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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2016 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1        

Thomas Jönsson (M) 1        

Mikael Kahlin (M) 1        

Margareta Bengtsson (M) 1        

Christer Johnsson (M) -- Gert Olsson       

Lena Drott (M) -- Cecilia Roos       

Jonas Hellsten (M) 1        

Karl-Fredrik Klinker (M) 1        

Angela Magnusson (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Lena Olofsdotter  (C) 1        

Lorentz Pucher (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Eva M Larsson (MP) -- Pontus Svensson       

Lena Angviken (MP) 1        

Martin Petersson (MP) 1        

Lars Gustafsson (KD) 1        

Helene Nilsson (KD) 1        

Emma Gröndahl (L) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) -- Karl-Fredrik Tholin       

Magnus Johansson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist       

Birgitta Fritzon (S) -- Willemo Ekman       

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1        

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2016 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1        

Rikard Vesterlund (SD) 1        

Hans Hansson (SD) -- Lars-Göran Jarl       

Ingmar Rundberg (SD) 1        

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Peter Berndtson (SD) -- Conny Nilsson       

Per Asklund (SPI) 1        

Roland Norman (SPI) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) 1        
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Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Gudrun Pettersson (C) 1 

Fredrik Lindqvist (C) 1 

Kent-Arne Andersson (C)  

Ingela N Eriksson  (C)  

Pontus Svensson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lennart Hansson (KD)  

Sven-Olof Ugglesjö (KD 1 

Margareta Jonsson  (L) 1 

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Anders Christensen (SD)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI)  

Lars Inge Johansson (LP)  

Gunilla Waldeman (LP)  
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Plats och tid Laholms Teater, klockan 18.30–20.30 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef, § 16 

 Erland Björkman, planeringschef, § 16 

 

 

 

Utses att justera Jonas Hellsten (M) och Lorenz Pucher (C) 

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret, 2016-01-28, kl. 16.30 

 

 

 

Paragrafer  1-18 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Jonas Hellsten Lorenz Pucher 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2013-000110 

 

Detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4 i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och del 

av 2:4. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 

förslag till detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4 enligt 5 

kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget medför 

ingen betydande miljöpåverkan. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till att uppföra 

enbostadshus som radhus och parhus. Bostadsområdets målgrupp är 

seniorer. Planområdets storlek är cirka 3 300 kvadratmeter. I östra 

delen av planområdet kommer cirka 150 kvadratmeter markyta 

behålla sin tidigare markanvändning, NATUR. 

 

Synpunkter som lämnats på förslaget under granskningen redovisas 

i ett granskningsutlåtande. Utifrån dessa synpunkter har planför-

slaget justerats inför antagande. 

 

1. Plankartan kompletteras med att: 

 prickmarken i den norra delen av planområdet utökas för att 

förhindra byggnation över område med befintligt servitut, 

 en u-bestämmelse tillkommer på prickmarken i den norra 

delen för att möjliggöra att befintlig dräneringsledning inom 

området kan flyttas dit, 

 äldre detaljplanegränser tas bort från underliggande grund-

karta i plankartan. 

 

2. Planbeskrivningen kompletteras med: 

 information om planområdet, gång- och cykelnät, brand-

postsystem, räddningsväg, elnät, mark och vegetation, ren- 

och spillvatten samt dagvatten, 

 information inhämtas från den kompletterande dagvatten-

utredningen - gamla illustrationer över planområdet ersätts 

med nya, 

 information om exploateringsavtal, fastighetsrättsliga frågor 

samt tekniska utredningar. 

 forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kommunfullmäktige 2016-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

3. Övrigt: 

 Det kommunala huvudmannaskapet inom planområdet 

skrivs ut på plankartan. 

 

Det finns kvarstående anmärkningar på planförslaget från sakägare 

och allmänhet. 

 

Planförslaget hanteras med normalt planförfarande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 1. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015 § 

132. 

Förslag till detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Angviken (MP): Ärendet ska återremitteras till miljö- och 

byggnadsnämnden för komplettering av dagvattenutredningen i 

enlighet med länsstyrelsens synpunkter. 

 

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

Bertil Johansson (LP): Bifall tillkommunstyrelsens förslag om 

antagande av planförslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Lena Angvikens förslag om 

återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-

slag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Reservation 

Lena Angviken, Martin Petersson och Pontus Svensson (MP) 

reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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§ 2 Dnr 2015-000506 

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Åmot 

2:217, 2:221 och del av 2:4 i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till exploa-

teringsavtal. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4 är klar för 

antagande och ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet av 

detaljplanen har upprättats. 

 

Avtalet innebär att Eddie Bengtssons Bygg AB (exploatören) ska 

projektera och utföra kvartersgator, parkeringar, dagvattenledningar 

till samtliga planerade tomter och dagvattenmagasin inom området. 

Samtliga bygghandlingar ska vara godkända av kommunen innan 

byggstart får ske. 

 

Vidare ska exploatören inom 36 månader från detaljplanen vunnit 

laga kraft ha bebyggt området med tio bostadshus. I annat fall utgår 

vite till kommunen. 

 

Anläggningarna inom kvartersmark ska överlåtas till en gemensam-

hetsanläggning med de boende som delägare. Skötsel av anläggning-

arna inom kvartersmark ska ske genom denna gemensamhetsanlägg-

ning. Även dagvattenhanteringen inom kvartersmark ska skötas av 

gemensamhetsanläggningen. 

 

Ren- och spillvattenledningar inom exploateringsområdet utförs av 

kommunen genom Laholmsbuktens VA och anslutningsavgift till 

dessa tas ut enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. 

 

Exploatören ska svara för samtliga kostnader för de fastighetsbild-

ningsåtgärder som behövs för avtalets genomförande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 2. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2015. 

Exploateringsavtal. 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kommunfullmäktige 2016-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Angviken (MP): Ärendet ska återremitteras till 

kommunstyrelsen i avvaktan på att förslag till detaljplan för Åmot 

2:217, 2:221 och del av 2:4 har kompletterats med 

dagvattenutredning i enlighet med länsstyrelsens synpunkter. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Lena Angvikens förslag om 

återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-

slag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 3 Dnr 2015-000529 

 

Ställningstagande till Laholmshem AB:s fastighetsbyte i 

Knäred, Knäred 1:70 och Knäreds Djäknebol 1:13 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige tillstyrker Laholmshems AB:s förvärv av fas-

tigheten Knäreds Djäknebol 1:13 och försäljning av fastigheten 

Knäred 1:70 samt bildande av aktiebolag för ändamålet. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB begär kommunfullmäktiges ställningstagande till 

bolagets förvärv av fastigheten Knäreds Djäknebol 1:13 och försälj-

ning av fastigheten Knäred 1:70 samt bildande av aktiebolag för 

ändamålet. Syftet med affären är bland annat att avyttra delar av 

bolagets fastighetsbestånd till andra fastighetsägare som kan vara 

lämpade att äga och förvalta denna typ av objekt. Samtidigt får 

bolaget tillgång till attraktiv mark för framtida nybebyggelse. Kapi-

tal som frigörs kan användas i fastighetsförvaltningen för upprust-

ning eller nyproduktion. I § 5 i bolagsordningen för Laholmshem AB 

anges att fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 

annars av större vikt fattas. 

 

Fastigheten Knäreds Djäknebol 1:13 består av 1 966 m2 tomtmark 

med en ditflyttad äldre byggnad s.k. klockargård ursprungligen från 

1700-talet. Fastigheten bedöms vara lämplig mark för att t.ex. upp-

föra ett nytt trygghetsboende likt det i Hishult. Gällande detaljplan 

medger uppförande av 1-2 lägenheter. För rivning av klockargården 

krävs rivningslov. 

 

Bolagets fastighet Knäred 1:70 innehåller 7 byggnader med 14 tre-

rumslägenheter på en tomtarea om 7 990 m2. Fyra av lägenheterna är 

uthyrda med blockhyresavtal till Laholms kommun som LSS-

boende. Detta blockhyresavtal har nyligen förlängts i ett nytt tioårigt 

avtal. 

 

Fastigheten Knäreds Djäknebol 1:13 är tänkt att fastighetsregleras 

till bolagets grannfastighet Knäreds Djäknebol 1:12 medan fastig-

heten Knäred 1:70 paketeras i ett bolag till vilket Laholmshem AB 

säljer fastigheten varefter bolaget säljs till köparen. Detta ger effek-

ten att Laholmshems försäljning inte blir reavinstbeskattad och att 

försäljningen av bolaget inte beskattas. forts 
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forts 

 

Effekten för köparen är att lagfartskostnaden läggs i bolaget. 

 

Parterna har kommit överens om att fastigheten Knäreds Djäknebol 

1:13 förvärvas för en köpeskilling om 364 000 kronor vilket mot-

svarar taxeringsvärdet 2012. Överenskommen köpeskilling för det 

nya bolaget inklusive fastigheten Knäred 1:70 är 6 800 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 3. 

Skrivelse från Laholmshem AB den 22 december 2015. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Erling Cronqvist (C) och 

Thomas Jönsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

tillstyrkan av fastighetsaffären. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 4 Dnr 2015-000535 

 

Ställningstagande till Laholmshem AB:s lägenhetsproduktion 

på Allarpsområdet i Skummeslövsstrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige tillstyrker att Laholmshem AB bygger 12 

hyreslägenheter på Allarpsområdet i Skummeslövsstrand. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB begär kommunfullmäktiges ställningstagande till 

byggnation av 12 bostadslägenheter på Allarpsområdet i Skum-

meslövsstrand. I § 5 i bolagsordningen för Laholmshem AB anges 

att fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt fattas. 

 

Den 24 september 2013 tillstyrkte kommunfullmäktige Laholmshem 

AB:s investering avseende 36 bostadslägenheter på det nya exploa-

teringsområdet Allarp i Skummeslövsstrand. Under hösten 2015 har 

dotterbolaget Kommunfastigheter i Laholm AB fått i uppdrag att 

bygga en ny förskola i området. Med anledning härav har ytterligare 

ett markområde väster om detta förvärvats för ändamålet. I mark-

områdets östra del, vilket inte tas i anspråk för förskoleprojektet, för-

värvade Laholmshem marken för möjligheten att bygga ytterligare 

ett SABO Kombohus med 12 lägenheter. Laholmshems styrelse 

beslutade den 17 december 2015 att begära fullmäktiges godkän-

nande av investeringen. Investeringen beräknas uppgå till ca 18 mil-

joner kronor. Närheten till det tidigare projektet med 36 lägenheter 

gör att vissa samordningseffekter uppkommer. Bland annat kan berg-

värmesystemet även betjäna denna byggnad liksom vissa andra led-

ningssystem. Bolaget bedömer att risken med ytterligare 12 lägen-

heter är liten. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 4. 

Skrivelse från Laholmshem AB den 22 december 2015. 

____ 
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§ 5 Dnr 2015-000428 

 

Parkeringsövervakningsområden och felparkeringsavgifter 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till parkeringsöver-

vakningsområden och felparkeringsavgifter att gälla från och med 

den 1 februari 2016 med ändring att avgiften för överträdelser enligt 

kod 10 ska vara 500 kr. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen svarar för parkeringsövervakning enligt lagen om kom-

munal parkeringsövervakning (1987:24). Den kommunala par-

keringsövervakningen omfattar Laholms stad och delar av Mellbys-

trand. Kommunfullmäktige införde den 24 november 2015, § 147, 

parkeringsavgift för parkering på fyra platser på Hästtorget i Laholm 

där elbilar kan laddas. I övrigt har kommunen inga avgiftsbelagda 

parkeringsplatser. Det är i stället tillåtet att parkera gratis i två tim-

mar med p-skiva i centrala Laholm. 

 

Laholms kommuns författningssamling 7.17 om parkeringsövervak-

ningsområden och felparkeringsavgifter i Laholms kommun stäm-

mer inte längre överens med Transportstyrelsens föreskrifter om 

meddelande av parkeringsanmärkning m.m. (TSFS 2012:115). Detta 

har nu åtgärdats i föreliggande förslag till parkeringsövervaknings-

områden och felparkeringsavgifter. 

 

Kommunens nuvarande felparkeringsavgifter uppgår till mellan 300 

och 500 kronor, vilket är relativt lågt i jämförelse med andra kom-

muner. Grövre förseelser som t.ex. olovlig parkering på parkerings-

platser för rörelsehindrade bör ha en högre avgift. En högre avgift 

för felparkering på en parkeringsplats för rörelsehindrade kan inne-

bära att färre ställer sig olovligt på dessa platser, vilket gör att de som 

har behov av dem lättare kan få tag på en parkeringsplats i nära 

anslutning till besöksmålet. Även parkering på gång- och cykelbana, 

i vägkorsning och på övergångsställe bör ha en högre avgift. Pla-

neringskontoret föreslår därför att det införs en högre taxa för felpar-

kering med en avgift på 1 000 kronor för dessa överträdelser. 

 

 

  forts 
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Taxan föreslås även kompletteras med en ny parkeringsanmärkning 

under punkt 7 som förbjuder parkering på laddplats. På parkerings-

platser utmärkta med symbolen för laddplats får endast fordon som 

helt eller delvis drivs med el stanna eller parkera. Övriga fordon får 

endast stanna för på- eller avstigning. Vidare införs felparkeringsav-

gift (under punkt 10) då det inte kan visas att parkeringsavgift är 

betald. 

 

Slutligen har kartorna som visar parkeringsövervakningsområden 

ersatts med beskrivning i text då kartorna är inaktuella. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 8. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 8 december 2015. 

Förslag till parkeringsövervakningsområden och felparkeringsavgif-

ter. 

____ 
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§ 6 Dnr 2015-000166 

 

Parkeringsnorm för Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till parkeringsnorm 

för Laholms kommun att gälla från och med den 1 februari 2016 då 

parkeringsnorm antagen av kommunfullmäktige den 15 december 

1982, § 188, ska upphöra att gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har ett övergripande ansvar att tillse att fastighetsägare 

tillgodoser parkeringskravet inom kvartersmark. Fastighetsägarna är 

enligt plan- och bygglagen skyldiga att ordna utrymmen för par-

kering i skälig omfattning på eller i närheten av tomten. Kan fastig-

hetsägaren inte ordna detta på egen mark så kan fastighetsägaren lösa 

detta genom s.k. parkeringsköp. Parkeringskravet omvandlas då till 

ett civilrättsligt avtal med skyldighet att ekonomiskt bidra till en 

kommunal eller en privat parkeringsanläggning. Parkeringsköp til-

lämpas i Laholms tätort. Parkeringsnormen utgör endast riktlinjer vid 

prövning av bygglov samt i övriga planarbeten. Normen reglerar 

endast parkeringsbehovet inom kvartersmark. 

 

Gällande parkeringsnorm är antagen av kommunfullmäktige den 15 

december 1982, § 188, och omfattar centrala Laholm. Förslag till ny 

parkeringsnorm är upprättat av planeringskontoret och samhälls-

byggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och meto-

dik framtagen av konsultföretaget Tyrèns i Malmö. Den nya par-

keringsnormen omfattar hela kommunen. Kommunstyrelsen har den 

13 oktober 2015, § 201, remitterat förslaget till miljö- och byggnads-

nämnden. 

 

Förslaget har efter miljö- och byggnadsnämndens yttrande ändrats så 

att enbart centrala Laholm har parkeringskravet 8 platser per 1 000 

m2 bostadsyta (bruttoyta), övriga delar av Laholms tätort har i likhet 

med övriga tätorter krav på 10 platser per 1 000 m2. 

 

Jämfört med gällande norm reduceras parkeringskravet i Laholms 

centrum med ca en plats. Att ytterligare reducera normen skulle san-

nolikt skapa en parkeringsproblematik i Laholms stad. Parkerings-

normen har tagit hänsyn till att biltätheten är relativt hög i Laholms 

tätort. 

  forts 
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forts 

 

För olika verksamheter (kontor, handel, småindustri och restaurang) 

föreslås samma norm inom hela kommunen, vilket är relativt lika 

jämfört med gällande norm i Laholms tätort. Föreslagen ny norm 

utgör i första hand riktvärde för särskild utredning vid etablering av 

nya verksamheter. 

 

För cykelparkering inom flerbostadsområden föreslås 2 platser per 

lägenhet inklusive besökande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 9. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 november 2015 § 

165. 

Parkeringsnorm för Laholms kommun 2015. 

____ 
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§ 7 Dnr 2015-000235 

 

Svar på motion om gruppbostad i centrala Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige förklarar motionen behandlad med hänvisning 

till att kommunstyrelsen har beställt en förstudie av ett nytt LSS-

boende av Kommunfastigheter i Laholm AB. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Norrman (SPI) 

att kommunen ska anordna ytterligare en gruppbostad inom gång-

avstånd till Laholms centrum. Motionen har remitterats till social-

nämnden för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde i januari 

2016. 

 

Socialnämnden konstaterar i sitt beslut den 16 december 2015 § 122 

att kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med 

funktionshinder ska få bra bostäder. Ansvaret finns uttalat i social-

tjänstlagen (2001:453) och i lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS. Kommunen har därigenom en 

skyldighet att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och 

vilka behov av stöd och service de har samt sträva efter att tillgodose 

behoven. 

 

Socialnämnden har identifierat att 11 personer har behov eller öns-

kemål om bostad med särskild service inom två år. De allra flesta 

önskar Laholms tätort som bostadsort men även Knäred, Veinge eller 

Lilla Tjärby är tänkbara alternativ. Socialnämnden lämnade därför 

en begäran till kommunstyrelsen om att en förstudie av ett nytt LSS-

boende skulle beställas. Kommunstyrelsen beställde den 15 septem-

ber 2015 § 185 hos Kommunfastigheter i Laholm AB en förstudie 

för byggnation av LSS-boende. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 5. 

Socialnämndens protokoll den 16 december 2015 § 122. 

Motion den 28 april 2015. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

behandling av motionen. 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 8 Dnr 2015-000165 

 

Svar på medborgarförslag om Dalkulla daghem i Knäred 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

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

ningslokal för Dalkulla daghem i Knäred ska ordnas i lågstadie-

skolan. Medborgarförslaget har remitterats till barn- och ungdoms-

nämnden för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde i januari 

2016. 

 

Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut den 17 december § 

131 att kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 att upp-

dra åt kommunstyrelsen att beställa projektering av åtgärder för att 

anpassa Knäredsskolans lokaler att även omfatta förskoleverksamhet 

i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag. Projekteringen 

har påbörjats men pausats mot bakgrund av att elevtalsutvecklingen 

på skolan påverkats påtagligt av den rådande flyktingsituationen. 

 

Medborgarförslaget innebär ingen minskning av lokalytor vilket är 

huvudsyftet med projektet där merkostnaden för ombyggnationen 

skulle motsvara den minskade kostnaden för barn- och ungdoms-

nämndens lokaler genom att verksamheten skulle lämna nuvarande 

förskolelokaler. Barn- och ungdomsnämnden föreslår därför att med-

borgarförslaget avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 6. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 17 december § 131. 

Medborgarförslag den 23 mars 2015. 

____ 
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§ 9 Dnr 2015-000532 

 

Ändring av förskole- och fritidshemstaxan 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i för-

skole- och fritidshemstaxan att gälla från och med den 1 februari 

2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tilläm-

par maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har ändrats den 1 

januari 2016. Ändringen innebär att inkomsttaket för maxtaxa index-

eras. 

 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att taxan ändras så att avgifts-

nivåerna anpassas till de beslutade förändringarna i förordningen. De 

nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer 

att öka, vilket innebär att statsbidraget för 2016 kommer att minskas 

i motsvarande omfattning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 7. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 17 december 2015 § 

139. 

Förslag till förskole- och fritidshemstaxa. 

____ 
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§ 10 Dnr 2015-000492 

 

Ändring i kommunens principer för ekonomi- och verksamhets-

styrning 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar följande tillägg till punkt 3.6.3 om års-

redovisning i kommunens principer för ekonomi- och verksamhets-

styrning: 

 

Varje nämnd ska vidare redovisa samtliga uppdrag som kommun-

fullmäktige riktat till den under det föregående året och hur upp-

dragen har verkställts. Om uppdraget är klart räcker det att ange att 

det är verkställt. Om uppdraget inte är verkställt ska nämnden ange 

hur det hanteras och när det kommer att vara verkställt. Samtidigt 

ska nämnden redovisa alla uppdrag från fullmäktige från tidigare år 

som ännu inte verkställts. Uppdragsredovisningen omfattar inte 

beredningsuppdrag för motioner som redovisas i den ordning som 

föreskrivs i fullmäktiges arbetsordning. 

 

Kommunstyrelsen samordnar de olika nämndernas uppdragsredo-

visningar och lämnar över sammanställningen till fullmäktige i sam-

band med årsredovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport 

angående granskning av styrelsens och nämndernas verkställande av 

kommunfullmäktiges beslut. 

 

Kommunrevisionens sammantagna bedömning är att kommunstyrel-

sen saknar ett dokumenterat system för att bevaka att uppdrag från 

fullmäktige till enskilda nämnder verkställs och återrapporteras 

utöver de mål, direktiv och inriktning som återrapporteras inom 

ramen för delårsrapport och årsanalys. Enligt revisionens bedömning 

finns det därför en risk för ohörsamhet till fullmäktiges beslut. 

 

Utifrån granskningsresultatet lämnar kommunrevisionen följande 

rekommendationer: 

 

 

  forts 
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forts 

 

- Kommunstyrelsen att tydliggöra riktlinjer för ärendehantering och 

protokollsskrivning. Riktlinjerna bör innehålla hur ärenden och 

beslut ska formuleras och hur uppföljningen av fullmäktiges 

beslut ska genomföras och återrapporteras. 

 

- Kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de uppdrag som ges 

från fullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till nämn-

derna. 

 

- Kommunstyrelsen att ta fram gemensamma riktlinjer för hur upp-

drag som ges från fullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv 

till nämnderna ska återrapporteras till fullmäktige. 

 

Kommunledningskontoret instämmer i kommunrevisionens bedöm-

ning att det behövs ett enhetligt system för att följa upp sådana upp-

drag från fullmäktige till nämnderna i särskilda ärenden som inte 

fångas upp i kommunens mål- och resultatstyrningsprocess. Kom-

munledningskontoret föreslår att det i punkt 3.6.3 om årsredovisning 

i riktlinjerna för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning 

införs ett krav på att nämnderna i sina årsrapporter ska redovisa samt-

liga fullmäktigeuppdrag som riktats till dem och hur uppdragen har 

verkställts. 

 

Kommunledningskontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen 

anmodar övriga nämnder att säkerställa att beslut som är av upp-

dragskaraktär inte formuleras så att det kan råda tvivel om huruvida 

något ska göras och i så fall av vem samt att beslut om åtgärd inne-

håller en tidsram inom vilken åtgärden ska utföras. 

 

Kommunledningskontoret aviserar att det i samband med pågående 

revidering av handledning för kommunens ärende- och doku-

menthanteringssystem ska ges riktlinjer för formulering av besluts-

förslag i tjänsteskrivelser och protokoll i ärenden av uppdragskarak-

tär. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 10. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2015. 

Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 

verkställande av kommunfullmäktiges beslut. 

____ 
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§ 11 Dnr 2015-000493 

 

Reviderad policy mot korruption 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reviderad policy 

mot korruption. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen, vissa övriga nämnder 

samt de kommunala bolagen överlämnat en rapport angående 

granskning av kommunens interna kontroll mot mutor och bestick-

ning. 

 

Kommunrevisionen har utifrån granskningsresultatet identifierat föl-

jande förbättringsområden/rekommendationer med avseende på 

kommunstyrelsen: 

 

- Kommunen har antagit ett flertal riktlinjer och policys med bäring 

för den interna kontrollen avseende mutor, bestickning och 

oegentligheter. Bedömningen är att dokumentationen är gedigen. 

Däremot rekommenderas att kommunen kontinuerligt uppdaterar 

dessa i syfte att återspegla förändringar i förutsättningar och til-

lämpning. 

 

- Kommunen har en tydlig värdegrund som baseras på tillit och 

öppenhet. Bedömningen är att detta bidrar till en god kontrollmiljö 

avseende mutor, bestickning och oegentligheter. Dokumentation 

för särskilt riskutsatta nyckelpersoner och verksamheter saknas 

dock i den interna kontrollen. 

 

- Kommunen genomför inte riskanalyser som del av internkontroll-

planerna. Kommunen rekommenderas att upprätta en risk- och 

väsentlighetsanalys enligt vedertagen modell som del av intern-

kontrollarbetet. 

 

- Kommunen kan utveckla informationen och internutbildningen 

avseende mutor och bestickning. Policyn mot mutor och bestick-

ning bör exempelvis inkluderas i introduktionsutbildningen. 

Kommunen tillämpar inte någon whistleblowerfunktion. Frågor 

gällande mutor, bestickning och oegentligheter är av sådan vikt att 

kommunen bör överväga att införa ett internt anonymt inci-

dentrapporteringssystem.  forts 
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- Kommunstyrelsen kan förbättra uppföljningen av policyn mot 

mutor och bestickning. Detta för att säkerställa policyns efterlev-

nad. Det konstateras att de två senaste årens internkontrollplaner 

inte har inkluderat mutor, bestickning eller oegentligheter som 

kontrollmoment. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att kommunstyrelsen redan 

den 8 juni 2004, § 180, antog ett av kommunledningskontoret 

utarbetat förslag till policy mot mutor och bestickning. 

 

Kommunledningskontoret instämmer i kommunrevisionens bedöm-

ning att policyn är i behov av uppdatering. Kontoret har därför gjort 

en översyn av policyn som inte bara innebär en anpassning till gäl-

lande lagregler utan också en modernisering av innehållet. Kontoret 

lägger fram den reviderade policyn, Laholms kommuns policy mot 

korruption, för antagande. 

 

Kommunledningskontoret delar vidare kommunrevisionens bedöm-

ning att kommunen kan utveckla informationen och internutbild-

ningen avseende mutor och bestickning. Det föreslås därför att kom-

munstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att inkludera 

kommunens policy mot korruption i introduktionsutbildningen för 

nyanställda samt att dessa frågor inarbetas i kommunens riktlinjer för 

medarbetarsamtal. 

 

Vad avser frågan om utveckling av kommunens internkontrollarbete 

med bäring på korruptionsfrågor hänvisar kommunledningskontoret 

till vad kontoret föreslår i samband med yttrande över en revisions-

rapport angående granskning av internkontrollarbetet hos kommu-

nen och Laholmshem AB. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 11. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 december 2015. 

Förslag till reviderad policy mot korruption. 

Revisionsrapport Granskning av intern kontroll kopplat till mutor, 

bestickning och oegentligheter. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Elisabet Babic (M): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag om antagande av policyn. 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 12 Dnr 2015-000270 

 

Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapporter och läg-

ger 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. Rappor-

tering 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 

respektive 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 tredje kvartalet 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 12. 

Socialnämndens protokoll den 17 november 2015 § 105. 

____ 
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§ 13 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 
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§ 14 Dnr 2016-000043 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ingmar Rundberg (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

2. Thomas Löwenbo (SD), väljs till ersättare i kommunstyrelsen för 

tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Ingmar Rundberg (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 18 januari 2016. 

____ 
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§ 15 Dnr 2016-000054 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anders Christensen (SD) befrias från sina uppdrag som ersättare 

i kommunfullmäktige och kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

2. Fyllnadsval av ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden förrät-

tas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning  

Anders Christensen (SD) begär att få bli befriad från sina uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige och kultur- och utvecklings-

nämnden. 

 

Beslutsunderlag  

Avsägelse den 26 januari 2016. 

___ 
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§ 16 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remis av motion om åtgärder 

mot antalet underkända elever i grundskolan. 

Dnr 2016-004. 

 

2. Kommunrevisionen. Uppföljning av granskning av upphand-

lingsprocessen. 

Dnr 2015-540. 

 

3. Kommunrevisionen. Uppföljning av granskning av kommunens 

hantering av medarbetarsamtal. 

Dnr 2015-539. 

 

4. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om blankettarkiv 

på olika språk. 

Dnr 2015-217. 

 

5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Inspektion enligt 19 kap. 

17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen av 

överförmyndarverksamheten i Halmstads, Hylte och Laholms 

kommuner. 

Dnr 2015-011. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 17 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

allmänhetens frågestund. 

____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 

 

Information om kommunens bostadsförsörjningsplanering 

 

Samhällsbyggnadskontoret informerar om planeringsläget för bl.a. 

bostadsproduktion i kommunen. 

___ 

 


