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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 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) -- Cecilia Roos       

Lena Drott (M) l        

Jonas Hellsten (M) 1        

Karl-Fredrik Klinker (M) l        

Angela Magnusson (M) l        

Erling Cronqvist (C) -- Lorenz Pucher       

Ove Bengtsson (C) l        

Maria Bronelius (C) 1        

Lena Olofsdotter  (C) -- Gudrun Pettersson       

Ann Bengtsson (C) -- Fredrik Lindqvist       

Majvor Persson (C) l        

Eva M Larsson (MP) -- Pontus Svensson        

Lena Angviken (MP) l        

Martin Petersson (MP) l        

Lars Gustafsson (KD) l        

Helene Nilsson (KD) l        

Emma Gröndahl (FP) -- Margareta Jonsson       

Kjell Henriksson (S) -- Ann-Lena Lövgren Melin       

Annita Asplid (S) l        

Magnus Johansson (S) l        

Kristina Jönsson (S) l        

Tenny Davidsson  (S) -- Bo Tengqvist       

Siv Pålsson (S) l        

Kewin Hansen (S) -- My Persson       

Birgitta Fritzon (S) l        

Ove Bengtsson (S) l        

Rosita Antonsson (S) l        



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2015 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l        

Rikard Vesterlund (SD) --        

Hans Hansson (SD) -- Lars-Göra Jarl       

Ingmar Rundberg (SD) l        

Gejbert Strömdahl (SD) --        

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 26 maj 2015 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Lorenz Pucher (C)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Pontus Svensson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (FP)  

Göran Holmberg (FP) 1 

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)  

Peter Berndtson (SD)  

Conny Nilsson  (SD)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Gunilla Waldeman (Lap)  
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 

KF § 80 

 

Information om samverkan mellan Region Halland och rädd-

ningstjänsten om sjukvårdsinsatser i väntan på ambulans 

 

Företrädare för Region Halland lämnar information om samverkan 

mellan regionen och räddningstjänsten om sjukvårdsinsatser i väntan 

på ambulans (IVPA). 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 81 

 

Kommunrevisorerna informerar om revisionsplan 2015 

 

Kommunrevisorerna informerar om sin revisionsplanering för 2015. 

____ 
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KF § 82 Dnr 2015-000233 

 

Ställningstagande till Kommunfastigheter i Laholm AB:s för-

värv av fastigheten Misteln 1 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige tillstyrker förvärvet av fastigheten Misteln 1. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter i Laholm AB anhåller om kommunfullmäktiges 

godkännande av bolagets förvärv av fastigheten Misteln 1 i Laholm. 

 

Fastigheten Misteln 1 på Glänningesjöområdet i Laholm ägs av Reg-

ion Halland. Fastigheten areal är ca 7 000 kvadratmeter. På fastig-

heten finns Glänninge vårdcentral som drivs av Hälsoringen. Region 

Halland har beslutat att sälja fastigheten. Köpeskillingen har angetts 

till 5,5 miljoner kronor. 

 

Syftet med förvärvet är att kommunkoncernen får kontroll över hela 

det tänkta planområdet kring Glänningesjö för bl.a. ny skola och 

idrottshall. Bolaget avser att behålla byggnaden med fortsatt uthyr-

ning som vårdcentral. 

 

Enligt § 5 i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Laholm AB 

ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 

annars av större vikt fattas. I gällande ägardirektiv för bolaget anges 

att sådana ställningstaganden kan röra sig om t.ex. köp eller försälj-

ningar av större fastighetsbestånd eller övriga frågor av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2015, § 106. 

Skrivelse från Kommunfastigheter i Laholm AB den 27 april 2015. 

____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 83 Dnr 2015-000062 

 

Ändringar i kommunens principer för ekonomi- och verksam-

hetsstyrning 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i kom-

munens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med översyn av kommunens vision och inriktningsmål 

har kommunstyrelsen till nämnderna remitterat ett förslag på ny 

struktur för inriktningsmålen. Förslaget innebär en förenkling av 

målhierarkin genom att gemensamma inriktningsmål och nämnd-

specifika inriktningsmål slås ihop, inriktningsmålen delas upp i mål-

områden samt att principiella frågor lyfts ur inriktningsmålen. 

 

I detta ärende hanteras den första delen av förslaget som handlar om 

förenkling av målhierarkin. De andra två delarna i förslaget, att 

inriktningsmålen delas upp i målområden samt att principiella frågor 

lyfts ur inriktningsmålen, tas upp i samband med förslag till nya 

inriktningsmål. 

 

Samtliga nämnder ställer sig positiva till förslaget att slå ihop gemen-

samma inriktningsmål med nämndspecifika inriktningsmål. 

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att målhierarkin förenklas 

enligt förslaget. 

 

Uppföljning och kontroll av privata utförare 

Vidare föreslås att uppföljning och kontroll av privata utförare läggs 

till principerna i enlighet med den ändring i kommunallagen som 

trädde kraft den 1 januari 2015 och som innebär att kommunfullmäk-

tige ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter 

som upphandlas och drivs av privata utförare. 

 

  forts 
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KF § 83 forts 

 

Resultatfonder 

Det belopp som nämnderna får ta i anspråk av resultatfonderna utan 

beslut av kommunstyrelsen utökas från 1 000 tkr till 1 500 tkr. Sam-

tidigt föreslås det att respektive nämnds resultatfond begränsas i stor-

lek genom att denna ackumulerat inte får överstiga 1,5 procent av 

nämndens redovisade bruttokostnader. För nämnder med bruttokost-

nader lägre än 100 000 tkr får fonden uppgå till högst 1 500 tkr. 

 

Åtgärdsplaner vid prognostiserade budgetunderskott 

Nämndernas skyldighet att i samband med budgetuppföljningar 

redovisa en åtgärdsplan i det fall man bedömer att budgetunderskott 

kommer att uppstå och detta inte är relaterat till volymökningar eller 

ianspråktagande av resultatfond förtydligas i riktlinjerna. 

 

Planering, genomförande och uppföljning av investeringar 

Befintliga beskrivningar om investeringsprocessen utgår och ersätts 

med hänvisningar till de av fullmäktige särskilt fastställda riktlinjer 

för planering, genomförande och uppföljning av investeringar. 

 

Redovisning av inventarier 

Reglerna för om anskaffning av inventarier ska redovisas som inve-

stering eller kostnadsföras direkt i driftredovisningen förtydligas. 

Som en följd av den föreslagna förändringen ska IT-utrustning, t.ex. 

datorer, iPad, mobiltelefoner och skrivare, oavsett mängd, kostnads-

föras direkt. Större anskaffningar av IT-utrustning med centrala upp-

gifter, t.ex. kommunikationsutrustning eller datorer bedömas i varje 

enskilt fall. 

 

Principer för internhyra fastställs i särskilda riktlinjer 

De i befintligt dokument beskrivna principerna för internhyra utgår 

och i ställer sker en hänvisning till särskilda riktlinjer för kommu-

nens internhyror. Avsikten är att sådana riktlinjer ska tas fram för 

beslut senast under september månad 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2015, § 107. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2015. 

Förslag till reviderade principer för ekonomi- och verksamhetsstyr-

ning. 

____ 
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KF § 84 Dnr 2015-000115 

 

Inriktning för arbetet med revidering av kommunens hand-

lingsprogram för skydd mot olyckor och verksamhet under 

extraordinära händelser 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för förnyad beredning 

av föreslagna förbättringsområden. 

 

Ärendebeskrivning 

Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen 

om extraordinära händelser ska uppdateras varje ny mandatperiod. 

Handlingsprogrammet föreslås nu förändras för att bättre passa in i 

kommunens övriga styrsystem. Programmet kommer att innehålla 

förbättringsområden och ambitioner som kommunen ska arbeta med 

under kommande mandatperiod. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer följande för-

bättringsområden och ambitioner för inriktningen av arbetet med 

revidering av kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor 

och verksamhet under extraordinära händelser för perioden 2016-

2020: 

 

Förbättringsområden Ambition 

Trygghet Den upplevda och faktiska trygg-

heten ska öka i Laholms kommun 

 

Välbefinnande Ungdomars psykiska välbefin-

nande ska öka i Laholms kommun 

 

Narkotika, alkohol och tobak Närvaron av narkotika, alkohol 

och tobak bland ungdomar ska 

minska i Laholms kommun 

 

Fallolyckor Omfattningen av fallolyckor bland 

äldre ska minska i Laholms kom-

mun 

 

Brand i bostäder Omfattningen av bränder i bostä-

der ska minska i Laholms kommun 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 
Kommunfullmäktige 2015-05-26 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

  forts 

KF § 84 forts 

 

Förslaget till förbättringsområden och ambitioner har tagits fram 

under en workshop med deltagande av nämndernas presidier, verk-

samhetschefer, Södra Hallands Kraft, Laholmsbuktens VA och 

Laholmshem AB. Förslaget har remitterats till nämnderna. Samtliga 

nämnder som avgett svar ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen 

för förnyad beredning av föreslagna förbättringsområden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Elisabet Babics yrkande om åter-

remiss och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2015, § 108. 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 27 april 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 april 2015, § 61. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 62. 

Laholmsbuktens VA:s protokoll den 20 april 2015, § 46.  

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 41.  

Socialnämndens protokoll den 21 april 2015, § 48. 

____ 

 

Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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KF § 85 Dnr 2015-000095 

 

Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning om uppdrag till 

presidiet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i 34 § 

arbetsordningen för fullmäktige innebärande att fullmäktiges presi-

dium beslutar om remiss för beredning av motion eller medborgar-

förslag att gälla från och med den 1 juni 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Genom en ändring i 5 kap. 6 § kommunallagen från och med den 1 

februari 2014 har införts en upplysning om att fullmäktiges ord-

förande och vice ordförande tillsammans utgör fullmäktiges presi-

dium. Genom att det nu framgår av lagregeln att fullmäktiges ord-

förande tillsammans med vice ordförandena utgör fullmäktiges pre-

sidium blir presidiet ett kommunalrättsligt organ och kan i sin egen-

skap av presidium ges särskilda uppgifter. 

 

I den nu gällande arbetsordningen för fullmäktige har presidiet getts 

de särskilda uppgifterna att bereda frågor och ärenden om ansvars-

frihet och anmärkning (36 §) och att bereda revisorernas budgetför-

slag (37 §). 

 

Enligt 34 § i arbetsordningen beslutar fullmäktige om remiss för 

beredning av motion eller medborgarförslag. Enligt den ordning som 

tillämpas i dag fattar fullmäktige remissbeslut på förslag från ord-

föranden där ordföranden för varje motion eller medborgarförslag 

lämnar förslag på remissorgan och remisstid samt beträffande med-

borgarförslag även förslag om att fullmäktige ska överlåta till styrel-

sen eller en annan nämnd att besluta om medborgarförslaget och 

inom vilken tid ett sådant beslut ska anmälas till fullmäktige. 

 

Presidiet konstaterar att det är sällan förekommande att fullmäktige 

ändrar ordförandens förslag till remissbeslut samtidigt som behand-

lingen av remissärendena tenderar att ta tid i anspråk vid fullmäk-

tiges sammanträden på grund av ökad ärendetillströmning. 

 

  forts 
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KF § 85 forts 

 

Enligt presidiets uppfattning är det en rationell hantering av remiss-

ärendena att presidiet ges uppdraget att i fortsättningen besluta om 

remiss för beredning av motioner och medborgarförslag. Av 34 § 

sista stycket i arbetsordningen följer då att presidiets remissbeslut 

fortlöpande ska redovisas för fullmäktige. 

 

Presidiet föreslår därför att 34 § första stycket arbetsordningen ges 

följande ändrade lydelse: 

 

34 § Fullmäktiges presidium beslutar om remiss för beredning av 

motion eller medborgarförslag samt om överlåtelse till styrelsen 

eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom med-

borgarförslag. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (SPI) med instämmande av Bertil Johansson 

(LAP): Avslag på kommunstyrelsens förslag om bifall till presidiets 

förslag. 

 

Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2015, § 109. 

Fullmäktiges presidiums tjänsteskrivelse den 28 april 2015. 

 

Reservationer 

Roland Norrman och Per Asklund (SPI), Bertil Johansson (LAP), 

Ingmar Rundberg, Lars-Göran Jarl och Thomas Lövenbo (SD) reser-

verar sig mot beslutet till förmån för Roland Norrmans yrkande. 

____ 
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KF § 86 Dnr 2015-000009 

 

Ändring i kommunens reglemente för intern kontroll 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar följande lydelse av 8 § reglementet för 

intern kontroll: 

 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. Planen ska genast tillställas kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport 

angående granskning av styrelsens uppsiktsplikt. 

 

I granskningen bedöms att kommunstyrelsens uppsikt över övriga 

nämnders och de kommunala bolagens verksamhet i huvudsak är 

ändamålsenlig och tillräcklig. Kommunrevisionen lämnar dock föl-

jande rekommendationer: 

 

- När det gäller de gemensamma nämnderna samt bolagen bedöms 

att formerna för uppsikten behöver utvecklas. 

 

- Nämnderna förmedlar dokumenterade uppföljningsrapporter 

avseende intern kontroll. Kommunstyrelsen har dock inte begärt 

någon dokumenterad information om arbetet med intern kontroll 

från bolagen. Nämndernas och bolagens internkontrollplaner 

såväl som uppföljningsrapporter bör förmedlas till kommunstyrel-

sen. 

 

Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med revisionsrappor-

tens bedömning att kommunens reglemente för intern kontroll ändras 

så att nämndernas internkontrollplaner ska tillställas kommunstyrel-

sen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2015, § 117. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2015. 

____ 
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KF § 87 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 
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KF § 88 Dnr 2015-000244 

 

Medborgarförslag om inköp av keramiksamling 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 

att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på för-

slaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 

2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Mathilda Clausén Wingårdh, Laholm, 

föreslås att kommunen ska köpa Ruth Holmquists samling med 

Laholmskeramik. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 4 maj 2015. 

____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 
Kommunfullmäktige 2015-05-26 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 89 Dnr 2015-000248 

 

Medborgarförslag om regler för flaggning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 

medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 

senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Gunnar Gullander, Laholm, föreslås att 

kommunen ska fastställa policy eller regler för flaggning på kommu-

nens flaggstänger. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 5 maj 2015. 

____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 
Kommunfullmäktige 2015-05-26 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 90 Dnr 2015-000253 

 

Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder på Kryddvägen i 

Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och byggnadsnämnden att 

besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på förslaget 

ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Börje Blom, Laholm, föreslås hastighets-

begränsning till 30 km/h samt övergångsställe på Kryddvägen i 

Laholm. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 8 maj 2015. 

____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 
Kommunfullmäktige 2015-05-26 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 91 Dnr 2015-000231 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rikard Vesterlund (SD) befrias från sitt uppdrag som styrelse-

ledamot i Kommunfastigheter i Laholm AB. 

 

2. Maria Lindau (SD), Högfelsgatan 12, 310 21 Hishult väljs till 

styrelseledamot i Kommunfastigheter i Laholm AB för tiden 

intill slutet av årsstämman 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Rikard Vesterlund (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

styrelseledamot i Kommunfastigheter i Laholm AB. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 25 maj 2015. 

____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 
Kommunfullmäktige 2015-05-26 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 92 Dnr 2015-000286 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Gejbert Strömdahl (SD) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kom-

munfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Gejbert Strömdahl (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 26 maj 2015. 

____ 
 


