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Plats och tid Laholms Teater, kl. 18:30 – 19.45 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Lillemor Landén-Vepsä, kommunrevisor, § 29 

 Tommy Jacobson, kommunrevisor, § 29 

 Kristina Rosendahl, kommunstrateg, § 30 

 

 

 

Utses att justera Christer Johnsson (M) och Birgitta Fritzon (S) 

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 25 februari 2016 kl. 16.30 

 

 

 

Paragrafer  19-30 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Christer Johnsson Birgitta Fritzon 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2016 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1        

Thomas Jönsson (M) 1        

Mikael Kahlin (M) -- Knut Slettengren       

Margareta Bengtsson (M) 1        

Christer Johnsson (M) 1        

Lena Drott (M) 1        

Jonas Hellsten (M) 1        

Karl-Fredrik Klinker (M) -- Gert Olsson       

Angela Magnusson (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) -- Ingela N Eriksson       

Maria Bronelius (C) 1        

Lena Olofsdotter  (C) 1        

Lorentz Pucher (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Lena Angviken (MP) 1        

Martin Petersson (MP) -- Pontus Svensson       

Lars Gustafsson (KD) 1        

Helene Nilsson (KD) 1        

Emma Gröndahl (L) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist       

Birgitta Fritzon (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1        

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) -- Karl-Fredrik Tholin       

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 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) -- Anna Maria Sjöstrand       

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2016 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Ingela N Eriksson  (C)  

Pontus Svensson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S) 1 

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Bodil Fast (SD)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI)  

Birgitta Annerfors (SPI)  

Lars Inge Johansson (LP)  

Gunilla Waldeman (LP) 1 

 
 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 23 februari 2016 

 
Protokollet som justerats den 25 februari 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6,  

312 80 Laholm 

 

Bo Erlandsson 

Kanslichef/kommunjurist 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 26 februari 2016 

till och med den 18 mars 2016 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 19 Dnr 2016-000067 

 

Bidrag till Föreningen Ysby Bygdegård 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 

ansökan att för planerade åtgärder på Ysby Bygdegård lämna 

Föreningen Ysby Bygdegård bidrag med 30 procent av det 

bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt förord-

ningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig 

omfattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje orga-

nisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Ysby Bygdegård ansöker om kommunalt stöd till 

ombyggnad av kök, hall och källare. Föreningen har hos Boverket 

ansökt om statligt stöd enligt förordningen (1996:1593) vilket inne-

bär att föreningen kan erhålla bidrag med 50 procent av kostnaden 

under förutsättning att kommunen beviljar ett bidrag på 30 procent, 

vilket motsvarar 897 000 kr, och att föreningen bidrar med resterande 

20 procent av kostnaden. 

 

Föreningen ansöker om bidrag för att förbättra arbetsmiljön i köket 

och för att tillgänglighetsanpassa handikapptoaletten så att den upp-

fyller dagens krav. En mindre tillbyggnad planeras för att frigöra ser-

veringsytor. Även en uppfräschning av lokalen behövs då den sen-

aste renoveringen gjordes för 25 år sedan. Föreningen menar att 

åtgärderna kommer att öka lokalens attraktivitet och förbättra uthyr-

ningsläget. 

 

Föreningen har idag inga lån med kommunal borgen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 februari 2016, § 26. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

8 februari 2016. 

Ansökan från föreningen Ysby Bygdegård. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2015-000356 

 

Återkallelse av uppdrag att se över kommunens politiska orga-

nisation 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige återkallar uppdraget den 28 januari 2014, § 3, 

till demokrati- och organisationsberedningen att till den 30 novem-

ber 2016 följa upp och utvärdera kommunens politiska organisation. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 28 januari 2014, § 3, beslut om vil-

ken politisk organisation kommunen ska ha under den innevarande 

mandatperioden 2015-2018. Fullmäktiges beslut överensstämde med 

ett av demokrati- och organisationsberedningen framtaget underlag 

och förslag. 

 

Organisationsbeslutet innebar bl.a. att kommunstyrelsen den 1 janu-

ari 2015 övertog servicenämndens uppgifter när det gäller avfalls-

hantering, gatu- och väghållning, park- och naturverksamhet samt 

ansvaret för vissa internservicetjänster (kommunens kostverksam-

het, fordons- och transportorganisation samt kontorsservicefunk-

tion). 

 

Vidare fick styrelsen i samband med att kommunen fr.o.m. den 1 

januari 2015 bolagiserade sin fastighetsförvaltning verksamhets-

ansvaret för en rad fastighetsrelaterade frågor. Det gäller bl.a. för-

valtningsansvar för det kvarvarande kommunala fastighetsbeståndet, 

planering av kommunens samlade lokalbehov innebärande arbete 

med strategi för kommunövergripande lokalförsörjning, effektivi-

sering av verksamheternas lokalutnyttjande, ingående av och upp-

följning av koncerninterna och externa hyresavtal och förvaltnings-

avtal avseende bostäder och lokaler samt beställarfunktion i förhål-

lande till Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB vid 

nyinvesteringsprojekt, fastighetsutveckling, ombyggnader och reno-

veringar. 

 

I samband med organisationsbeslutet uppdrog fullmäktige åt demo-

krati- och organisationsberedningen att till den 30 november 2016 

följa upp och utvärdera den politiska organisationen särskilt vad 

avser kommunstyrelsens utökade uppgiftsområde. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Demokrati- och organisationsberedningens presidium konstaterar att 

beredningen har ett stående uppdrag att inför varje ny mandatperiod 

göra en översyn av kommunens politiska organisation. Under den 

innevarande mandatperioden planeras översynen påbörjas under 

2017 för att slutredovisas för fullmäktige senast i början av valåret 

2018. 

 

Enligt presidiets uppfattning har den nuvarande nämndorganisa-

tionen som trädde till den 1 januari 2015 varit i funktion under så 

kort tid att det inte är realistiskt att redan efter ett år kunna erhålla 

några välgrundade erfarenheter och dra några säkrare slutsatser om 

den politiska organisationens funktionssätt. Därtill kommer att 

exempelvis flertalet av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare är 

nya i förhållande till styrelsens sammansättning föregående mandat-

period, vilket sannolikt gör det svårare att nu utvärdera styrelsens 

förändrade uppgiftsområde med den roll styrelsen hade tidigare. 

 

Med anledning härav föreslås att fullmäktiges uppdrag till bered-

ningen att redan under 2016 följa upp och utvärdera den politiska 

organisationen återkallas och att beredningen får fortsätta sin pla-

nering med att påbörja en sådan översyn under 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M): Bifall tillkommunstyrelsens förslag om bifall till 

demokrati- och organisationsberedningens presidiums förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll den 9 februari 2016 § 27. 

Demokrati- och organisationsberedningens presidiums skrivelse den 

22 december 2015. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 21 Dnr 2016-000045 

 

Fördelning mellan kommunens nämnder av statliga ersättningar 

för nyanlända flyktingar 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till fördel-

ning mellan berörda nämnder av grundersättningar och scha-

blonersättningar för nyanlända flyktingar att gälla från och med 

2016. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner övriga föreslagna principer om 

redovisning, uppföljning och ekonomisk ansvarsfördelning för 

integrationsverksamheten. 

 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov fatta beslut om 

revidering av fördelningen av schablonersättningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I planeringsförutsättningarna för 2015 års budget gavs kommun-

styrelsen i uppdrag att i samverkan med kultur- och utvecklings-

nämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden utforma 

system och arbetsmetoder där kommunens samlade resurser för mot-

tagande och insatser för etablering av nyanlända kan utgöra en grund 

för bestämmande av ambitionsnivåer och resursfördelning. 

 

Sedan uppdraget gavs har antalet nyanlända ökat kraftigt vilket med-

för att det blir allt viktigare att ha en tydlig styrning och uppföljning 

av resurser och förbrukning inom integrationsverksamheten. 

 

Kommunerna får ersättningar från staten för sina kostnader i sam-

band med mottagande av asylsökande och för personer som ansökt 

om eller fått uppehållstillstånd. Ersättningarna kan delas in följande 

3 huvudområden: 

 

– Grundersättningar 

– Schablonersättningar 

– Ersättningar för återsökningsbara kostnader 

 

Staten ger ingen vägledning i hur schablonersättningarna ska för-

delas mellan olika verksamheter utan varje kommun får efter sina 

förhållanden och förutsättningar fördela och förvalta dessa. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Kommunledningskontoret lägger fram förslag på fördelning mellan 

berörda nämnder av grundersättningarna och de schablonersätt-

ningar som kommunen erhåller, ansvarsfördelning i övrigt mellan 

nämnderna vad gäller ekonomisk redovisning, uppföljning och 

administration samt vissa ställningstagande beträffande externredo-

visningen. Förslaget har tagits fram i samverkan med tjänstemän 

inom kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden 

och socialnämnden. 

 

Fram till och med 2015 har kultur- och utvecklingsnämnden mottagit 

etableringsschablonen och därefter fördelat dessa till övriga nämnder 

efter en fördelningsnyckel. Ansvaret för denna fördelning överförs 

enligt förslaget till kommunstyrelsen. Dessutom föreslås att en del 

av de årliga ersättningarna avsätts till en gemensam resurs för fram-

tida behov och för särskilda insatser under året som inte varit möjligt 

att finansiera inom ramen för den ordinarie fördelningen. Resursen 

ska då företrädesvis användas till specifika projekt eller aktiviteter 

som främjar och utvecklar integration av utrikes födda kommun-

innevånare. Prioriterade områden är insatser som syftar till att uppnå 

en långsiktig egenförsörjning för individen genom arbete eller stu-

dier. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelse protokoll den 9 februari 2016 § 28. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2016. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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§ 22 Dnr 2016-000013 

 

Revidering av plan för dialog, inflytande och samverkan med 

barn och unga 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till ändring i 

plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 28 juni 2011, § 95, en plan för dia-

log, inflytande och samverkan för barn och unga. Ungdomssamord-

naren lägger nu fram förslag till revidering av planen. Förslaget har 

tagits fram i samverkan med elevråden på kommunens 7-9-skolor 

och Osbecksgymnasiet. 

 

Planen består fortfarande av två delar, där den första delen handlar 

om kommunens målsättningar, värdegrund och åtaganden gentemot 

unga i kommunen samt förväntningarna på unga i processen. Den 

andra delen handlar om hur kommunen tillsammans med unga ska 

lyckas leva upp till de åtaganden som har gjorts. De ändringar som 

föreslås är att planen byter namn till plan för dialog och inflytande 

för unga i Laholms kommun, budget för ungdomsforum, ett förtyd-

ligande hur nämnderna ska arbeta med ungdomsdialogen m.m. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 februari 2016 § 29. 

Ungdomssamordnarens tjänsteskrivelse den 27 november 2015. 

Förslag till plan för dialog och inflytande för unga i Laholms kom-

mun. 

____ 
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§ 23 Dnr 2016-000102 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ”Det 

går bra för Laholm” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) meddelar därefter 

att interpellationen avses besvaras nästa sammanträde. 

 

Ärendet 
Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande svar på ett antal frågeställningar under temat ”Det går bra 

för Laholm”. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 21 februari 2016. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 24 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 
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§ 25 Dnr 2016-000054 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i kultur- 

och utvecklingsnämnden efter Anders Christensen (SD). 

____ 
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§ 26 Dnr 2016-000070 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Magnus Johansson (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

barn- och ungdomsnämnden. 

 

2. Angela Magnusson (M), väljs till ersättare i barn- och ungdoms-

nämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Magnus Johansson (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 29 januari 2016. 

____ 
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§ 27 Dnr 2016-000088 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bodil Fast (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare kommunfull-

mäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Bodil Fast (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 15 februari 2016. 

____ 
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§ 28 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om arbets-

grupp för bevarande av havsstranden för olika intressen. 

Dnr 2016-057. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av medborgarförslag 

om utegym i Knäred och Våxtorp. 

Dnr 2016-075. 

 

3. Kommunrevisionen. Granskning av detaljplaneprocessen. 

Dnr 2016-074. 

 

4. Socialnämnden. Svar på medborgarförslag om vårdhundar. 

Dnr 2015-203. 

 

5. Kommunstyrelsen. Återrapportering av rutiner för hantering av 

synpunkter och förslag på kommunens webbplats. 

Dnr 2015-181. 

 

6. Länsstyrelsen. Ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Dnr 2016-054. 

____ 
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§ 29 

 

Information från kommunrevisionen om revisionsplan för år 

2016 samt om granskning av kommunens detaljplaneprocess 

 

Kommunrevisionen informerar om revisionsplan för år 2016 samt 

om genomförd granskning av kommunens detaljplaneprocess. 

____ 
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§ 30 

 

Information om kommunens resultat i undersökningen Kommu-

nens kvalitet i korthet 

 

Kommunledningskontoret informerar om kommunens resultat i Sve-

riges Kommuner och Landstings undersökning Kommunens kvalitet 

i korthet. 

____ 

 

Under informationen beslutar kommunfullmäktige om ajournering 

för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 

 

 


