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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2015 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) l        

Thomas Jönsson (M) l        

Mikael Kahlin (M) l        

Margareta Bengtsson (M) l        

Christer Johnsson (M) l        

Lena Drott (M) l        

Jonas Hellsten (M) l        

Karl-Fredrik Klinker (M) l        

Angela Magnusson (M) l        

Erling Cronqvist (C) l        

Ove Bengtsson (C) -- Lorenz Pucher       

Maria Bronelius (C) l        

Lena Olofsdotter  (C) l        

Ann Bengtsson (C) l        

Majvor Persson (C) l        

Eva Eriksson (MP) l        

Lena Angviken (MP) l        

Martin Petersson (MP) l        

Lars Gustafsson (KD) l        

Helene Nilsson (KD) l        

Emma Gröndahl (FP) -- Göran Holmberg       

Kjell Henriksson (S) l        

Annita Asplid (S) l        

Magnus Johansson (S) -- Bo Tengqvist       

Kristina Jönsson (S) l        

Tenny Davidsson  (S) -- Glenn Kjellin       

Siv Pålsson (S) l        

Kewin Hansen (S) l        

Birgitta Fritzon (S) l        

Ove Bengtsson (S) l        

Rosita Antonsson (S) l        
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Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l        

Rikard Vesterlund (SD) l        

Hans Hansson (SD) l        

Ingmar Rundberg (SD) l        

Gejbert Strömdahl (SD) l        

Thomas Lövenbo (SD) l        
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Roland Norman (SPI) -- Anna-Maria Sjöstrand       

Bertil Johansson (Lap) l        

Roland Gottfridsson (C) l        
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John Löfstedt (M)  
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Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Lorenz Pucher (C)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Pontus Svensson (MP)  

Ulf Bjerstaf (MP)  

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (FP)  

Göran Holmberg (FP)  

Glenn Kjellin (S)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD) 1 

Peter Berndtson (SD)  

Conny Nilsson  (SD) 1 

Anna Maria Sjöstrand (SPI)  

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (Lap)  

Gunilla Waldeman (Lap)  
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KF § 13 Dnr 2015-000082 

 

Interpellation till socialnämndens ordförande om rätten för 

anställda att framföra kritik mot verksamheten 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) meddelar därefter att 

interpellationen avses besvaras nästa sammanträde. 

 

Ärendet 
Bertil Johansson (Lap) begär i interpellation till socialnämndens ord-

förande svar på fråga om det utövats påtryckningar mot en anställd 

inom socialtjänsten att inte framföra kritik mot verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 3 februari 2015. 

____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 14 Dnr 2014-000112 

 

Köp av fastigheterna Skummeslöv 5:2 och Skottorp 1:30 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram detalj-

plan för bostadsbebyggelse på fastigheterna Skummeslöv 5:2 

och Skottorp 1:30. 

 

3. Kommunstyrelsen medges tilläggsanslag med 14 miljoner kro-

nor i 2015 års investeringsbudget. Anslaget finansieras genom 

motsvarande minskning av kommunens rörelsekapital. 

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret föreslår att kommunen förvärvar fastigheterna 

Laholm Skummeslöv 5:2 och Laholm Skottorp 1:30. Förvärvet ska 

i första hand ske som fastighetsreglering där fastigheterna överförs 

till kommunens fastigheter Skummeslöv 29:1 och Skummeslöv 

30:10. 

 

Fastigheterna som förvärvet omfattar är bebyggda med ett bostads-

hus och ekonomibyggnader och har en areal på totalt ca 33 hektar 

jordbruksmark och ca 1 hektar övrig mark och är belägna direkt 

öster om Skottorps samhälle. Fastigheterna är belägna inom primär, 

sekundär och tertiär zon i vattenskyddsområdet för Skottorps vat-

tentäkt. Båda fastigheterna är belägna utanför detaljplan men cirka 

12 ha av fastigheterna är i översiktsplanen, Framtidsplan 2030, 

utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har beställt en oberoende värdering av 

auktoriserade fastighetsvärderare på LRF Konsult i Malmö. Vär-

deringen anger ett sannolikt marknadspris om 14 miljoner kronor 

vilket också är den överenskomna köpeskillingen i upprättat förslag 

till köpekontrakt. 

 

Med anledning av fastigheternas placering inom bland annat primär 

skyddszon för den kommunala vattentäkten i Skottorp och inom 

område för tänkt expansion av Skottorp anser planeringskontoret att 

köpekontraktet bör godkännas. forts 
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KF § 14 forts 

 

Eftersom hänsyn inte tagits till fastighetsförvärvet i den ursprung-

liga investeringsbudgeten krävs det ett budgetmässigt tillskott för 

att täcka den tillkommande kostnaden. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bo Tengqvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2015. 

Köpekontrakt. 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2015, § 27. 

____ 
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KF § 15 Dnr 2015-000060 

 

Ombyggnation av Lagaholmsskolans kök 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att beställa 

genomförande av investeringen avseende ombyggnation av 

Lagaholmsskolans kök. 

 

2. Tillkommande internhyra behandlas i budget för år 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens kök har diskuterats under lång tid. Våren 2005 gjordes 

en utredning för att bl.a. klargöra vilka kök som skulle vara tillag-

ningskök respektive mottagningskök samt vilken budget som kräv-

des för att uppdatera köken. Denna utredning har sedan uppdaterats 

under senare år för att justera kostnadsbilden. Projektering för Laga-

holmsskolans kök har påbörjats och gjorts om i flera omgångar och 

fördröjts bl.a. för att invänta en kommande ombyggnad av Osbecks-

gymnasiet. Under 2012 genomfördes en ombyggnad av diskrummet 

och under sommaren 2015 är en ombyggnad av resten av köket pla-

nerad. Köket moderniseras i sin helhet samt byggs ut med en till-

byggnad på 25 kvm för att bl.a. möjliggöra en korrekt hantering 

avseende mattransporter in och ut ur köket. 

 

Produktionskostnaden är beräknad till 13 miljoner kronor, vilket 

innebär en hyreshöjning på 560 400 kr per år, inklusive en höjning 

av driftskostnaden p.g.a. ökad yta. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Bengtsson (C) med instämmande av Eva M Larsson (MP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2015. 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2015, § 28. 

____ 
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KF § 16 Dnr 2014-000401 

 

Svar på motion om fullmäktigedebatt om flyktingmottagande 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till fullmäktiges presi-

dium för ställningstagande och anser motionen därmed behandlad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (Lap) 

att det anordnas en debatt i fullmäktige om kommunens insatser för 

flyktingmottagande. I motionen anförs att vid debatten ska varje parti 

få redovisa sin ståndpunkt i frågor om etablering av nya asylboenden 

i kommunen, finansiering av de merkostnader som ett ökat mot-

tagande innebär och hur frågor om bostäder, arbete och sysselsätt-

ning ska lösas. 

 

Fullmäktige har den 16 december 2014, § 236, remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges samman-

träde den 30 september 2015. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att enligt 11 § i fullmäktiges 

arbetsordning bestämmer ordföranden i samråd med vice ordföran-

dena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av 

lag. Bestämmelsen ger fullmäktiges presidium möjlighet att ta ini-

tiativ till att övergripande frågor kan tas upp i fullmäktige för debatt. 

 

Det ankommer således på fullmäktiges ordförande i samråd med 

viceordförandena att avgöra om frågor om kommunens insatser för 

mottagande och bosättning av nyanlända till Sverige ska behandlas 

av fullmäktige i en särskild debatt och i vilka former och på vilket 

underlag detta ska ske. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

motionen ska anses behandlad med att den överlämnas till fullmäk-

tiges presidium för ställningstagande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2015. 

Motion den 7 december 2015. 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2015, § 29. 

____ 
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KF § 17 Dnr 2014-000410 

 

Svar på motion om uppdrag till Laholmshem AB att köpa 

Strandhotellet i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (Lap) 

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

lingar med ägarna av Strandhotellet i Mellbystrand om köp av fas-

tigheten och att bolaget därvid köper fastigheten till det pris som fast-

slås efter en värdering. I motionen anförs att syftet med köpet av fas-

tigheten ska vara att hindra att den används för asylboende. 

 

Fullmäktige har den 16 december 2014, § 237, remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges samman-

träde den 30 september 2015. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att enligt den av fullmäktige 

antagna bolagsordningen för Laholmshem AB är syftet med bolagets 

verksamhet att bolaget ska främja bostadsförsörjningen i kommunen 

och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och infly-

tande i bolaget. Detta ska enligt bolagsordningen ske genom att 

bolaget ska förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fas-

tigheter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anord-

ningar. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar vidare att den aktuella fastig-

heten Åmot 1:112 enligt gällande detaljplan endast får användas för 

ändamål som har samband med planområdets utnyttjande för fritids-

ändamål, såsom för handelsändamål, hotell- och restaurangändamål 

eller dylikt. 

 

Som anges i bolagsordningen är Laholmshem ett allmännyttigt kom-

munalt bostadsaktiebolag och ska som sådant enligt lagen 

(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag främja 

bostadsförsörjningen i kommunen genom att i sin verksamhet för-

valta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. 

     forts 
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KF § 17 forts 

 

Detta innebär att ett uppdrag till Laholmshem från kommunen som 

ägare av bolaget att såsom föreslås i motionen köpa en fastighet 

avsedd för handels-, hotell- och restaurangändamål skulle strida mot 

bolagsordningen och därför inte får genomföras av bolaget. Kom-

munledningskontoret föreslår därför att motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2015. 

Motion den 12 december 2014. 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2015, § 30. 

____ 
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KF § 18 Dnr 2014-000282 

 

Svar på medborgarförslag om åtgärder mot breddning av 

avloppsvatten från Ängstorps avloppsreningsverk 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Ingemo Johansson, Laholm, föreslås att det 

byggs en gödselbrunn på 6 000 kbm vid Ängstorps avloppsrenings-

verk som kan ta emot orenat avloppsvatten för att undvika breddning 

till Lagan. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget 

till Laholmsbuktens VA för yttrande. 

 

Laholmsbuktens VA konstaterar att Ängstorps avloppsreningsverk 

redan idag är utrustat med utjämningsmagasin för att hantera kort-

variga flödestoppar. Vid ett tillfälle sommaren 2014 steg inflödet till 

sådana nivåer att magasinen inte räckte till och avloppsvatten bräd-

dade ut i Lagan. Detta avloppsvatten var dock inte helt orenat utan 

hade passerat mekanisk rening i form av rensgaller samt viss sedi-

mentering i bassängerna. 

 

Laholmsbuktens VA tar den nämnda händelsen som en lärdom och 

kommer i arbetet med den framtida utbyggnaden av Ängstorps 

avloppsreningsverk att förbättra verksamheten för att begränsa 

påverkan på recipienten. Utbyggnadsprojektet omfattar åtgärder för 

att förstärka befintliga utjämningsvolymer alternativt införande av 

separat bräddvattenrening. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Olofsdotter (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 

på medborgarförslaget. 

 

Ingmar Rundberg (SD): Ärendet ska återremitteras till Laholms-

buktens VA för utredning om de planerade åtgärderna mot breddning 

av avloppsvatten från Ängstorpsverket kan tidigareläggas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Ingmar Rundbergs förslag om 

återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

     forts 
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KF § 18 forts 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-

slag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 26 augusti 2014. 

Laholmsbuktens VA:s protokoll den 15 december 2014, § 137. 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2015, § 31. 

____ 
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KF § 19 Dnr 2013-000181 

 

Klimatanpassningsplan för Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar klimatanpassningsplanen som ett 

underlag för kommunens översiktliga planering. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har låtit ta fram en klimatanpassningsplan. Pla-

nens syfte är att åskådliggöra klimatförändringarnas påverkan på 

Laholms kommer. Planen belyser vad en höjd havsnivå, ökad neder-

börd och en varmare temperatur får för konsekvenser för Laholm och 

lämnar förslag på åtgärder. 

 

I planen beskrivs övergripande hur kommunen kommer att påverkas 

till år 2100. Planen redovisar förslag på åtgärder som är begränsade 

till kustområdet, väster om E6:an och utpekade LIS-områden (områ-

den för landsbygdsutveckling enligt Framtidsplan 2030). 

 

Planen ska vara ett kunskapsunderlag och ett vägledande dokument 

för planeringsfrågor i kommunen. Medel har erhållits från Boverket 

för att kunna genomföra utredningen. 

 

Samråd om förslaget till klimatanpassningsplan har skett med kom-

munens nämnder, politiska partier, allmänheten och övriga berörda 

myndigheter. Under samrådsskedet har kommit in 12 yttranden. 

Vissa justeringar har gjorts i planen med anledning av synpunkterna 

och finns beskrivit i samrådsredogörelsen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Angviken (MP) med instämmande av Elisabet Babic (M), 

Thomas Jönsson (M), Gejbert Strömdahl (SD) och Ove Bengtsson 

(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

     forts 
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KF § 19 forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2015. 

Klimatanpassningsplan – antagandehandling. 

Samrådshandling den 8 januari 2015, klimatanpassningsplan. 

Ytavrinningsplan, Skummeslöv och Mellbystrand. 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2015, § 32. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 20 Dnr 2014-000195 

 

Återtagande av uppsägning av avtal om överlåtelse av uppgifter 

angående färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige återtar uppsägningen av avtal om över-

låtelse av uppgifter angående färdtjänst och riksfärdtjänst mellan 

Laholms kommun och Region Halland. 

 

2. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillämpnings-

anvisningar till detta avtal. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt den 24 juni 2014, § 112, att säga upp 

avtal om överlåtelse av kommunens uppgifter angående färdtjänst 

och riksfärdtjänst till Region Halland. 

 

Anledningen till uppsägningen var att färdtjänstresorna haft en brist-

fällig i kvalitet i många fall. Både bristande punktlighet, brister i 

bemötande, icke trafiksäkert körsätt m.m. har förekommit. Kommu-

nen har därför önskat någon form av kvalitetsuppföljning för att råda 

bot på bristerna. Dessutom har kommunen påpekat att det är viktigt 

med någon lätt tillgänglig kontaktperson hos Hallandstrafiken AB 

som den förtjänstberättigade kan vända sig till när det blir problem 

med resan. 

 

En särskild överläggning mellan kommunen och Region Halland och 

Hallandstrafiken AB har ägt rum den 6 oktober 2014. Vid detta möte 

klargjorde Hallandstrafiken AB att ett nytt trafikavtal med entrepre-

nörerna kommer att medföra kvalitetsförbättringar i utförandet. Bl.a. 

kan nämnas krav på certifierade förare, grundläggande kunskaper i 

svenska språket samt betydligt högre vitesbelopp vid felaktigheter i 

utförandet av resor. 

 

Region Halland har därefter den 18 november 2014 inkommit med 

en skrivelse med beskrivning av hur färdtjänstverksamheten ska 

kunna utvecklas och missförhållanden avhjälpas. 

 

     forts 
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KF § 20 forts 

 

Ett förslag till tillämpningsanvisningar till avtalet har upprättats av 

Region Halland och planeringskontoret som reglerar frågor om 

 

- starkare styrning av entreprenörer 

- organisation av synpunktshantering 

- införande av ett lokalt forum för uppföljning 

- ekonomisk planering 

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2015. 

Förslag till tillämpningsanvisningar. 

Minnesanteckningar från möte mellan Laholms kommun och Region 

Halland den 6 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari 2015, § 33. 

____ 
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KF § 21 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 

 

Kommunfullmäktige beslutar därefter om ajournering för allmänhet-

ens frågestund. 

____ 
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KF § 22 Dnr 2015-000081 

 

Remiss av motion om halkskydd till äldre 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden för yttrande senast vid full-

mäktiges sammanträde den 24 november 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Norrman och 

Per Asklund (SPI) att kommunen inför fria halkskydd/broddar till 

äldre personer över 65 år för att minska fall och halkskador vid vin-

terväder. 

 

Beslutsunderlag 

Motion den 3 februari 2015. 

____ 
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KF § 23 Dnr 2015-000096 

 

Remiss av motion om ensamkommande flyktingbarn 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande 

senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 november 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingmar Rundberg (SD) 

att kommunen i sin omförhandling av avtal med länsstyrelsen och 

Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

ska kräva att barnens ålder och härkomst ska vara styrkt samt att 

kommunen ska sträva efter att i högre utsträckning ta emot ensam-

kommande flickor i stället för pojkar. 

 

Beslutsunderlag 

Motion den 13 februari 2015. 

____ 
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KF § 24 Dnr 2015-000054 

 

Remiss/överlåtelse av medborgarförslag om höjd hastighets-

begränsning på Skottorpsvägen i Vallaberga 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och byggnadsnämnden att 

besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 

ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 november 

2015. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag föreslår Kenneth Dam, Vallberga, att hastig-

hetsbegränsningen på Skottorpsvägen i Vallberga höjs från 40 km/h 

till 50 km/h. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 16 januari 2015. 

____ 
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KF § 25 Dnr 2014-000093 

 

Fyllnadsval av huvudmän i Sparbanken Boken 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rikard Vesterlund (SD), Nordanåvägen 40, 310 21 Hishult, väljs till 

huvudman i Sparbanken Boken för tiden från den ordinarie spar-

banksstämman 2015 till och med den ordinarie sparbanksstämman 

2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiga har att förrätta fyllnadsval av ny huvudman i 

Sparbanken Boken efter Ingmar Rundberg (SD). 

____ 
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KF § 26 Dnr 2014-000093 

 

Fyllnadsval av huvudmän i Laholms Sparbank 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rita Johansson befrias från uppdraget som huvudman i Laholms 

Sparbank. 

 

2. Lars-Göran Jarl (SD), Humlegatan 12, 312 50 Vallberga, väljs till 

huvudman i Laholms Sparbank för tiden från den ordinarie 

sparbanksstämman 2015 till och med den ordinarie 

sparbanksstämman 2019. 

 

3. Fyllnadsval av huvudmän i Laholms Sparbank efter Marianne 

Henriksson (C) och Bo Brink (C) förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nya huvudmän i 

Laholms Sparbank efter Marianne Henriksson (C) och Bo Brink (C). 

 

Vidare har Rita Johansson (SD) genom skrivelse den 24 februari 

2015 avsagt sig uppdraget som huvudman i banken. 

____ 
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KF § 27 Dnr 2015-000076 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. John Löfstedt (M) befrias från sina uppdrag som ersättare i kom-

munfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och styrelseleda-

mot i Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Tangon. 

 

2. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen och styrelseledamot 

i Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Tangon förrättas 

nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

John Löfstedt (M) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och sty-

relseledamot i Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Tangon. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 2 februari 2015. 

____ 
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KF § 28 Dnr 2015-000077 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anne-Kjerstin Löfstedt Schulz (M) befrias från sina uppdrag som 

nämndeman i Halmstads tingsrätt och ledamot i Nämnden för 

Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte och Laholm. 

 

2. Jerker Jacobson (M), Måsvägen 17, 312 61 Mellbystrand, väljs 

till ledamot i Nämnden för Överförmyndare i samverkan - 

Halmstad, Hylte och Laholm för tiden till och med den 31 

december 2018 och nomineras till 1:e vice ordförande i nämnden. 

 

3. Fyllnadsval av nämndeman i Halmstads tingsrätt förrättas nästa 

sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Anne-Kjerstin Löfstedt Schulz (M) begär att få bli befriad från sina 

uppdrag som nämndeman i Halmstads tingsrätt och ledamot och 1:e 

vice ordförande i Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halm-

stad, Hylte och Laholm. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 3 februari 2015. 

____ 
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KF § 29 

 

Anmälningar 

 

1. Barn- och ungdomsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete angående målområde Övergång och 

samverkan. 

Dnr 2015-074 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

utlåning av cyklar. 

Dnr 2014-018. 

  

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

kulturutövare i kommunens allmänna lokaler. 

Dnr 2014-013. 
 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

aktivitetsstöd till föreningar med pensionärsverksamhet. 

Dnr 2014-040. 
    ____ 


