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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 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) -- Cecilia Roos       

Karl-Fredrik Klinker (M) l        

Angela Magnusson (M) l        

Erling Cronqvist (C) l        

Ove Bengtsson (C) l        

Maria Bronelius (C) -- Lorenz Pucher       

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) l        

Kjell Henriksson (S) l        

Annita Asplid (S) l        

Magnus Johansson (S) l        

Kristina Jönsson (S) l        

Tenny Davidsson  (S) -- Glenn Kjellin       

Siv Pålsson (S) l        

Kewin Hansen (S) -- My Persson        

Birgitta Fritzon (S) l        

Ove Bengtsson (S) l        

Rosita Antonsson (S) l        



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2015 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) --        

Rikard Vesterlund (SD) -- Conny Nilsson       

Hans Hansson (SD) l        

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl       

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 28 april 2015 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M) 1 

Lorenz Pucher (C)  

Gudrun Pettersson (C) 1 

Fredrik Lindqvist (C) 1 

Kent-Arne Andersson (C)  

Pontus Svensson (MP)  

Lutz Müller (MP)  

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD 1 

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)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (Lap)  

Gunilla Waldeman (Lap)  
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Humlegången 6, 312 80 Laholm 
 

Kommunledningskontoret 
 

Bo Erlandsson 
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Bevis om anslag 
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t o m den 21 maj 2015 intygas 
 

 

………………………………………………… 

Irina Boutenko 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 

KF § 57 

 

Frågestund med Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB 

 

Enligt ägardirektiven för Laholmshem AB och Kommunfastigheter 

i Laholm AB ska bolagen årligen sedan bolagens årsredovisning med 

revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor 

tillställts kommunen genom ordförande och verkställande direktör 

besvara frågor om bolagens verksamhet vid sammanträde med kom-

munfullmäktige. 

 

Föreligger nu årsredovisning med förvaltningsberättelse för räken-

skapsåret 2014 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport för Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB. 

 

Frågestunden med ordföranden och verkställande direktör i 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB äger rum. 

____ 
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KF § 58 Dnr 2015-000189 

 

Svar på interpellation till kultur- och utvecklingsnämndens ord-

förande om ridskoleverksamhet 

 

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. 

 

Kommunfullmäktige har den 31 mars 2015, § 32, beslutat att inter-

pellationen får ställas. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 31 mars 2015. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Margareta Bengtsson 

(M) besvarar interpellationen. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 59 Dnr 2014-000162 

 

Detaljplan för Skummeslöv 3:36 m.fl., Skummeslövs centrum 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Skummeslöv 3:36 m.fl. 

(centrum). 

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheten till en centrumbild-

ning vid Stora Strandvägen/Södra Kustvägen och förstärka vyn mot 

havet genom att utveckla strandpromenaden längs med Stora Strand-

vägen. 

 

Planområdet sträcker sig från korsningen Stora Strandvägen/Stora 

Kustvägen mot havet. Vid korsningen omfattas fastigheterna Skum-

meslöv 13:48, bageriet och Skummeslöv 3:23, mataffären samt 

Skummeslöv 3:36, grönytan sydost om korsningen. Vid Stora 

Strandvägen finns fastigheterna Skummeslöv 13:32, pensionatet och 

Skummeslöv 13:55, restaurangen som ingår i planområdet. 

 

Planen hanteras med normalt planförfarande. 

 

Planen har varit föremål för samråd under tiden den 28 april-23 maj 

2014. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2014, § 121, 

ett nytt inriktningsbeslut med följande lydelse: 

 

Nockhöjden ändras på plankartan från 11,8 meter till 8 meter och att 

största taklutning i grader för huvudbyggnad och komplementbygg-

nad ändras från 45º till cirka 20-45º. 

 

Planen har därefter ställts ut under tiden den 24 november-19 decem-

ber 2014. Totalt har 19 skrivelser lämnats in under utställningstiden, 

varav från 6 sakägare. Synpunkterna redovisas i ett utlåtande. Utifrån 

dessa synpunkter har planen justerats inför ett antagande. 

 

  forts 
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KF § 59 forts 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (Lap): Ärendet ska återremitteras till miljö- och 

byggnadsnämnden för ytterligare samrådsförfarande. 

 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Elisabet Babic (M) och 

Ove Bengtsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

antagande av planförslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Bertil Johanssons yrkande om 

återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-

slag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 74. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 februari 2015, § 31. 

Antagandehandlingar, detaljplan för Skummeslöv 3:36 m.fl. (cent-

rum). 

 

Reservationer 

Bertil Johansson (Lap), Conny Nilsson och Lars-Göran Jarl (SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Bertil Johanssons yrkande 

om återremiss. 
____ 

 

I anslutning till ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajournering 

för genomförande av allmänhetens frågestund. 

___ 
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KF § 60 Dnr 2010-000217 

 

Exploateringsavtal till detaljplan för Skummeslöv 3:36 m.fl. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

För genomförande av förslag till detaljplan för Skummeslöv 3:36 

m.fl., Skummeslövs centrum, har upprättats ett förslag till exploa-

teringsavtal mellan kommunen och exploatören Frejbo AB. 

 

I avtalet regleras att Frejbo AB ska uppföra en byggnad i två plan 

innehållande centrumverksamheter i bottenplan samt centrumverk-

samheter eller bostäder i plan 2 inom exploateringsområdet. Bygg-

naden ska omfatta en total area om minst 600 m2. Frejbo AB ska stå 

för samtliga kostnader för uppförande av byggnaden. 

 

Då exploatören inte kan ordna sitt parkeringsbehov på den egna fas-

tigheten ska exploatören till kommunen utge ersättning för detta med 

250 000 kr samt tillkommande mervärdesskatt. Ersättningen omfat-

tar även ersättning för andra allmänna platser i anslutning till explo-

ateringsområdet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 75. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2015. 

Exploateringsavtal. 

____ 
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KF § 61 Dnr 2015-000168 

 

Utökning av verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i 

Kövlinge 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområde för dricks- och 

spillvatten att omfatta fastigheter i Kövlinge i enlighet med i ärendet 

redovisad karta med föreslaget verksamhetsområde. 

 

Ärendebeskrivning 

Delar av den befintliga bebyggelsen i Kövlinge har idag dåliga 

enskilda va-anläggningar. Det finns önskemål från fastighetsägare 

att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

 

Utredning/projektering av ny va-anläggning i Kövlinge har pågått 

sedan 2010. Byggstart för anläggandet av va-ledningar planeras till 

hösten 2015. Projektet avser nyanläggning av dricks- och spill-

vattenledningar för att ansluta 19 fastigheter. I samband med utbygg-

nad av kommunalt dricks- och spillvattennät i Kövlinge föreslås en 

utökning av verksamhetsområdet. 

 

Fastigheterna ligger idag utanför kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och avlopp. Genom att ta ett helhetsgrepp på området skapas 

förutsättningar för att tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt nå en 

långsiktig kommunal VA-försörjning i ett större sammanhang. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 76. 

Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 16 mars 2015, § 37. 

Karta med föreslaget verksamhetsområde för dricks- och spillvatten. 
____ 
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KF § 62 Dnr 2015-000161 

 

Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingmar Rundberg (SD) 

dels att kommunen ska se till att tillståndskravet för penning-

insamling i kommunens lokala ordningsföreskrifter följs, dels att det 

ska införas ett tillägg i ordningsföreskrifterna som förbjuder tiggeri 

på allmän plats utan tillstånd. 

 

I motionen anförs bl.a. att den nuvarande bestämmelsen i kommu-

nens lokala ordningsföreskrifter som föreskriver Polismyndighetens 

tillstånd för insamling av pengar på offentlig plats rimligen är til-

lämplig på det tiggeri som numera är vanligt förekommande utanför 

butiker även på mindre orter. 

 

Fullmäktige har den 31 mars 2015, § 43, remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde 

den 15 december 2015. 

 

Beträffande frågan om den nuvarande föreskriften om tillståndskrav 

för penninginsamling är tillämplig på tiggeri gör kommunlednings-

kontoret bedömningen att det tiggeri som påtalas i motionen och som 

förekommer i kommunen vanligtvis sker genom sådan passiv 

insamling av pengar som enligt förarbetsuttalanden till ordnings-

lagen och rättspraxis inte omfattas av tillståndskravet i den aktuella 

ordningsföreskriften om penninginsamling. Det saknas därför anled-

ning för kommunen att begära att Polismyndigheten ingriper mot 

påstådda överträdelser av föreskriften som föreslås i motionen. 

 

Beträffande frågan om införande av förbud mot tiggeri i de lokala 

ordningsföreskrifterna hänvisar kommunledningskontoret till ett fall 

där en kommuns beslut att införa ett sådant förbud upphävdes 

eftersom föreskriften inte ansågs vara motiverad med hänsyn till ord-

ningen och säkerheten på offentlig plats. 

 

  forts 
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KF § 62 forts 
 

Enligt kommunledningskontorets uppfattning kan det knappast häv-

das att förekomsten av tiggeri i kommunen nått sådan omfattning att 

offentlig plats tas i anspråk på ett sätt som kan orsaka påtagliga stör-

ningar i trafiken eller av den allmänna ordningen eller säkerheten. 

Kommunledningskontoret anser därför att den i motionen föreslagna 

föreskriften om förbud mot tiggeri eller krav på tillstånd för tiggeri 

inte kan meddelas. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Lena Angviken (MP) och Mikael Kahlin (M): Bifall till kommun-

styrelsens förslag om att motionen ska avslås. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 77. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2015. 

Motion den 19 mars 2015. 

____ 
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KF § 63 Dnr 2015-000158 

 

Redovisning av ej slutligt beredda motioner och medborgar-

förslag 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 29 och 30 §§ arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 

april redovisa de motioner och medborgarförslag som då ännu inte 

är färdigberedda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 81. 

Kommunledningskontorets redovisning den 17 mars 2015. 

____ 
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KF § 64 Dnr 2015-000035 

 

Kommunens årsredovisning 2014 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 5,0 mkr till kommunens 

resultatutjämningsreserv för att därefter uppgå till 59,8 mkr. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsförvalt-

ningen under föregående kalenderår. 

 

Enligt 8 kap. 17 § kommunallagen ska årsredovisningen lämnas över 

till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast 

den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

 

Enligt 3 kap. 1 § kommunala redovisningslagen ska årsredovis-

ningen redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finan-

siering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I 

årsredovisningen ska också ingå en sammanställd redovisning som 

även omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan 

juridisk person i vilken kommunen har ett betydande inflytande. 

 

Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2013, § 146, antaget riktlin-

jer för hantering av resultatutjämningsreserven. Den enligt 8 kap. 

3 d § kommunallagen maximala reserveringen utnyttjas samtidigt 

som det har fastställts ett högsta belopp för storleken på reserven. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 78. 

Årsredovisning 2014. 

Nämndernas redovisning 2014. 

____ 
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KF § 65 Dnr 2015-000198 

 

Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 

verksamhet 2014 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 

nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning. 

 

2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvars-

frihet för verksamheten under budgetåret 2014 med hänvisning 

till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var leda-

möter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktigebered-

ningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i vad leda-

moten angår. 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 

resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 

nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det före-

gående budgetåret 2014. 

 

Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2014 års gransk-

ning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Laholmshem 

AB, Kommunfastigheter i Laholm AB och HallWan AB samt sak-

kunnigas rapporter. 

 

I revisionsberättelsen uttalar revisorerna att de tillstyrker ansvarsfri-

het för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-

ningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för den tid 

revisionen avser. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse förslag på hand-

läggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av bestämmelsen 

om jäv i 5 kap. 20 a § kommunallagen. 

     forts 
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KF § 65 forts 

 

Enligt 5 kap. 25 a § kommunallagen ska fullmäktiges beslut i 

ansvarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart obehöv-

ligt. Fullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet beviljas med 

hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse den 17 april 2014 om handläggningsordning vid prövning 

av frågan om ansvarsfrihet. 

Kommunrevisorernas berättelse den 16 april 2014. 

____ 
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KF § 66 Dnr 2015-000183 

 

Överföring av 2014 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till överföringar 

av 2014 års resultat till resultatfonder för respektive nämnd. 

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 

verksamhet, samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt 

ansvarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi inför-

des under år 2008 ett system med resultatfonder. Beslutade över-

föringar av över- eller underskott förs till en resultatfond för respek-

tive nämnd som ackumuleras över åren. Ordinarie driftbudget påver-

kas inte. 

 

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 

nämnd för den aktuella verksamheten om inget annat beslutas sär-

skilt. Medlen får inte användas till någon verksamhetsutökning eller 

förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan 

komma att kräva ökade resurser i framtiden. Vidare får överförda 

medel inte användas så att det skapas en annan nivå eller inriktning 

på verksamheten än den som fastställts i nämndsplanerna. 

 

Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 

ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resultat-

fond måste underskott återställas av nämnd inom tre år efter det år 

det uppkommit. 

 

I samband med budgetuppföljningarna ska nämnderna redovisa hur 

stor del av resultatfonden man avser att ta i anspråk under verksam-

hetsåret och hur man avser att använda det. I det fall en nämnd har 

en negativ resultatfond genom tidigare års budgetunderskott ska det 

även redovisas hur detta underskott ska återställas med motsvarande 

överskott. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 79. 

Resultatfonder - 2014 års budgetavvikelser. 
____ 
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KF § 67 Dnr 2015-000184 

 

Kommunens kompletteringsbudget 2015 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplet-

teringsbudget för år 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Överföringar av budgetavvikelser mellan åren sker företrädesvis 

genom resultatfonder. I vissa fall kan emellertid budgetöverskott 

föras över till nästkommande års budget i samband med behand-

lingen av kompletteringsbudgeten. Detta gäller då budgeterade 

medel för särskilda ändamål som av olika skäl inte förbrukats under 

året men där detta kommer att ske under efterföljande år. Oftast är 

det anslag av engångskaraktär. 

 

Därutöver kan det finnas behov av vissa anslagskorrigeringar eller 

omdisponeringar under innevarande år. 

 

För avtalsmässiga lönekostnadsökningar avsattes det i budgeten ett 

belopp om 24 000 tkr för att kompensera nämnderna för merkostna-

der under 2015 samt helårseffekten av 2014 års avtal. 

 

Medlen fördelades emellertid inte i budgeten till respektive nämnd 

utan skulle i stället fördelas till nämnderna under innevarande år. 

 

Kommunfullmäktige har i juni 2014 fattat beslut om överföring av 

kommunens fastighetsförvaltande verksamhet till Kommunfastig-

heter i Laholm AB. Beslutet innebar att kommunen skulle överlåta 

till bokfört värde merparten av verksamhetsfastigheterna till bolaget 

med tillträde den första januari 2015. Mot bakgrund av de omfat-

tande budgetmässiga konsekvenserna av förändringen är det en för-

del att budgetanpassningarna sker samtidigt för samtliga delar i syfte 

att beskriva helhetseffekten för kommunen. Därför beslutades det i 

samband med handläggningen av årsbudgeten för 2015 att dessa kor-

rigeringar skulle ske vid ett särskilt tillfälle. Dessa ingår därför i 

föreliggande förslag till kompletteringsbudget och beskrivs detalje-

rat i särskild bilaga. Den sammantagna nettoeffekten av anslagsför-

ändringarna blir +0 tkr. 

  forts 
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KF § 67 forts 
 

Om kompletteringsbudgeten godkänns medför beslutet en föränd-

ring även på investeringsbudgeten. Orsaken är övergången till kom-

ponentredovisning vilket medför en förändring på beviljat drift-

anslag för gatuunderhåll. Anslaget överförs till investeringsbudget i 

stället för driftbudget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 80. 

Förslag till kompletteringsbudget 2015. 
____ 
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KF § 68 Dnr 2015-000014 

 

Nämndansvar för mottagande och boende för ensamkommande 

barn 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige överför ansvaret för mottagande och boende 

för ensamkommande flyktingbarn från kultur- och utvecklings-

nämnden till socialnämnden från och med den 1 oktober 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen remitterade den 10 februari 2015, § 42, ett förslag 

till förändrad ansvarsfördelning mellan kultur- och utvecklings-

nämnden och socialnämnden avseende anordnande av boendeplatser 

för ensamkommande barn. Kultur- och utvecklingsnämnden och 

socialnämnden tillstyrker förslaget med den ändringen att ansvars-

förändringen ska träda ikraft den 1 oktober 2015. 

 

I januari 2014 infördes en ny lag som ger Migrationsverket utökade 

möjligheter att anvisa barn till kommunerna och som en följd av detta 

har kommunen anvisats ett större antal ensamkommande barn. Kom-

munen har under år 2014 utökat sitt avtal från åtta boendeplatser, 

varav tre asylplatser, till sexton boendeplatser, varav sju asylplatser. 

I november informerades kommunen om tilldelningstal för år 2015 

och nytt avtal med tio asylplatser har tecknats. Tilldelningstalet för 

år 2015 har därefter reviderats och för kommunen är det nya tilldel-

ningstalet fjorton asylplatser. 

 

Kommunens andra HVB-boende öppnade på Lagahöjden den 1 

december 2014 och planering för ytterligare boende har påbörjats i 

samarbete med sociala verksamheten. 

 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver och de 

ska kunna få del av de stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda. 

Mottagandet av ensamkommande barn omfattas i de flesta avseen-

den av samma lagar och regler som gäller generellt för barn och unga 

i behov av skydd eller stöd enligt socialtjänstlagen. 

 

  forts 
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KF § 68 forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 82. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 25 mars 2015, § 38. 

Socialnämndens protokoll den 24 mars 2015, § 40. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2015. 
____ 
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KF § 69 Dnr 2014-000194 

 

Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

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. Nämn-

den ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 

hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporte-

ring ska ske en gång per kvartal. 

 

Enligt 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade, LSS, ska socialnämnden till fullmäktige lämna en sta-

tistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § 

LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respek-

tive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa 

beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 

beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

 

Socialnämnden överlämnar statistikrapporter över ej verkställda 

gynnande beslut enligt SoL och LSS avseende fjärde kvartalet 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015, 83. 

Socialnämndens protokoll den 24 mars 2015, § 38. 
____ 
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KF § 70 Dnr 2015-000164 

 

Ändring i ägardirektiv för Laholmshem AB och Kommun-

fastigheter i Laholm AB 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar följande tillägg i ägardirektiven för 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB samt ger 

ombudet för kommunens aktier i Laholmshem AB i direktiv dels att 

på kommande bolagsstämma rösta för fastställande av ägardirek-

tivet, dels att se till att Laholmshem AB via sitt ombud för aktierna i 

Kommunfastigheter AB röstar för fastställande av ägardirektivet: 

 

Insyn i verksamhet som lämnas över till privata utförare 

Bolaget ska se till att allmänheten ges insyn i den verksamhet som 

bolaget genom avtal lämnar över till privata utförare. Bolaget ska i 

avtal med privata utförare reglera vilken information som utföraren 

ska lämna ut till bolaget efter en avvägning mellan utförarens intres-

sen av exempelvis skydd för affärsmässiga förhållanden och allmän-

hetens intresse av hur verksamheten utförs. Omfattningen av 

informationen ska bedömas utifrån vilka uppgifter som skulle varit 

offentliga om verksamheten bedrivits i egen regi av bolaget. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret konstaterar att enligt en ny bestämmelse i 

3 kap. 17 § kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 ska 

fullmäktige beträffande helägda kommunala bolag se till att bolaget 

ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privata utförare. 

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att ägardirektiven för 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB komplette-

ras med en bestämmelse som ålägger bolagen att ge allmänheten 

insyn när bolagen anlitar underentreprenörer i sin verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 april 2015 § 90. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2015. 

____ 
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KF § 71 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 
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KF § 72 Dnr 2015-000197 

 

Motion om mångkulturellt bokslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 

fullmäktiges sammanträde i januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Gejbert Strömdahl (SD) 

att kommunen årligen ska upprätta ett mångkulturellt bokslut som 

redovisar intäkter och kostnader till följd av den senare tidens 

invandring till kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion den 7 april 2015. 

____ 
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KF § 73 Dnr 2015-000235 

 

Motion om gruppbostad i centrala Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden för yttrande senast vid full-

mäktiges sammanträde i januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Norrman (SPI) 

att kommunen ska anordna ytterligare en gruppbostad inom gång-

avstånd till Laholms centrum. 

 

Beslutsunderlag 

Motion den 28 april 2015. 

____ 
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KF § 74 Dnr 2015-000165 

 

Medborgarförslag om Dalkulla daghem i Knäred 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och ungdomsnämnden för 

yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde i januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Ronny Jönsson, Knäred, föreslås att ersätt-

ningslokal för Dalkulla daghem i Knäred ska ordnas i lågstadie-

skolan. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget överlåts till barn- och 

ungdomsnämnden och att nämndens svar på förslaget ska anmälas 

senast vid fullmäktiges sammanträde i januari 2016. 

 

Roland Norrman (SPI) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras 

till barn- och ungdomsnämnden för yttrande senast vid fullmäktiges 

sammanträde i januari 2016. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige bifaller Roland Norrmans förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 23 mars 2015. 

____ 
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KF § 75 Dnr 2015-000174 

 

Medborgarförslag om gångfartsområde i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslagen remitteras till miljö- och byggnadsnämnden för 

yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 

2015. 

 

Ärendebeskrivning 

I åtta medborgarförslag av Lennart Sandén, Laholm, föreslås att 

kommunen ska upphäva beslut om gångfartsområde i Laholms cent-

rum. 

 

Det antecknas att kommunfullmäktige den 31 mars 2015, § 42, har 

remitterat en motion om upphävande av gångfartsområdet i Laholm 

till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande senast vid fullmäktiges 

sammanträde den 23 juni 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 25 mars och den 8 april 2015. 

____ 
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KF § 76 Dnr 2015-000203 

 

Medborgarförslag om vårdhundar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta om 

medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget ska anmälas 

senast vid fullmäktiges sammanträde i januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Lars-Åke Alm, Laholm, föreslås att kom-

munen ska bekosta utbildning av en eller flera vårdhundar att använ-

das inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 8 april 2015. 

____ 
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KF § 77 Dnr 2015-000217 

 

Medborgarförslag om blankettarkiv på olika språk 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 

medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 

senast vid fullmäktiges sammanträde i januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av IngBritt Karlsson, Laholm, föreslås att 

blankettarkivet på kommunens webbplats ska översättas till olika 

språk, framförallt arabiska, engelska och polska. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 13 april 2015. 

____ 
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KF § 78 Dnr 2014-000093 

 

Valärende 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ny huvudman i 

Laholms Sparbank efter Bo Brink (C). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kenth Elmvik, Görans väg 9, 312 61 Laholm, väljs till huvudman i 

Laholms Sparbank för tiden till och med den ordinarie sparbanks-

stämman 2019. 

____ 
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KF § 79 

 

Anmälningar 

 
1. Kommunstyrelsen. Årlig prövning av kommunens hel- och delägda 

bolag. 

Dnr 2015-164. 

 

2. Kommunrevisionen. Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Dnr 2015-009. 

 

3. Kommunrevisionen. Granskning av kommunens tillämpning av FN:s barnkon-

vention. 

Dnr 2015-0009. 

 

4. Länsstyrelsen i Halland län. Ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Dnr 2015-127. 

 

5. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om aktiviteter på 

stranden i Skummeslövsstrand. 

Dnr 2014-255. 

 

6. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om Beachtennisbana. 

Dnr 2014-276. 

 

7. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om aktivitets-

hus/bowlinghall i Laholm. 

Dnr 2014-293. 

 

8. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om konstgräsplan i 

Mellbystrand. 

Dnr 2014-297. 

 

9. DHR Halmstad-Hylte-Laholm. Skrivelsen om orättvisa taxor i kollektivtrafiken. 

Dnr 2014-290. 

____ 

 

 


