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Övriga deltagande Enligt bilagda förteckning B 
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Utses att justera Margareta Bengtsson (M) och Maria Bronelius (C) 
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Sekreterare ______________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

 Roland Gottfridsson 

 

 

Justerande ______________________ ______________________ 

 Margareta Bengtsson Maria Bronelius 

 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2015 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) l        

Thomas Jönsson (M) l        

Mikael Kahlin (M) -- Jenny Lundholm Graveleij       

Margareta Bengtsson (M) l        

Christer Johnsson (M) l        

Lena Drott (M) l        

Jonas Hellsten (M) -- Cecilia Roos       

Karl-Fredrik Klinker (M) -- Gert Olsson       

Angela Magnusson (M) l        

Erling Cronqvist (C) l        

Ove Bengtsson (C) l        

Maria Bronelius (C) l        

Lena Olofsdotter  (C) l        

Ann Bengtsson (C) l        

Majvor Persson (C) l        

Eva Eriksson (MP) l        

Lena Angviken (MP) -- Pontus Svensson       

Martin Petersson (MP) l        

Lars Gustafsson (KD) l        

Helene Nilsson (KD) l        

Emma Gröndahl (FP) l        

Kjell Henriksson (S) l        

Annita Asplid (S) l        

Magnus Johansson (S) l        

Kristina Jönsson (S) l        

Tenny Davidsson  (S) -- Bo Tengqvist       

Siv Pålsson (S) l        

Kewin Hansen (S) -- My Persson       

Birgitta Fritzon (S) l        

Ove Bengtsson (S) -- Glenn Kjellin        

Rosita Antonsson (S) l        



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2015 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l        

Rikard Vesterlund (SD) l        

Hans Hansson (SD) -- Lars-Göran Jarl       

Ingmar Rundberg (SD) l        

Gejbert Strömdahl (SD) l        

Thomas Lövenbo (SD) l        

Per Asklund  (SPI) l        

Roland Norman (SPI) l        

Bertil Johansson (Lap) l        

Roland Gottfridsson (C) l        

 

 

 

 

 

 

 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2015 

Ersättare Parti Nv 

John Löfstedt (M)  

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Lorenz Pucher (C) 1 

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C) 1 

Pontus Svensson (MP)  

Ulf Bjerstaf (MP)  

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (FP) 1 

Göran Holmberg (FP) 1 

Glenn Kjellin (S)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Peter Berndtson (SD)  

Conny Nilsson  (SD) 1 

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (Lap)  

Gunilla Waldeman (Lap) 1 

 

 

 



 

Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 
 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 januari 2015 
 

Protokollet, som justerats den 29 januari 2015, finns tillgängligt i Stadshuset,  

Humlegången 6, 312 80 Laholm 
 

Kommunledningskontoret 
 

Bo Erlandsson 

Kommunjurist 
 

 

Bevis om anslag 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 30 januari 2015  

t o m den 20 februari 2015 intygas 
 

 

………………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 
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KF § 1 Dnr 2015-000007 

 

Ändring i kommunens bestämmelser om bidrag till ideella 

föreningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i kom-

munens bestämmelser om bidrag till ideella föreningar att gälla från 

och med den 1 februari 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger fram förslag till ändringar i 

kommunens bestämmelser om bidrag till ideella föreningar att gälla 

från och med den 1 januari 2015. 

 

Nämnden föreslår följande tillägg i 23 §: Föreningens hyresintäkter 

och/eller andra intäkter för lokalens nyttjande ska redovisas vid 

ansökningstillfället, varvid 50 procent av intäkterna ska frånräknas 

de bidragsgrundande kostnaderna. 

 

Till föreningar som bedriver företags- eller affärsverksamhet lämnas 

bidrag efter särskild prövning av kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Nämnden föreslår följande tillägg i 24 §: Till föreningar som bedri-

ver företags- eller affärsverksamhet lämnas bidrag efter särskild 

prövning av kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Nämnden föreslår vidare följande ändring i bidragsbestämmelserna: 

Ansökningstider för samtliga ansökningar ändras från den 15 febru-

ari och 15 augusti till den 25 februari och 25 augusti, vilket är en 

anpassning till Riksidrottsförbundets ansökningstider för aktivitets-

bidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 18 december 2014, 

§ 165. 

Förslag till bestämmelser om bidrag till ideella föreningar. 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 13. 

____ 
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KF § 2 Dnr 2015-000005 

 

Medlemskap i Relax Fishing Sweden Ekonomisk Förening 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner Laholms kommuns medlem-

skap i Relax Fishing Sweden Ekonomisk Förening. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till stadgar 

för Relax Fishing Sweden Ekonomisk Förening. 

 

3. Margareta Bengtsson (M) väljs till ombud med Magnus Johans-

son (S) som ersättare vid stämmor med Relax Fishing Sweden 

Ekonomisk Förening för tiden till och med den 31 december 

2018. 

 

4. Kommunens ombud ges i uppdrag att särskilt bevaka barn- och 

ungdomsfrågor i föreningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att det samarbete kring en 

framtida sportfiskedestination som bedrivits i projektet Destination 

Laxaland med Halmstad kommun, Nissans Nedre fiskevattenvårds-

område, Lagans fiskevattenvårdsområde och Laholms kommun for-

maliseras och övergår från projektform till ett formellt samarbete. 

 

Projektet Destination Laxaland – samverkan för tillväxtskapande 

hållbart sportfiske - har haft till syfte att utveckla en gemensam des-

tination för sportfiske, främst av lax och öring. Laholms kommun har 

varit projektägare tillsammans med Halmstads och Falkenbergs 

kommuner. Målsättningen har varit att skapa ett gemensamt desti-

nationsnamn och varumärke för att marknadsföra sportfisket inom 

destinationen såväl nationellt som internationellt och därmed bidra 

till tillväxt inom besöksnäringen. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 18 december 2014, 

§ 174. 

Stadgar för Relax Fishing Sweden Ekonomisk Förening. 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 14. 

____ 
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KF § 3 Dnr 2014-000248 

 

Kommunens strategi för att stödja ett växande näringsliv i 

Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till strategi för att 

stödja ett växande näringsliv i Laholm. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till strategi för att 

stödja ett växande näringsliv i Laholms kommun. 

 

Förslaget syftar till att skapa en samsyn kring strategiska priorite-

ringar och målbild. Syftet är också att visa företagen vilka långsiktiga 

ambitioner kommunen har och vilka prioriteringar kommunen gör 

när det gäller förutsättningar för näringslivet. Efter att strategin 

antagits ska samtliga nämnder och verksamheter i sina planer tydlig-

göra hur de ska bidra till strategins genomförande. 

 

Förslaget har remissbehandlats. Kommunledningskontoret lämnar i 

tjänsteskrivelse redogörelse för remissutfallet och de revideringar 

som föreslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Strategi för att stödja ett växande näringsliv i Laholm. 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 15. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Bertil Johansson (Lap), 

Evas M Larsson (MP) och Thomas Jönsson (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag att strategin ska antas. 

 

Per Asklund (SPI): Strategins underrubrik ”Det ska vara roligt och 

lönsamt att driva företag i Laholm” ska ändras till ”Glädje och 

lönsamhet ska vara drivkraften för företagsamhet i Laholm”. 

 

     forts 
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KF § 3 forts 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till 

underrubrik och Per Asklunds ändringsyrkande och finner att kom-

munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-

slag i övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 
Kommunfullmäktige 2015-01-27 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 4 Dnr 2014-000182 

 

Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande Handlingsprogram för 

bostadsförsörjning – Riktlinjer för bostadsbyggande 2015-2030. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjnings-

ansvar ska varje kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörj-

ningen i kommunen. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige 

under varje mandatperiod. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till Handlings-

program för bostadsförsörjning - Riktlinjer för bostadsbyggande 

2015-2030. Förslaget bygger på riktlinjerna i den kommunom-

fattande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i januari 

2014. Programmet analyserar bostadsbyggandet i kommunen och 

lägger fram förslag till åtgärder för såväl en kortare period om fem 

år som vissa utblickar mot år 2030. Förslaget innefattar även riktlin-

jer för bostadsbyggandet. 

 

Kommunstyrelsen har sänt ut förslaget på remiss. Inkomna remissvar 

finns redovisade i en sammanställning. Vissa förändringar och för-

tydliganden har gjorts med anledning av synpunkterna. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2014. 

Handlingsprogram för bostadsförsörjning – Riktlinjer för bostads-

byggande 2015 – 2030. 

Samrådsredogörelse. 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 16. 

____ 
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KF § 5 Dnr 2015-000006 

 

Avhändande av allmän handling i samband med förändring i 

kommunens nämndorganisation 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att personakter rörande försörjnings-

stöd upprättade inom kultur- och utvecklingsnämnden får avhändas 

till socialnämnden i samband med kommunens ändrade nämndorga-

nisation från och med den 1 januari 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft ansvar för bistånd i form 

av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen sedan den 1 januari 2011. 

Tidigare hade utvecklings- och näringslivsnämnden detta ansvar, vil-

ket nämnden övertog från socialnämnden den 1 januari 2009. Kom-

munfullmäktiges beslut den 28 januari 2014, § 3, om ändrad nämnd-

organisation innebär bl.a. att socialnämnden åter tar över ansvaret för 

försörjningsstöd från och med den 1 januari 2015. 

 

För att verksamheten ska kunna fungera obehindrat inom detta 

område efter förändringen finns det önskemål att vissa handlingar 

förs över från kultur- och utvecklingsnämnden till socialnämnden. 

Handlingarna som avses och behövs för att kunna fullgöra handlägg-

ningen inom socialnämnden är personakter rörande försörjningsstöd 

upprättade inom kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Varje nämnd i kommunen utgör en egen myndighet. Enligt 15 § 

arkivlagen krävs ett beslut i kommunfullmäktige om handlingar ska 

avhändas från en myndighet till en annan. Ett avhändande innebär att 

den mottagande myndigheten övertar det fulla ansvaret för vården av 

handlingarna enligt arkivlagen. För att de aktuella handlingarna ska 

kunna överlämnas i original från kultur- och utvecklingsnämnden till 

socialnämnden krävs således ett beslut av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 20 november 2014, 

§ 155. 

Socialnämndens protokoll den 16 december 2014, § 126. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2015. 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 17. 

____ 
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KF § 6 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

allmänhetens frågestund. 

____ 
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KF § 7 Dnr 2015-000033 

 

Remiss av motion om insamling av aluminiumavfall 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 

fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion föreslår Lennart Svensson (V) att kommunen ska ställa 

upp särskilda behållare för insamling av aluminiumavfall. 

 

Beslutsunderlag 

Motion den 15 januari 2015. 

____ 
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KF § 8 Dnr 2015-000061 

 

Remiss av motion om huvudmän i sparbank 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 

fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion föreslår Ingmar Rundberg (SD), mot bakgrund av de 

åldersgränser som finns i Sparbanken Bokens och Laholms Spar-

banks reglementen beträffande huvudmän, att kommunen inte ska 

fatta beslut som kan anses åldersdiskriminerande. 

 

Beslutsunderlag 

Motion den 26 januari 2015. 

____ 
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KF § 9 Dnr 2014-000413 

 

Remiss av medborgarförslag om bevarande av områden med låg 

mobilstrålning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 

medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 

senast vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag den 13 juli 2012 har Bjarne West, Laholm, 

föreslagit att kommunen i sin strävan efter ”Livskvalitet och tillväxt 

för en hållbar utveckling” ska arbeta för att bevara områden i kom-

munen med låg mobilstrålning som boendeplats för elöverkänsliga 

personer. 

 

I ett nytt medborgarförslag återkommer Bjarne West med det tidigare 

medborgarförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 16 december 2014. 

Medborgarförslag den 13 juli 2012. 

____ 
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KF § 10 Dnr 2014-000093 

 

Fyllnadsval av huvudmän i Sparbanken Boken 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande huvudman i Sparbanken 

Boken för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 2015 till 

och med den ordinarie sparbanksstämman 2019: 

 

Lars Fritzon (S) 

 

2. Fyllnadsval av ny huvudman efter Ingmar Rundberg (SD) förrät-

tas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 16 december 2014, § 235, valt Monica 

Yngvesson (S) och Ingmar Rundberg (SD) till huvudmän i Spar-

banken Boken för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 2015 

till och med den ordinarie sparbanksstämman 2019. 

 

Sparbanken Boken anmäler att angivna personer inte är valbara 

eftersom de i strid med en bestämmelse i bankens reglemente fyller 

70 år under mandatperioden. 

 

Banken anhåller att kommunen utser två nya huvudmän. 

 

Beslutsunderlag 

Sparbanken Bokens skrivelse den 7 januari 2015. 

Reglemente för Sparbanken Boken. 

____ 
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KF § 11 Dnr 2014-000093 

 

Fyllnadsval av huvudmän i Laholms Sparbank 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande huvudmän i Laholms Spar-

bank för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 2015 till och 

med den ordinarie sparbanksstämman 2019: 

 

Lisbeth Davidsson (KD) 

Therese Pettersson (SPI) 

 

 

2. Fyllnadsval av nya huvudmän efter Marianne Henriksson (C), Bo 

Brink (C) och Maria Lindau (SD) förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 16 december 2014, § 234, valt Mari-

anne Henriksson (C), Bo Brink (C), Paul Emil Pålsson (KD), Maria 

Lindau (SD) samt Nils Perlhagen (SPI Välfärden) till huvudmän i 

Laholms Sparbank för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 

2015 till och med den ordinarie sparbanksstämman 2019. 

 

Laholms Sparbank anmäler att angivna personer inte är valbara 

eftersom de i strid med bestämmelser i bankens reglemente antingen 

har redan har fyllt eller fyller 70 det år mandatperioden börjar eller 

inte är insättare i banken. 

 

Banken anhåller att kommunen utser fem nya huvudmän. 

 

Beslutsunderlag 

Laholms Sparbanks skrivelse den 15 januari 2015. 

Reglemente för Laholms Sparbank. 

____ 
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KF § 12 

 

Anmälningar 

 

1. Barn- och ungdomsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete. 

Dok blad 371 85. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

åtgärder mot kråkfåglar. 

Dnr 2013-317. 

  

3. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om utvidgad parkering och 

bostadsbebyggelse vid Tivolitorget i Laholm. 

Dnr 2014-256. 

 

Efter anmälningsärendena beslutar kommunfullmäktige om ajournering för 

genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 


