmor med bolaget 

utses för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Ombud  Ersättare 

 

 Elisabet Babic (M)  Erling Cronqvist (C) 

____ 
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KF § 221 Dnr 2014-000093 

 

Val av fullmäktige och suppleanter i Södra Hallands Kraft-

förening samt ledamöter i valberedning 

 

Enligt 19 § stadgarna för Södra Hallands Kraftförening äger kom-

munen till föreningsstämmor utse en fullmäktig jämte en suppleant 

för denne för varje påbörjat 300-tal abonnenter inom ett distrikt 

omfattande Laholms stads koncessionsområde den 31 december 

1969. Antalet är för närvarande tio fullmäktige. Fullmäktig behöver 

inte vara medlem i föreningen. 

 

Kommunfullmäktige har vidare att utse två ledamöter i valbered-

ningen för Södra Hallands Kraftförening för tiden 2015-2018. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 25. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige väljer följande fullmäktige och supplean-

ter till föreningsstämmor i Södra Hallands Kraftförening för 

tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Fullmäktige  Suppleanter 

 

 Karl-Fredrik Klinker M)  Christer Johnsson (M) 

 Knut Slettengren (M)  Johan Johansson (M) 

 Gert Olsson (M)  Christer Sjöberg (M) 

 Angela Johansson (M)  Anne-Lis Gemhagen (M) 

 Sven Svensson (C)  Ove Bengtsson (C) 

 Majvor Persson (C)  Gunnel Nilsson (C) 

 Ove Bengtsson (S)  Nils-Erik Johansson (S) 

 Kjell Henriksson (S)  Annita Asplid (S) 

 Yvonne Persson (S)  Kristina Jönsson (S) 

 Per Lundén (SD)  Rikard Vesterlund (SD) 

 

     forts 
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KF § 221 forts 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter i valbered-

ningen för Södra Hallands Kraftförening för tiden den 1 januari 

2015 - 31 december 2018: 

 

 Ove Bengtsson (C) 

 Ove Bengtsson (S) 

____ 
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KF § 222 Dnr 2014-000093 

 

Val av revisorer i av kommunen förvaltade stiftelser 

 

Enligt 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) ska varje stiftelse ha 

minst en revisor. I stiftelser med anknuten förvaltning, dit de av 

kommunen förvaltade avkastningsstiftelserna hör, ska kommun-

fullmäktige utse revisorer. 

 

För sådana stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska 

enligt 4 kap. 4 § stiftelselagen minst en revisor vara auktoriserad 

eller godkänd revisor. 

 

Enligt 8 § reglementet för kommunens revisorer förutsätts att revi-

sorer i sådana stiftelser som inte är årsredovisningsskyldiga ska 

utses bland kommunrevisorerna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 26. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Följande revisor utses i nedan angiven årsredovisningsskyldig 

stiftelse för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden: 

 

 Auktoriserad revisor Ulf Kluge, PwC, Halmstad 

 

 Stiftelsen Laholms kommuns sociala samfond: 

 

 Auktoriserad revisor Ulf Kluge, PwC, Halmstad 

 

 Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse: 

 

 Auktoriserad revisor Ulf Kluge, PwC, Halmstad 

 

     forts 
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KF § 222 forts 

 

2. Följande revisorer utses i nedan angivna icke årsredovisnings-

skyldiga stiftelser för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 

2018: 

 

 Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet: 

 

 Torkel Fagerström (M) 

 

 Stiftelsen Allsingska skoldonationen: 

 

 Tommy Jacobsson (M) 

 

 Stiftelsen Augusta och Gottfrid Larssons donationsfond: 

 

 Gert Eriksson (C) 

 

 Stiftelsen Emil Karlssons fond: 

 

 Bo Fritzson (C) 

 

 Stiftelsen Frans Bylanders Fontänfond: 

 

 Gert Eriksson (C) 

 

 Stiftelsen Nils Henrik Karlssons fond: 

 

 Tommy Jacobson (M) 

 

 Stiftelsen Tage Havfors donation: 

 

 Patrik Appelquist (S) 

 

 Stiftelsen Adolf och Gustaf Larssons fond: 

 

 Bo Fritzson (C) 

 

 Stiftelsen Arthur och Ebba Johnssons minnesfond: 

 

 Lillemor Landén-Vepsä (S) 

     forts 
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 Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond: 

 

 Tommy Jacobson (M) 

____ 
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KF § 223 Dnr 2014-000093 

 

Val av styrelse för Stiftelsen Hembygdsfonden 

 

Kommunfullmäktige har att utse en styrelse bestående av sex leda-

möter för Stiftelsen Hembygdsfonden i Knäred samt ordförande i 

styrelsen för tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018. 

 

Stiftelsen har till ändamål att av sin förmögenhet utdela den årliga 

avkastningen till "den eller de bondsöner, som under föregående år 

övertagit fädernegården och förbinder sig att icke sälja den under 

närmaste tjugo åren". 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 27. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter samt ordförande i 

styrelsen för Stiftelsen Hembygdsfonden för tiden den 1 januari 

2015 - 31 december 2018: 

 

Ledamöter 

 

Jan Norrman (M) 

Bertil Gustafsson (C) 

Kaj Talik (C) 

Helene Nilsson (KD) 

Gunnar Lövgren (S) 

Magnus Johansson (S) 

 

Ordförande 
 

Bertil Gustafsson (C) 

____ 
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KF § 224 Dnr 2014-000093 

 

Val av ledamöter och revisor i stiftelsen Laholms Tecknings-

museum 

 

Enligt 8 § stadgarna för stiftelsen Laholms Teckningsmuseum ska 

stiftelsens styrelse bestå av sju ledamöter. Tre av dessa utses av 

Böllerupakademin, tre av Laholms kommun (varvid en företrädare 

för kultursektorn är självskriven) samt en representant för Hallands 

länsmuseer. 

 

Även stiftelsens revisor utses av kommunen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i § 142/94 anfört att mot bakgrund 

av det jävsförhållande som kan föreligga eller i vissa hänseenden 

kan tänkas uppkomma med hänsyn till nämndens uppgiftsområde, 

bör ledamöter och ersättare i nämnden inte representera kommunen 

i stiftelsen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 28. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter samt revisor i stiftel-

sen Laholms Teckningsmuseum för tiden den 1 januari 2015 - 31 

december 2018: 

 

Ledamöter 

 

Christian Wahl (M) 

Gunbritt Emilsson (C) 

Kane Bengtsson (S) 

 

Revisor 

 

Gert Eriksson (C) 

____ 
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KF § 225 Dnr 2014-000093 

 

Val av ombud i Laholmsortens företagshälsovårdscentral 

 

Enligt 15 § stadgarna för föreningen Laholmsortens företagshälso-

vårdscentral äger vid möte med föreningen varje medlem en röst 

för varje påbörjat 100-tal anställda hos medlemmen enligt anställ-

ningsregistret den 31 december föregående år, dock högst 25 % av 

hela röstetalet i föreningen. 

 

Under innevarande mandatperiod har kommunen utsett tre ombud 

med ersättare att företräda kommunen vid föreningens årsmöten. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 29. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ombud och ersättare till års-

möten i Laholmsortens företagshälsovårdscentral för tiden den 1 

januari 2015 - 31 december 2018: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Christer Johnsson (M) Elisabet Babic M) 

Majvor Persson (C) Roland Gottfridsson (C) 

Kjell Henriksson (S) Annita Asplid (S) 

____ 
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KF § 226 Dnr 2014-000093 

 

Val av styrelseledamöter, revisor och suppleanter i Riksbyg-

gens Kooperativa Hyresrättsförening Tangon i Laholm 

 

Kommunen har i egenskap av medlem i Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening Tangon att enligt § 13 i föreningens stadgar utse 

två ledamöter och två suppleanter i föreningens styrelse. 

 

Enligt 16 § i stadgarna kan kommunen utse en revisor med supple-

ant. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 30. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och suppleanter i 

styrelsen för Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Tangon i 

Laholm samt revisor med suppleant för tiden den 1 januari 2015 - 

31 december 2018: 

 

Ledamöter  Suppleanter 

 

John Löfstedt (M)  Margareta Jonsson (FP) 

Rhea Löfmark Aspenheim (C)  Kristina Jönsson (S) 

 

Revisor   Suppleant 

 

Bo Fritzson (C)  Lillemor Landén-Vepsä (S) 

____ 
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KF § 227 Dnr 2014-000093 

 

Nominering av styrelseledamöter och suppleanter samt ombud 

i Lagans fiskevårdsområdesförening, Laholms laxfiske 

 

Enligt stadgarna för Lagans fiskevårdsområdesförening, Laholms 

laxfiske, ska kommunen nominera två ledamöter jämte personliga 

suppleanter i föreningens styrelse. Kommunen ska vidare utse 

ombud med ersättare vid stämmor i föreningen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 31. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige nominerar följande styrelseledamöter 

jämte personliga suppleanter i Lagans fiskevårdsområdes-

förening, Laholms laxfiske, för tiden den 1 januari 2015 - 31 

december 2018: 

 

 Styrelseledamöter  Suppleanter 

 

 Kenth Holmberg (M)  Nils-Christian Andersson (M) 

 Roland Gottfridsson (C)  Mickael Kalnak (S) 

 

2. Följande ombud vid stämmor i föreningen väljs för tiden den 1 

januari 2015 - 31 december 2018: 

 

 Ombud  Ersättare 

 

 Elisabet Babic (M)  Lena Olofsdotter (C) 

____ 
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KF § 228 Dnr 2014-000093 

 

Nominering av styrelseledamot samt ombud i Coompanion-

Kooperativ Utveckling i Halland ek. förening 

 

Kommunen har som medlem i Coompanion-Kooperativ Utveckling 

i Halland ek förening att enligt 16 § i föreningens stadgar föreslå en 

ledamot i styrelsen. Kommunen har vidare att utse ett ombud med 

ersättare vid föreningsstämmorna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 32. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige nominerar följande styrelseledamot i Coom-

panion-Kooperativ Utveckling i Halland samt utser följande ombud 

med ersättare till föreningsstämmorna för tiden den 1 januari 2015 - 

31 december 2018: 

 

Styrelseledamot 

 

Lena Olofsdotter (C) 

 

Ombud  Ersättare 

 

Jerker Jacobson (M) Magnus Johansson (S) 

____ 
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KF § 229 Dnr 2014-000093 

 

Val av ledamot och ersättare i rådgivande organ för övnings- 

och skjutfält i Mästocka 

 

Enligt regeringsbeslut den 8 november 1979 ska för vissa av för-

svarsmaktens övnings- och skjutfält inrättas rådgivande organ för 

handläggning av frågor rörande natur- och kulturminnesvård samt 

allmänhetens tillträde till fälten. 

 

Inom Halmstads försvarsområde har rådgivande organ inrättats för 

bl.a. Mästocka övnings- och skjutfält. I organet skall förutom repre-

sentanter för försvarsmakten även ingå en representant för vardera 

naturvårdsenheten och länsstyrelsen samt för berörda kommuner. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 33. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i råd-

givande organ för övnings- och skjutfältet i Mästocka för tiden den 

1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

Ledamot  Ersättare 

 

Kent-Arne Andersson (C) Ove Bengtsson (S) 

____ 
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KF § 230 Dnr 2014-000093 

 

Val av ombud i Kommuninvest ekonomisk förening 

 

Kommunfullmäktige har som medlem i Kommuninvest ekonomisk 

förening att enligt § 7 i stadgarna välja ett ombud med ersättare att 

företräda kommunen vid föreningens stämmor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 34. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ombud och ersättare vid stäm-

mor med Kommuninvest ekonomisk förening för tiden den 1 janu-

ari 2015 - 31 december 2018: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Elisabet Babic (M) Erling Cronqvist (C) 

____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 54 
Kommunfullmäktige 2014-12-16 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 231 Dnr 2014-000093 

 

Val av ombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

Kommunen har som delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB att välja ett ombud med ersättare att företräda kommunen vid 

bolagsstämmorna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 35. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ombud och ersättare vid 

bolagsstämmor med Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 

tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Elisabet Babic (M) Erling Cronqvist (C) 

____ 
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KF § 232 Dnr 2014-000093 

 

Val av ombud i Lagans Vattenråd 

 

Kommunen har som medlem i Lagans Vattenråd att utse ombud 

med ersättare vid föreningens stämmor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 36. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ombud med ersättare vid 

stämmor i Lagans Vattenråd för tiden den 1 januari 2015 - 31 

december 2018: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Lena Olofsdotter (C) Mickael Kalnak (S) 

____ 
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KF § 233 Dnr 2014-000093 

 

Val av ombud i Skummeslövs tångallmännings samfällighets-

förening 

 

Kommunen är medlem i Skummeslövs tångallmännings samfällig-

hetsförening som förvaltar marksamfälligheten Skummeslöv s:15. 

 

Enligt samfällighetsföreningens stadgar hålls ordinarie förenings-

stämma under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

 

Fullmäktige har att välja ett ombud med ersättare att företräda 

kommunen vid föreningens stämmor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 37. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande ombud och ersättare vid stäm-

mor med Skummeslövs tångallmännings samfällighetsförening för 

tiden den 1 januari 2015 - 31 december 2018: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Elisabet Babic (M) Bo Brink (C) 

____ 
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KF § 234 Dnr 2014-000093 

 

Val av huvudmän i Laholms Sparbank 

 

Enligt sparbankslagen ska det i en sparbank som representanter för 

insättarna finnas minst tjugo huvudmän för övervakning av bankens 

förvaltning. Av antalet huvudmän ska hälften väljas av kommun-

fullmäktige inom sparbankens verksamhetsområde för en tid av 

fyra år. 

 

Enligt 4 § i reglementet för Laholms Sparbank ska kommunfull-

mäktige utse 30 huvudmän i banken. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 38. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande huvudmän i Laholms Sparbank 

för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 2015 till och med 

den ordinarie sparbanksstämman 2019: 

 

För Moderaterna 

 

Jan Norrman, Lagered 3, 310 20 Knäred 

Jonas Hellsten, Kyrkogatan 18, 312 30 Laholm 

Karl-Fredrik Klinker, Änghaga Nyby 319, 312 96 Laholm 

Tommy Jacobson, Trädgårdsgatan 20 E Lgh 1101, 312 30 Laholm 

Johan Johansson, Strandbyn 15, 312 61 Mellbystrand 

Angela Magnusson, Kustvägen 76, 312 60 Mellbystrand 

 

För Centerpartiet 

 

Ove Bengtsson, Tormarp,3 2 95 Laholm 

Bo-Göran Gunnarsson, Köppinge Kärragård 2, 312 91 Laholm 

Marianne Henriksson, Svampvägen 3, 312 60 Mellbystrand 

Eivor Fritzson, Mellbystrandsvägen 70, 312 34 Laholm 

Dag Gustavsson, Fågelsång 59, 312 98 Våxtorp 

Johanna Nilsson, Körsveka 51 A, 310 20 Knäred 

Bo Brink, Norra Kustvägen 48, 312 71 Skummeslövsstrand 

     forts 
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KF § 234 forts 

 

För Miljöpartiet 

 

Lena Angviken, Ringvägen 17,312 31 Laholm 

 

För Kristdemokraterna 

 

Paul Emil Pålsson, Mellby Bygata 10, 312 96 Laholm 

 

För Folkpartiet 

 

Emma Gröndahl, Älgvägen 7, 312 61 Mellbystrand 

Agneta Larsson, Skolgränd 7, 312 30 Laholm 

 

För Socialdemokraterna 

 

Rosita Antonsson, Uttergränd 4, 312 33 Laholm 

Ove Bengtsson, Altona By 4, 312 31 Laholm 

Tenny Davidsson, Klarabäcksgatan 3 D, 312 34 aholm 

Nils-Erik Johansson, Sågvägen 3, 312 50 Vallberga 

Gerd Lövgren, Timjangången 34, 312 36 Laholm 

Kjell Henriksson, Laxgränd 15, 312 33 Laholm 

Siv Påhlsson, Öringe 152, 312 91 Laholm 

 

För Vänsterpartiet 

 

Lennart Svensson (V), Skolgatan 1, 312 40 Genevad 

 

För Sverigedemokraterna 

 

Rita Johansson, Laholmsvägen 54, 312 92 Laholm 

Maria Lindau, Högfeltsgatan 12, 310 21 Hishult 

Conny Nilsson, Bölarp 168, 312 92 Laholm 

Anna Nylander, Salviagången 15, 312 36 Laholm 

 

För SPI Välfärden 

 

Nils Perlhagen, Storgatan 8, 213 30 Laholm 

____ 
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KF § 235 Dnr 2014-000093 

 

Val av huvudmän i Sparbanken Boken 

 

Enligt sparbankslagen ska det i en sparbank som representanter för 

insättarna finnas minst tjugo huvudmän för övervakning av bankens 

förvaltning. Av antalet huvudmän ska hälften väljas av kommun-

fullmäktige inom sparbankens verksamhetsområde för en tid av 

fyra år. 

 

Sparbanken Boken anhåller att kommunen utser åtta huvudmän i 

banken för tiden till och med den ordinarie sparbanksstämman 

2019. 

 

Beslutsunderlag 

 

Valberedningens protokoll den 3 december 2014, § 39. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens 

förslag 

 

Kommunfullmäktige väljer följande huvudmän i Sparbanken 

Boken för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 2015 till och 

med den ordinarie sparbanksstämman 2019: 

 

För Moderaterna 

 

Mikael Kahlin, Granitvägen 21, 312 32 Laholm 

 

För Centerpartiet 

 

Bo Davidsson, Rävaljung 3, 310 21 Hishult 

Fredrik Lindqvist, Killekroken 9, 310 21 Hishult 

Daniel Andersson, Björnhult 23, 310 21 Hishult 

 

För Kristdemokraterna 
 

Lennart Nilsson, Tallvägen 6, 310 20 Knäred 

 

För Socialdemokraterna 

 

Monica Yngvesson, Markarydsvägen 23, 310 21 Hishult 

Magnus Johansson, Dalavägen 46, 310 20 Knäred forts 
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KF § 235 forts 

 

För Sverigedemokraterna 

 

Ingmar Rundberg, Rådjursstigen 11, 312 71 Skummeslövsstrand 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 236 Dnr 2014-000401 

 

Remiss av motion om asylboende m.m 

 

Ärendet 

 

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) 

att det anordnas en debatt i kommunfullmäktige om asylboende i 

Mellbystrand och andra frågor angående flyktingmottagande. 

 

Beslutsunderlag 
 

Motion den 7 december 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2015. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 237 Dnr 2014-000410 

 

Remiss av motion om köp av Strandhotellet i Mellbystrand 

 

Ärendet 

 

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) 

att kommunen ska ge Laholmshem AB i uppdrag att inleda för-

handlingar med ägarna av Strandhotellet i Mellbystrand om köp av 

fastigheten för att hindra att den används för asylboende. 

 

Beslutsunderlag 
 

Motion den 12 december 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2015. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 238 Dnr 2014-000391 

 

Överlåtelse av medborgarförslag om flyktingmottagande på 

Hotell Tre Laxar i Mellbystrand 

 

Ärendet 

 

I ett medborgarförslag av Holger Nilsson, Hishult, föreslås att 

kommunen ska hyra Hotell Tre Laxar i Mellbystrand för att till-

godose behovet av flyktingmottagande i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
 

Medborgarförslag den 28 november 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 

att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på för-

slaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 30 

september 2015. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 239 

 

Anmälningar 

 

1. Socialnämnden. Svar på medborgarförslag om korttidsboende 

på Lagahöjden. 

Dnr 2014-254. 

 

2. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om beläggning på 

Årstidsvägen i Lilla Tjärby. 

Dnr 2014-279. 

 

3. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om grönytevård 

vid promenadvägar. 

Dnr 2014-176. 

____ 

 


