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 Majvor Persson Rosita Antonsson 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 15 december 2015 

 
Protokollet som justerats den 17 december 2015 , finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Irina Boutenko 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 18 december 2015 

till och med den 8 januari 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde 15 december 2015 

VOTERINGSLISTA § 161 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1      

Thomas Jönsson (M) 1  1      

Mikael Kahlin (M) 1  1      

Margareta Bengtsson (M) 1  1      

Christer Johnsson (M) 1  1      

Lena Drott (M) -- Cecilia Roos  1      

Jonas Hellsten (M) 1  1      

Karl-Fredrik Klinker (M) 1  1      

Angela Magnusson (M) 1  1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) -- Gudrun Pettersson 1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Lena Olofsdotter  (C) 1  1      

Lorentz Pucher (C) 1  1      

Majvor Persson (C) 1  1      

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Lena Angviken (MP) 1  1      

Martin Petersson (MP) 1  1      

Lars Gustafsson (KD) 1  1      

Helene Nilsson (KD) 1  1      

Emma Gröndahl (L) 1  1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) 1  1      

Magnus Johansson (S) -- Karl-Fredrik Tholin 1      

Kristina Jönsson (S) 1  1      

Siv Pålsson (S) 1  1      

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist 1      

Birgitta Fritzon (S) -- Villemo Ekman 1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Rosita Antonsson (S) 1  1      

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 

VOTERINGSLISTA § 161 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) -- Håkan Ejwertz 1      

Rikard Vesterlund (SD) 1    1    

Hans Hansson (SD) 1    1    

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl   1    

Thomas Lövenbo (SD) 1    1    

Peter Berndtson (SD) -- Anders Christensen   1    

Per Asklund (SPI) 1  1      

Roland Norman (SPI) 1  1      

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Roland Gottfridsson (C) 1  1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Ingela N Eriksson (C)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C) l 

Pontus Svensson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L)  

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD) 1 

Anders Christensen (SD)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

Gunilla Waldeman (LP)  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 156 Dnr 2008-000058 

 

Grönområdesutredning för kustzonen i Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande grönområdesutredning för 

Laholms kustzon med tillägg som underlag för bedömning i ärenden 

om plantillstånd för ändring av grönområden i kustområdet till annat 

ändamål. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2012, § 105, att ge miljö- 

och byggnadsnämnden i uppdrag att göra en grönområdesutredning 

för Mellbystrand och Skummeslövsstrand. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har nu överlämnat grönområdesutred-

ningen till kommunstyrelsen för godkännande. Vidare föreslår miljö- 

och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen tar fram en fördjupad 

översiktsplan för kusten. 

 

Syftet med grönområdesutredningen är att skapa ett verktyg som kan 

användas vid bedömning av olika förfrågningar om planläggning. 

Den ska skapa en möjlighet att kunna ge klara besked till både fas-

tighetsägare och kommuninvånare om vilka områden som ska 

bevaras och vilka som kan tillåtas bebyggas. 

 

Kommunstyrelsen gav den 11 augusti 2015, § 167, planerings-

kontoret i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadskontoret kom-

plettera grönområdesutredningen med förslag på grönområden som 

är lämpliga att i detaljplan pröva för samhällsservice, såsom förskola, 

skola och idrottsanläggning, rörligt friluftsliv, camping och uthyr-

ningsstugor samt förtätad bebyggelse för att skapa bostäder. Förslag 

till tillägg till grönområdesutredningen delredovisades för kommun-

styrelsen den 13 oktober 2015, § 202. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 december 2015 § 238. 

Grönområdesutredning för Laholms kust med tillägg. 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD), Ber-

til Johansson (LP), Lena Angviken (MP), Kjell Henriksson (S) och 

Bo Tengqvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag om antagande 

av utredningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 157 Dnr 2011-000175 

 

Inriktningsbeslut för va-samverkan med Båstads kommun avse-

ende utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk och Skottorps 

vattenverk 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av sitt beslut den 26 april 

2011, § 51, följande: 

 

1. Den fortsatta utredningen av va-samverkan mellan Laholms och 

Båstads kommuner ska inriktas mot utbyggnad av Ängstorps 

avloppsreningsverk enligt föreliggande förslag scenario 1 samt 

utbyggnad av Skottorps vattenverk enligt föreliggande förslag 

scenario 2. 

 

2. Styrgruppen för va-samverkan Laholm-Båstad ges i uppdrag att 

ta fram förslag till samägandeavtal mellan Laholms och Båstads 

kommuner för de va-anläggningar som avses samutnyttjas och 

lägga fram avtalsförslaget till kommunerna för godkännande. 

 

3. Styrgruppen får för uppdraget anlita extern konsult, varvid kon-

sultkostnaden delas lika mellan Laholms och Båstads kommuner. 

Laholms kommun är upphandlande myndighet och förfrågnings-

underlaget för konsultuppdraget ska godkännas av båda kommu-

nerna genom kommuncheferna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Laholms och Båstads kommuner har den 26 

april 2011, § 51, respektive den 27 april 2011, § 73, fattat inriktnings-

beslut om att kommunerna gemensamt ska arbeta för en utbyggnad 

av Ängstorps avloppsreningsverk med överföringsledning från Hed-

husets avloppsreningsverk i syfte att klara dagens fastställda krav 

och möta en förväntad framtida expansion i kommunerna i form av 

bostäder och verksamheter. Inriktningsbeslutet innebär att Hed-

husets avloppsreningsverk ska avvecklas. 

 

I underlaget för inriktningsbeslutet utarbetat av Laholmsbuktens VA 

har utgångspunkten varit att de va-anläggningar som samverkan med 

Båstads kommun avser ska ägas ensamt av Laholms kommun. 

 

  forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kommunfullmäktige 2015-12-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Vidare har det mellan Laholms och Båstads kommuner den 6 respek-

tive 10 oktober 2011 träffats avtal om utbyggnad av Skottorps vat-

tenverk i syfte att ordna ett gemensamt vattenförsörjningssystem för 

de båda kommunerna med utnyttjande av Skottorps och Dömestorps 

vattentäkter i Laholms kommun och Eskiltorps vattentäkt i Båstads 

kommun. Avtalet har inte trätt i kraft, men både i detta avtal och i 

senare förslag till reviderat avtal har förutsatts att vattenverket ska 

ägas ensamt av Laholms kommun medan Båstads kommun ska svara 

för utbyggnad av rå- och dricksvattenledning mellan Eskiltorps vat-

tentäkt och vattenverket. 

 

Den mellan kommunerna inrättade styrgruppen för va-samverkan 

föreslår nu att den fortsatta utredningen ska inriktas mot ett gemen-

samt ägande av de va-anläggningar som avses samutnyttjas och att 

ett förslag till samägandeavtal därför ska upprättas innan upphand-

lingen av utbyggnaden Ängstorpsverket och Skottorpsverket genom-

förs. Det föreslagna samägandealternativet medför att kommunernas 

tidigare inriktningsbeslut måste omprövas och ändras. 

 

Styrgruppen har den 10 november 2015 beslutat rekommendera 

kommunerna att fatta följande inriktningsbeslut: 

 

1. Den fortsatta utredningen av va-samverkan mellan Laholms och 

Båstads kommuner ska inriktas mot utbyggnad av Ängstorps 

ARV enligt föreliggande förslag scenario 1 samt utbyggnad av 

Skottorps VV enligt föreliggande förslag scenario 2. 

 

2. Styrgruppen för va-samverkan Laholm-Båstad ges i uppdrag att 

ta fram förslag till samägandeavtal mellan Laholms och Båstads 

kommuner för de va-anläggningar som avses samutnyttjas och 

lägga fram avtalsförslaget till kommunerna för godkännande. 

 

3. Styrgruppen får för uppdraget anlita extern konsult, varvid kon-

sultkostnaden delas lika mellan Laholms och Båstads kommuner. 

Laholms kommun är upphandlande myndighet och förfrågnings-

underlaget för konsultuppdraget ska godkännas av båda kommu-

nerna genom kommuncheferna. 

 

 

 

  forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 december 2015 § 239. 

Styrgruppens skrivelse den 10 november 2015 med bilagorna: 

- Styrgruppens sammanställning av utbyggnadsförslag Ängstorps 

ARV scenario 1 och Skottorps VV scenario 2, 

- PwC:s rapport Övergripande analys av samägande/bolagisering 

av VA-verksamhet i Laholms kommun och Båstads kommun, 

september 2015. 

____ 
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§ 158 Dnr 2015-000430 

 

Svar på motion om planering för miljöanpassat byggande i 

Skottorp 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt miljö- och 

byggnadsnämnden att i enlighet med vad som anges i den antagna 

kommunplanen 2016-2018 ta fram förslag till planprogram för 

Haga-området i Skottorp under 2016 med kommunens utgångspunk-

ter och mål för planeringen av området att föreläggas kommun-

styrelsen för beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lena Olofsdotter (C) att 

kommunen ska planera de nyinköpta fastigheterna Skummeslöv 5:2 

och Skottorp 1:30 (Haga) i Skottorp för ett miljöanpassat byggande 

och att kommunen i sin planering ställer krav på att byggandet i 

området sker så miljösmart som möjligt. Det anförs vidare i mot-

ionen att om någon exploatör vill vara miljömässigt innovativ, ska 

det även finnas utrymme för detta. 

 

Fullmäktiges presidium har den 14 oktober 2015 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges samman-

träde den 31 maj 2016. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att fullmäktige den 24 febru-

ari 2015, § 14, godkände kommunens köp av fastigheterna Skum-

meslöv 5:2 och Skottorp 1:30. Fastigheterna har en areal på ca 33 

hektar jordbruksmark och ca 1 hektar övrig mark och är belägna 

direkt öster om Skottorps samhälle. Fastigheterna ingår i vatten-

skyddsområdet för Skottorps vattentäkt. Fastigheterna omfattas inte 

av detaljplan men cirka 12 ha av arealen är i kommunens översikts-

plan redovisat som utbyggnadsområde för bostäder. Fullmäktige 

beslöt vid samma tillfälle ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 

att ta fram detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheterna. Full-

mäktiges beslut innefattade inte några närmare riktlinjer för planupp-

draget. 

 

 

 

  forts 
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Kommunledningskontoret konstaterar vidare att motionen inte ger 

någon närmare fingervisning om vilka konkreta åtgärder som avses 

med att planera det aktuella markområdet som en ”ekoby” och som 

kan läggas till grund för en precisering av fullmäktiges planuppdrag 

till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

I avsaknad av närmare precisering i motionen av vilken miljömässig 

reglering av markområdet som eftersträvas begränsas kommunled-

ningskontorets synpunkter till en allmän översikt av de frågor som 

aktualiseras i motionen och som avser kommunens ansvar för att 

beakta miljöaspekter i samhällsplaneringen och kommunens möjlig-

heter att ställa krav på bebyggelseutformning m.m. 

 

Kommunledningskontoret upplyser att det i kommunplanen 2016-

2018 anförs beträffande Hagaområdet i Skottorp att ett planprogram 

ska färdigställas under 2016 och planarbetet påbörjas. I den fortsatta 

planeringsprocessen för området ska således kommunen i ett särskilt 

program ange utgångspunkter och mål för detaljplanearbetet. I ett 

sådant program kan behandlas sådana frågor som tas upp i motionen. 

Planprogrammet blir föremål för politisk behandling och även sam-

råd med berörda myndigheter och sakägare. 

 

Kontoret konstaterar vidare att efter det att en eller flera detaljplaner 

tagits fram för området kommer genomförandet av planerna att läg-

gas över på marknadens aktörer och villkoren för överlåtelse av den 

kommunägda marken regleras i marköverlåtelseavtal, eventuellt 

efter föregående markanvisningsförfarande. Det är därvid väsentligt 

att de krav kommunen ställer på bebyggelseutformning håller sig 

inom de ramar som dragits upp i plan- och bygglagen och inte leder 

till byggkostnader som enskilda byggherrar och bostadskonsumenter 

inte kan bära och därmed negativt påverka förutsättningarna för att 

tillgodose behovet av bostäder i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 december 2015 § 240. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2015. 

Motion till kommunfullmäktige den 12 oktober 2015.  

 

 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Olofsdotter (C) med instämmande av Eva M Larsson (MP) och 

Ove Bengtsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall 

till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 159 Dnr 2015-000081 

 

Svar på motion om fria halkskydd för äldre 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger socialnämnden i 

uppdrag att på det sätt nämnden finner lämpligt erbjuda äldre per-

soner som fyllt 65 år halkskydd, varvid nämnden ska undersöka 

möjligheterna till sponsring av verksamheten. 

 

2. Socialnämnden ska återrapportera till kommunfullmäktige hur 

uppdraget har genomförts senast vid fullmäktiges sammanträde 

den 31 maj 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Norrman och 

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

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

terväder. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till socialnämnden för 

yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 november 

2015. 

 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 december 2015 § 241. 

Socialnämndens protokoll den 17 november 2015 § 109. 

Motion den 3 februari 2015. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Asklund med instämmande av Bertil Johansson (LP): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag om bifall till motionen. 

 

Mikael Kahlin (M): Ändring av kommunstyrelsens förslag 

innebärande att socialnämnden ska återrapportera till 

kommunfullmäktige hur uppdraget har genomförts senast vid 

fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2016 i stället för den 29 mars 

2016. 

 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om 

bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller för-

slaget. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-

slag om tidpunkt för återrapportering till fullmäktige mot Mikael 

Kahlins ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

Mikael Kahlins förslag. 

____ 
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§ 160 Dnr 2015-000453 

 

Svar på motion on försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder 

i kommunalval 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan 

om sänkning av rösträttsåldern till 16 år vid bl.a. kommunalvalen 

redan är väckt i riksdagen genom en motion som lämnats under den 

allmänna motionstiden vid riksmötet 2015/16. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Eva M Larsson, Pontus 

Svensson och Lutz Müller (MP) att kommunen ska ansöka hos 

regeringen om att få bli försökskommun för sänkt rösträttsålder till 

16 år i kommunalvalet 2018. 

 

I motionen anförs bl.a. att det främsta argumentet för en sänkt röst-

rättsålder är att motivera unga till att delta i demokratiska processen 

och få ett ökat intresse för politiska frågor. 

 

Fullmäktiges presidium har den 28 oktober remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde 

den 28 juni 2016. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att motioner med förslag på 

sänkt rösträttsålder har under senare tid behandlats av riksdagen vid 

flera tillfällen. Motionerna har avslagits med hänvisning till tidigare 

ställningstaganden att sambandet mellan rösträttsålder och myndig-

hetsålder inte bör brytas. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar vidare att frågan om sänkning 

av rösträttsåldern till 16 år på nytt har väckts i riksdagen genom en 

motion som lämnats under den allmänna motionstiden vid det 

pågående riksmötet 2015/16. I motionen väckt av riksdagsledamöter 

från Miljöpartiet föreslås att riksdagen ska ställa sig bakom det som 

anförs i motionen om att överväga införandet av en sänkning av röst-

rättsåldern till 16 år om än på försök och tillkännage detta för 

regeringen. 

 

 

  forts 
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Det kan således konstateras att frågan om sänkt rösträttsålder till 16 

år kommer att bli föremål för riksdagens ställningstagande. Kom-

munledningskontoret ser därför ingen anledning att kommunen ska 

aktualisera denna fråga hos regeringen såsom föreslås i motionen till 

fullmäktige. Det kan för övrigt konstateras att regeringen inte heller 

har befogenhet att genom undantag från nuvarande rösträttsregler 

dispensera en sådan lokal försöksverksamhet med sänkt rösträtts-

ålder som föreslås i motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 december 2015 § 242. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2015. 

Motion till kommunfullmäktige den 27 oktober 2015. 

Motion till riksdagen (2015/16:1150). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva M Larsson (MP) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om 

avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller för-

slaget. 

____ 
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§ 161 Dnr 2015-000187 

 

Svar på motion om läxhjälp i kommunens skolor 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

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 anslutning 

till skoldagen under ledning av lärare. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn- och ung-

domsnämnden för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 

15 december 2015. 

 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att fullmäktige avslår motionen 

eftersom nämnden i dagsläget erbjuder läxhjälp vid flertalet av kom-

munens grundskolor. Läxhjälpen organiseras och anordnas med den 

elevpeng som skolorna tilldelas med undantag för någon skola där 

samverkan även finns med Röda korset. Hur läxhjälpen har organi-

serats samt för vilka åldrar, skiljer sig mellan skolorna. För vissa sko-

lor begränsas möjligheterna till läxhjälp utifrån hur skolskjutsarna är 

inplanerade. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 december 2015 § 243. 

Motion den 30 mars 2015. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 26 november 2015 § 

115. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Bifall till motionen. 

 

Maria Bronelius (C) med instämmande av Elisabet Babic (M): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Thomas 

Lövenbos förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

styrelsens förslag.  forts 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Thomas Lövenbos förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 35 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 6 nej-röster för 

Thomas Lövenbos förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 

styrelsens förslag (se bilagda voteringslista § 161). 

 

Reservation 

Rikard Vesterlund, Hans Hansson, Lars-Göran Jarl, Thomas 

Lövenbo och Anders Christensen (SD) samt Bertil Johansson (LP) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas Lövenbos förslag. 

____ 
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§ 162 Dnr 2015-000115 

 

Handlingsprogram 2016-2020 för trygghet och säkerhet i 

Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till handlings-

program för skydd mot olyckor - trygghet och säkerhet i Laholms 

kommun 2016-2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt lagen om skydd mot olyckor för 

varje ny mandatperiod anta ett handlingsprogram för kommunens 

olycksförebyggande verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen har den 15 september 2015 § 191 sänt ett förslag 

till handlingsprogram för skydd mot olyckor - trygghet och säkerhet 

i Laholms kommun 2016-2020 på remiss till berörda myndigheter. 

Räddningstjänsten har sammanställt inkomna remissvar och redo-

visar de ändringar som gjorts i förslaget till handlingsprogram med 

anledning av remissvaren. Räddningstjänsten föreslår nu att pro-

grammet antas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 december 2015 § 244. 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse och sammanställning av 

remissvar den 19 november 2015. 

Förslag till Handlingsprogram för skydd mot olyckor - trygghet och 

säkerhet i Laholms kommun 2016-2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

antagande av programmet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 163 Dnr 2015-000286 

 

Valärende 

 

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

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 

den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i kom-

munfullmäktiges valberedning efter Gejbert Strömdahl (SD). 

___ 
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§ 164 Dnr 2015-000462 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anne-Lis Gemhagen (M), Kristineborgsvägen 20 C, 312 95 Laholm, 

väljs till ersättare i valnämnden för tiden till och med den 31 decem-

ber 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i val-

nämnden efter Susanne Carlsson (M). 

____ 
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§ 165 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av medborgarförslag 

om cykelbanan Mellbystrand-Laholm. 

Dnr 2015-474. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av medborgarförslag 

om flyttning av minnessten i Laholm. 

Dnr 2015-484. 

 

3. Kommunrevisionen. Rapport om granskning av kommunstyrel-

sens och nämndernas verkställande av kommunfullmäktiges 

beslut. 

Dnr 2015-492. 

 

4. Kommunrevisionen. Rapport om granskning av intern kontroll 

kopplat till mutor, bestickning och oegentligheter. 

Dnr 2015-493. 

 

5. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om regler för 

flaggning. 

Dnr 2015-248. 

 

6. Barn- och ungdomsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete år 2015, målområde ”kunskap och 

lärande”. 

Dnr 2015-074. 

____ 

 


