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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2015 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) l        

Thomas Jönsson                        (1) (M) l Gert Olsson                           (1)       

Mikael Kahlin (M) l        

Margareta Bengtsson (M) l        

Christer Johnsson (M) l        

Lena Drott (M) l        

Jonas Hellsten (M) l        

Karl-Fredrik Klinker (M) -- Cecilia Roos       

Angela Magnusson (M) -- Knut Slettengren        

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) l        

Martin Petersson (MP) l        

Lars Gustafsson (KD) l        

Helene Nilsson (KD) l        

Emma Gröndahl (FP) -- Margareta Jonsson       

Kjell Henriksson (S) -- My Persson       

Annita Asplid (S) l        

Magnus Johansson (S) l        

Kristina Jönsson (S) l        

Tenny Davidsson  (S) -- Bo Tengqvist       

Siv Pålsson (S) l        

Kewin Hansen (S) l        

Birgitta Fritzon (S) l        

Ove Bengtsson                          (2) (S) l        

Rosita Antonsson (S) -- Glen Kjellin       

(1) Ej § 36 (1) § 36 

(2) §§ 35-56 

 

 

 

 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2015 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l        

Rikard Vesterlund (SD) -- Lars-Göran Jarl       

Hans Hansson (SD) -- Conny Nilsson       

Ingmar Rundberg (SD) l        

Gejbert Strömdahl (SD) l        

Thomas Lövenbo (SD) l        

Per Asklund                           (3) (SPI) l Anna Maria Sjöstrand           (2)       

Roland Norman                     (4) (SPI) l        

Bertil Johansson (Lap) l        

Roland Gottfridsson (C) l        

(3) Ej § 36   (2) § 36 

(4) Ej § 36 

 

 

 

 

 

 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2015 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Lorenz Pucher (C) 1 

Gudrun Pettersson (C) 1 

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Pontus Svensson (MP)  

Ulf Bjerstaf (MP)  

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD 1 

Margareta Jonsson  (FP)  

Göran Holmberg (FP)  

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)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Gunilla Waldeman (Lap)  

 

 

 



 

Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 
 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 31 mars 2015 
 

Protokollet, som justerats den 1 april 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 2 april 2015 

t.o.m. den 23 april 2015 intygas 
 

 

………………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 

KF § 30 

 

Information om revisionsgranskningar 

 

Kommunrevisorerna informerar om genomförda granskningar angå-

ende kommunens tillämpning av FN:s barnkonvention och om upp-

fyllelsen av kommunplanens inriktningsmål Barn och Unga. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 31 Dnr 2015-000082 

 

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om rätten 

för anställda att framföra kritik mot verksamheten 

 

Ärendebeskrivning 
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. 

 

Kommunfullmäktige har den 24 februari 2015, § 13, beslutat att 

interpellationen får ställas. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 3 februari 2015. 

 

Socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) besvarar interpella-

tionen. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 32 Dnr 2015-000189 

 

Interpellation till kultur- och utvecklingsnämndens ordförande 

om ridskoleverksamhet 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Margareta Bengtsson 

(M) meddelar därefter att interpellationen avses besvaras nästa sam-

manträde. 

 

Ärendebeskrivning 
Roland Norrman (SPI) begär i interpellation till kultur- och utveck-

lingsnämndens ordförande svar på frågan om det finns någon politisk 

viljeinriktning från kommunen gällande ridskoleverksamhet i kom-

munen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 31 mars 2015. 

____ 
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KF § 33 Dnr 2014-000273 

 

Svar på motion om solpaneler 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att 

undersöka möjligheterna att anpassa bygglovtaxan så att ökad 

hållbarhet stimuleras och ger miljö- och byggnadsnämnden i 

uppdrag att utreda en sådan taxeändring. 

 

2. Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad i den del som 

avser montering av solpaneler på kommunens fastigheter. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ove Bengtsson (C) att 

kommunen ska installera solpaneler på sina fastigheter där det är 

lämpligt och även ge direktiv till Laholmshem AB att investera i sol-

paneler samt att fastighetsägare ska ges rabatt på avgiften för bygg-

lov för installation av solpaneler. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen 

för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 

2015 efter hörande av servicenämnden, Laholmshem AB och miljö- 

och byggnadsnämnden. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut att differentierade 

taxor som ett incitament för att åstadkomma långsiktigt hållbara mil-

jöeffekter är del av ett prioriterat förbättrings- och utvecklings-

område för nämnden. I samband med inriktningsmålet för hållbar 

miljö och natur har nämnden föreslagit att nämndens taxa och poli-

cys ska anpassas så att ökad hållbarhet stimuleras. Därmed tillstyrker 

nämnden att motionen bifalles i den del som avser att undersöka möj-

ligheterna att anpassa taxan så att ökad hållbarhet stimuleras. 

 

Servicenämnden anför att när det gäller solfångare (värme) har 

ambitionen varit att det ska finnas där förutsättningar finns. Detta har 

resulterat i att kommunen har en stor anläggning på Smedjebacken 

och så kallade poolsolfångare på två av kommunens utebad. I det 

övriga fastighetsbeståndet bedöms att det inte finns tillräckligt bra 

förutsättningar för att installera och på ett bra sätt drifta solfångar-

anläggningar. 

     forts 
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KF § 33 forts 

 

Laholmshem AB har inte lämnat något yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Motion den 18 augusti 2014. 

Servicenämndens protokoll den 22 oktober 2014, § 104. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 17 december 2014, § 

169. 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 mars 2015, § 48 

____ 
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KF § 34 Dnr 2014-000244 

 

Svar på motion om badräcke i Skummeslövsstrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att sätta upp ett badräcke i Skummeslövsstrand inför 

badsäongen 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Majvor Persson (C) att 

ett badräcke anordnas i Skummeslövsstrand sommaren 2015 på mot-

svarande sätt som finns i Mellbystrand. 

 

Planeringskontoret har träffat Skummeslövs badortsförening och 

Handikapprörelsen (HSO). Badortsföreningen och Handikapprörel-

sen tillstyrker att kommunen sätter upp ett badräcke likt det som 

finns i Mellbystrand även i Skummeslövsstrand. Skummeslövs tån-

gallmäning är fastighetsägare och godkänner placering av ett 

badräcke på deras mark. 

 

Planeringskontoret föreslår att badräcket placeras i området kring 

Stora Strandvägen i Skummeslövsstrand. Räcket föreslås få samma 

utformning som badräcket i Mellbystrand och kostnaden uppskattas 

till 35 000 kronor. Investeringen finansieras inom budget för åtgärder 

på stranden år 2015. Räcket sätts upp inför badsäsongen 2015 och 

konstruktionen bör utvärderas efter tre år. 

 

Beslutsunderlag 

Motion den 11 juni 2014. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2015. 

Servicenämndens protokoll den 17 december 2014, § 118. 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 mars 2015, § 49. 

____ 
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KF § 35 Dnr 2014-000287 

 

Svar på motion om utökning av naturreservatet Svarvareskogen 

i Skummeslövsstrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det 

i första hand bör ankomma på staten att utreda behovet av en 

eventuell utökning av naturreservatet Svaravareskogen. 

 

2. Motionen översänds till länsstyrelsen för kännedom. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emma Gröndahl och 

Margareta Jonsson (FP) att det görs en utredning av möjligheterna 

att utöka det nuvarande naturreservatet i Svarvareskogen med fastig-

heterna Skummeslöv 12:3 och 12:6 i första hand som statligt reser-

vat, i andra hand som kommunalt reservat. Vidare yrkas att det görs 

en beräkning av eventuella kostnader som underlag för beslut om 

utökning av naturreservatet samt att marken närmast E6 undantas 

från reservatsområdet för att möjliggöra en framtida Inre Kustväg. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att enligt 7 kap. 4 § miljö-

balken (MB) får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller 

kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bl.a. bevara bio-

logisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller till-

godose behov av områden för friluftslivet. 

 

En utredning av grönområdena i kustområdet har genomförts på upp-

drag av kommunen. Fastigheterna Skummeslöv 12:3 och 12:6 

betecknas i inventeringen vad avser naturvärden som klass 2 på en 

tregradig skala. Det innebär höga naturvärden men inte mycket höga 

som ges det intilliggande reservatet. Däremot bedöms rekreations-

värdet inom de berörda fastigheterna genom de stigar som löper 

genom fastigheterna ha den högsta klassen som betecknas A. 

 

Kommunledningskontoret anser att det skydd som gällande riks-

intressen och kommunens översiktsplan ger är tillräckligt för att 

skydda de rekreationsintressen som finns inom fastigheterna. 

 

     forts 
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KF § 35 forts 

 

Det bedöms därför inte föreligga något behov att genom kommunens 

försorg utreda en utökning av naturreservatet Svarvareskogen såsom 

föreslås i motionen. 

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås med 

hänvisning till att det i första hand bör ankomma på staten att utreda 

behovet av en eventuell utökning av naturreservatet Svarvareskogen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Lena Angviken (MP): 

Motionen ska bifallas. 

Thomas Jönsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 

på motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-

styrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Motion den 4 september 2014. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2015. 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 mars 2015, § 50. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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KF § 36 Dnr 2014-000274 

 

Svar på motion om ändring i kommunens regler om pension och 

avgångsersättning för förtroendevalda 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (Lap) 

att kommunens bestämmelser om pension och avgångsersättning 

(PBF) som gäller för vissa förtroendevalda och som antogs att gälla 

från och med den 1 januari 2003 ska tillföras krav på att den för-

troendevalde visar att denne är aktivt arbetssökande och varje månad 

till personalavdelningen redovisar vilka arbeten som sökts samt varje 

halvår redovisar alla sidoinkomster. Om redovisning inte lämnas ska 

ersättning inte betalas ut. 

 

Kommunfullmäktige har den 26 augusti 2014, § 130 remitterat 

motionen till demokrati- och organisationsberedningen för yttrande 

senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2015. 

 

Demokrati- och organisationsberedningen konstaterar att fullmäk-

tige den 25 februari 2014, § 27, behandlade beredningens förslag 

beträffande ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda 

inför mandatperioden 2015-2018. Beredningens förslag innehöll 

även överväganden beträffande kommunens bestämmelser om pens-

ion m.m. för förtroendevalda. Fullmäktige biföll därvid beredning-

ens förslag att anta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) för-

slag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för för-

troendevalda (OPF-KL) att tillämpas på förtroendevald som väljs för 

första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställ-

nings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 

Beträffande de äldre reglerna om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda (PBF) beslutade fullmäktige den ändringen att det 

samordningsfria beloppet i PBF ska ändras från tre prisbasbelopp till 

två prisbasbelopp fr.o.m. den 1 januari 2015. 

 

     forts 
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KF § 36 forts 

 

Till grund för fullmäktiges ställningstagande att de nya bestämmel-

serna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) inte ska tillämpas på förtroendevalda som omfattas av PBF låg 

beredningens och SKL:s bedömning att man i likhet med de rätts-

principer som gäller i samhället inte kan gå in och föreslå ändringar 

i gällande avtal, avtal ska hållas. 

 

Med hänvisning till att fullmäktige nyligen har slagit fast vilka pen-

sionsregler m.m. som ska gälla för förtroendevalda som innehaft 

uppdrag före valet 2014 respektive förtroendevalda som nytillträde 

uppdrag efter valet 2014 anser beredningen att de förslag om änd-

ringar i kommunens äldre pensions- och avgångsersättningsregler 

(PBF) som föreslås i motionen inte ska bifallas. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Gejbert Strömdahl 

(SD): Motionen ska bifallas. 

Jonas Hellsten (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 

på motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-

styrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Motion den 17 augusti 2014. 

Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 24 februari 

2015, § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 mars 2015, § 51. 

 

Reservation 
Bertil Johansson (Lap), Lars-Göran Jarl, Conny Nilsson, Ingmar 

Rundberg, Gejbert Strömdahl och Thomas Lövenbo (SD) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Bertil Johanssons yrkande. 

 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Thomas Jönsson (M), Roland Norrman 

(SPI) och Per Asklund (SPI) i handläggningen i detta ärende. 

____ 
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KF § 37 Dnr 2015-000061 

 

Svar på motion om åldersgränser för uppdrag som huvudmän i 

sparbank 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att hos Laholms 

Sparbank och Sparbanken Boken föreslå att den övre åldersgränsen 

för uppdrag som huvudmän i sparbankerna slopas och att motionen 

därmed anses behandlad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingmar Rundberg (SD), 

mot bakgrund av de åldersgränser som finns i Laholms Sparbanks 

och Sparbanken Bokens reglementen beträffande huvudmän, att 

kommunen inte ska fatta beslut som kan anses åldersdiskrimine-

rande. I motionen anförs att sparbankerna har anmält att ett antal av 

fullmäktige den 16 december 2014 valda huvudmän i bankerna inte 

är valbara eftersom de i strid med bestämmelser i bankernas regle-

menten antingen redan har fyllt eller fyller 70 det år mandatperioden 

börjar. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att det från riksdagens och 

regeringens sida i flera sammanhang har uttalats att det från princi-

piell synpunkt är väsentligt att inga övre åldersgränser finns för 

offentliga uppdrag.  

 

Kommunledningskontoret konstaterar vidare att på samma sätt som 

för kommunala förtroendeuppdrag nominerar de politiska partierna 

personer till uppdragen som huvudmän i sparbank. Skillnaden är då 

att partierna vid dessa nomineringar måste ta hänsyn till lokala val-

barhetsvillkor i form av övre åldersgränser, oavsett personernas 

lämplighet för uppdragen. Enligt kommunledningskontorets uppfatt-

ning känns inte dessa åldersgränser tidsenliga. Det borde i stället få 

ankomma på det väljande organet, dvs. fullmäktige, att utan lokala 

reglementsbestämmelser av detta slag, välja de personer som anses 

mest lämpade för uppdragen som huvudmän. Till saken hör även att 

sparbankslagen inte ställer krav på att det ska uppställas någon övre 

åldersgräns för huvudmän. Det är således möjligt för de aktuella 

sparbankerna att, i likhet med vad som gäller för offentliga uppdrag, 

slopa sådana valbarhetskrav i sina reglementen. 

     forts 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 
Kommunfullmäktige 2015-03-31 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF§ 37 forts 

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att hos Laholms Sparbank och Sparbanken Boken föreslå att 

den övre åldersgränsen för uppdrag som huvudmän i sparbankerna 

slopas. 

 

Kommunledningskontoret framhåller som ett alternativt beslutsför-

slag att kommunen överlåter till de av kommunen utsedda huvud-

männen att avgöra om de vill väcka frågan om avskaffande av ål-

dersgränserna i reglementena vid sparbanksstämma. Enligt 4 kap. 8 § 

sparbankslagen har en huvudman rätt att få ett ärende behandlat vid 

en sparbanksstämma, om huvudmannen skriftligen framställer ett 

yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i 

kallelsen till stämman. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingmar Rundberg (SD) med instämmande av Bertil Johansson (Lap): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Motion den 26 januari 2015. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2015. 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 mars 2015, § 52. 

____ 
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KF § 38 Dnr 2015-000104 

 

Kommunens reviderade investeringsbudget 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudgeten 

för år 2015 enligt kommunledningskontorets förslag samt antar änd-

ring i kommunstyrelsens reglemente enligt vilket kommunstyrelsen 

ges rätt att besluta avgifter för användning av kommunens ladd-

stolpar för elfordon. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar bli 

försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betal-

ningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda varvid 

det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas 

andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning 

som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. 

 

Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2015 som antogs av 

kommunfullmäktige i november 2014 uppgick till totalt 86 515 tkr. 

I februari 2015 beslutade kommunfullmäktige om ett tillägg om 

14 000 tkr för markinköp. Investeringsbudgeten för 2015 uppgick då 

totalt till 100 515 tkr. 

 

Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investerings-

budget för 2015. Nämnden för Laholmsbuktens VA har lämnat kom-

mentarer till förslaget. Kommentarer bifogas även för kommun-

styrelsens investeringsram för offentlig miljö och gata. Förslaget 

innehåller i princip de i 2015 års budget beslutade investeringarna, 

projekt som av olika anledningar inte avslutats under 2014 samt vissa 

nya projekt som redovisas särskilt. 

 

Den totala bruttokostnaden i årets investeringsbudget uppgår till 

142 781 tkr och intäkterna uppgår till 15 734 tkr, vilket innebär att 

föreslagna nettoinvesteringar uppgår till 127 047 tkr. Dessa fördelas 

mellan respektive nämnd enligt följande: 

     forts 
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KF § 38 forts 

 

Nettoinvesteringar (tkr) 

 

Kommunstyrelse (inklusive VA och avfall) 105 771 

Kultur- och utvecklingsnämnd   8 491 

Barn- och ungdomsnämnd   7 780 

Socialnämnd   4 510 

Miljö- och byggnadsnämnd   495 

 

Totalt    127 047 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets sammanställning den 28 februari 2015. 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 mars 2015, § 53. 

____ 
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KF § 39 Dnr 2015-000095 

 

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reviderad arbets-

ordning för fullmäktige att gälla från och med den 1 april 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Genom ändringar i kommunallagen (KL) från och med den 1 febru-

ari 2014 har införts bestämmelser bl.a. om ändrad mandattid för full-

mäktige, fullmäktigepresidiets roll och om beslutsfattande på 

distans. Med anledning av ändringarna har kommunledningskontoret 

gjort en översyn av fullmäktiges arbetsordning och lägger fram ett 

reviderat förslag. Ändringarna innebär bl.a. följande. 

 

Presidium 

I 5 kap. 6 § KL föreskrivs nu att fullmäktige väljer bland sina leda-

möter en ordförande och en eller flera vice ordförande, som tillsam-

mans utgör fullmäktiges presidium. Genom att det nu framgår av lag-

regeln att fullmäktiges ordförande tillsammans med vice ordföran-

den utgör fullmäktiges presidium blir presidiet ett kommunalrättsligt 

organ och kan i sin egenskap av presidium ges särskilda uppgifter. 

 

I det nu framlagda förslaget har det förtydligats att ordföranden och 

vice ordförandena tillsammans utgör fullmäktiges presidium och att 

viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 

leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Beträffande arbetsuppgifter för presidiet innehåller förslaget inga 

nya uppgifter utöver nuvarande uppdrag att bereda frågor och ären-

den om ansvarsfrihet och anmärkning och att bereda revisorernas 

budgetförslag. Det bör enligt kommunledningskontoret mening 

ankomma på fullmäktiges demokrati- och organisationsberedning att 

i samråd med fullmäktiges presidium överväga om ytterligare arbets-

uppgifter ska läggas på presidiet som ett led i att vitalisera fullmäk-

tige. 

 

     forts 
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KF § 39 forts 

 

Tid och plats för sammanträdena 

I 5 kap. 5 § KL anges nu att mandattiden för ledamöter och ersättare 

i fullmäktige ska räknas från och med den 15 oktober valåret. Som 

konsekvens av den tidigarelagda mandatperioden för fullmäktige 

anges därför nu i arbetsordningen att det nyvalda fullmäktige sam-

manträder första gången i oktober och inte i november som hittills 

föreskrivits i arbetsordningen. 

 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 

I arbetsordningen har nu lagts till att kallelse och övriga handlingar 

ska tillställas ledamöterna och ersättarna genom att skickas elek-

troniskt. Motsvarande bestämmelse om elektroniskt utskick av sam-

manträdeshandlingar har fullmäktige beslutat ska gälla för nämn-

derna. 

 

Återredovisning från nämnderna 

I arbetsordningen har tagits in en ny bestämmelse om att fullmäktige 

beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovis-

ning av uppdrag som fullmäktige lämnat till dem och att närmare 

bestämmelser om återredovisningen anges i respektive nämnds reg-

lemente. 

 

Sammanträde på distans 

Genom en ny bestämmelse i 5 kap. 38 a § KL får fullmäktige besluta 

att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

Beslutar fullmäktige att tillåta deltagande på distans ska arbetsord-

ningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. 

Som förutsättning för distanssammanträde gäller att deltagandet sker 

genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

 

Mot bakgrund av att fullmäktige till skillnad mot nämnderna sam-

manträder kvällstid är behovet av distansdeltagande i fullmäktiges 

sammanträden antagligen betydligt mindre än vid nämndsamman-

träden. Därtill kommer att fullmäktiges ordinarie sammanträdeslokal 

inte är optimal för de tekniska lösningar som krävs för deltagande på 

distans. Med hänsyn till detta har valts att inte föreslå någon bestäm-

melse i arbetsordningen om möjlighet att låta ledamöter delta i full-

mäktiges sammanträden på distans. 

 

     forts 
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KF § 39 forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2015. 

Förslag till reviderad arbetsordning för fullmäktige. 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 mars 2015, § 55. 

____ 
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KF § 40 Dnr 2014-000087 

 

Delägarskap i Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Laholms kommun blir del-

ägare i Industriellt utvecklingscentrum i Halland AB med en 

aktiepost om 20 000 kr. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolags-

ordning för Industriellt utvecklingscentrum i Halland AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och kompetenscentrum (TEK) erbjuder Laholms kommun, 

liksom övriga halländska kommuner, delägarskap genom en aktie-

post om 20 tkr i bolaget Industriellt utvecklingscentrum i Halland 

AB (IUC). Bolagets syfte är att arbeta med projekt och processer som 

främjar industriell utveckling. I dagsläget finns 14 andra IUC-bolag 

runt om i Sverige. IUC-bolagen är huvudsakligen ägda av företagen 

i det aktuella området men har också minoritetsägare från det offent-

liga genom kommuner, regioner och andra organisationer. 

 

Industriellt utvecklingscentrum i Halland AB bildades den 29 okto-

ber 2014 med ett aktiekapital om 300 tkr. Vid bildandet gick elva 

företag, TEK och Kompetenscentrum Varberg in som delägare. De 

halländska kommunerna, Region Halland, Unionen och LO är till-

frågade om delägarskap tillsammans med flera tillverkande företag i 

Halland. Den nybildade föreningen Made in Laholm – som består av 

tillverkande företag från det tidigare informella nätverket frukost-

klubben, planerar nu att köpa in sig i bolaget med två eller tre andelar. 

 

Bolaget kommer att aktivt verka för att bidra till att de tillverkande 

företagen ökar sin konkurrenskraft i den globala ekonomin. Detta ska 

göras genom teknikförmedling, tillväxt- och kompetensanalyser, 

ansökningar om nationella och internationella utvecklingsmedel och 

genomförande av projekt inom områden som t.ex. marknads-, pro-

dukt-, och produktionsutveckling samt genom att vara en länk till 

forskning och utveckling. 
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KF § 40 forts 

 

Den kommunala näringslivsfunktionen i Laholm kommer att kunna 

ha ett verksamt IUC Halland som ett stöd i det dagliga arbetet gent-

emot målgruppen lokala tillverkande företag, vilka utgör den största 

branschen i kommunen med ca 23 % av näringslivsstrukturen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2015. 

Bolagsordning för Industriellt utvecklingscentrum i Halland AB. 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 mars 2015, § 54. 

____ 
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KF § 41 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 
Kommunfullmäktige 2015-03-31 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 42 Dnr 2015-000125 

 

Remiss av motion om upphävande av gångfartsområdet i 

Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till miljö-  och bygg-
nadsnämnden för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde 
den 23 juni 2015. 
 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson 
(Lap) att beslutet om gångfartsområde i Laholms centrum ska upp-
hävas och hastighetsbegränsning till 20 km/h ska införas i stället. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden föreslår att motionen remitteras till miljö-  och 

byggnadsnämnden för yttrande senast vid fullmäktiges samman-
träde den 15 december 2015. 
 

Roland Norrman (SPI) med instämmande av Bertil Johansson (Lap): 
Motionen ska remitteras för yttrande senast vid fullmäktiges sam-
manträde den 23 juni 2015. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige bifaller Roland Norrmans förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 24 februari 2015. 
____ 
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KF § 43 Dnr 2015-000161 

 

Remiss av motion om införande av förbud mot tiggeri i kom-

munens lokala ordningsföreskrifter 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen  
för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 
2015. 
 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingmar Rundberg 
(SD) att det ska införas ett tillägg i kommunens lokala ordnings-
föreskrifter som förbjuder tiggeri på allmän plats utan tillstånd. 
 

Beslutsunderlag 
Motion den 19 mars 2015. 
____ 
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KF § 44 Dnr 2015-000187 

 

Remiss av motion om läxhjälp 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till barn- och ung-
domsnämnden  för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde 
den 15 december 2015. 
 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo 
(SD) att barn- och ungdomsnämnden ska ges i uppdrag att i någon 
form erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslut-
ning till skoldagen under ledning av lärare. 
 

Beslutsunderlag 
Motion den 30 mars 2015. 
____ 
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KF § 45 Dnr 2015-000097 

 

Remiss av medborgarförslag om ökad tillgänglighet till 

Hökafältet 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 
att besluta om medborgarförslaget vad avser handikappanpassning 
av motionsslingan och kommunstyrelsen vad avser parkerings-
frågorna, varvid nämndens och styrelsens svar på förslaget ska 
anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2015. 
 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag av Roger Nilsson, Laholm, föreslås dels att 
motionsslingan på Hökafältet i Mellbystrand handikappanpassas 
dels åtgärder vid parkeringen till fältet. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 15 februari 2015. 
____ 
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KF § 46 Dnr 2015-000103 

 

Remiss av medborgarförslag om handlingsplan för läs- och 

skrivutveckling 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till barn- och ungdomsnämnden att 
besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 
ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 
2015. 
 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag av Karl-Evert Andersson, Laholm, föreslås 
att kommunen upprättar en handlingsplan för att fånga upp elever 
med svårigheter i sin läs- och skrivutveckling. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 15 februari 2015. 
____ 
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KF § 47 Dnr 2015-000121 

 

Remiss av medborgarförslag om strandrensningsfordon 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2015. 
 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag av Jan-Olov Eriksson, Mellbystrand, före-
slås att kommunen anskaffar ett strandrensningsfordon som kan ta upp 
växtlighet även i strandkanten. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 22 februari 2015. 
____ 
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KF § 48 Dnr 2015-000122 

 

Remiss av medborgarförslag om farthinder på 

Glänningesjöområdet i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och byggnadsnämn-
den att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på 
förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 
december 2015. 
 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag av Stefan Nilsson m.fl., Laholm, föreslås att 
farthinder anordnas på Bärvägen, Hallon- och Hjortronvägen på 
Glänningesjöområdet i Laholm. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 2 februari 2015. 
____ 
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KF § 49 Dnr 2015-000128 

 

Remiss av medborgarförslag om ökade föreningsbidrag 

 

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 15 

december 2015. 
 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag av Bengt Eriksson, Laholm, föreslås att 
kommunen ska satsa mer på lokalbidrag och aktivitetsbidrag till befintliga 
föreningar i stället för att satsa på nya anläggningar som t.ex. ny padelbana. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 27 februari 2015. 

____ 
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KF § 50 Dnr 2015-000153 

 

Remiss av medborgarförslag om fritidsaktiviteter på Hallandsås 

 

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 15 

december 2015. 
 

Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag av Fredrik Källén, Våxtorp, föreslås att kom-
munen ska verka för leder på Hallandsås för Mountainbiking och Trail 
Running. 
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 13 mars 2015. 

____ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 
Kommunfullmäktige 2015-03-31 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 51 Dnr 2014-000093 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Maria Bronelius (C), Brostorp 1, 312 92 Laholm, väljs till huvud-

man i Laholms Sparbank för tiden till och med den ordinarie spar-

banksstämman 2019. 

 

2. Fyllnadsval av huvudman efter Bo Brink (C) förrättas nästa sam-

manträde. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nya huvudmän i 
Laholms Sparbank efter Marianne Henriksson (C) och Bo Brink (C). 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 
Kommunfullmäktige 2015-03-31 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 52 Dnr 2015-000076 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Knut Slettengren (M), Säbyholm 1, 312 93 Laholm, väljs till 

ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med den 31 

december 2018. 

 

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

till styrelseledamot i Riksbyggens Kooperativa Hyresrätts-

förening Tangon för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i kom-
munstyrelsen och styrelseledamot i Riksbyggens Kooperativa 
Hyresrättsförening Tangon efter John Löfstedt (M). 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 
Kommunfullmäktige 2015-03-31 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 53 Dnr 2015-000077 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Magnus Johansson (M), Björnbärsväg 24, 312 61 Mellbystrand, väljs 

till nämndeman i Halmstads tingsrätt för tiden till och med den 31 

december 2015. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nämndeman i 
Halmstads tingsrätt efter Anne-Kjerstin Löfstedt Schultz (M). 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 34 
Kommunfullmäktige 2015-03-31 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 54 Dnr 2015-000127 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ulf Bjerstaf (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning 
Ulf Bjerstaf (MP) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare 

i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse den 3 mars 2015. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 
Kommunfullmäktige 2015-03-31 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 55 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om försköning av 

Örelidsområdet i Laholm. 

Dnr 2014-289. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

bryggor i Lagan i Laholm. 

Dnr 2014-253. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

åtgärder på Minnesbrunnen i Laholm. 

Dnr 2014-263. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

aktiviteter med anknytning till Freden i Knäred. 

Dnr 2014-283. 

 

5. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

flyktingmottagande på Hotell Tre Laxar i Mellbystrand. 

Dnr 2014-391. 

 

6. Kommunrevisionen. Granskning av styrning, ledning och upp-

följning av inriktningsmålet Barn och unga. 

Dnr 2014-388. 

____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 36 
Kommunfullmäktige 2015-03-31 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 56 Dnr 2015-000062 

 

Revidering av inriktningsmål för kommunens verksamhet 

 

Kommunfullmäktige arbetar med revidering av inriktningsmålen för 

kommunens verksamhet. 

____ 
 


