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Bo Erlandsson 
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_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 1 april 2016 

 till och med den 22 april 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 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) 1        

Lena Drott (M) 1        

Jonas Hellsten (M) 1        

Karl-Fredrik Klinker (M) -- Cecilia Roos       

Angela Magnusson (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Lena Olofsdotter  (C) -- Gudrun Pettersson       

Lorentz Pucher (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Lena Angviken (MP) 1        

Martin Petersson (MP) 1        

Lars Gustafsson (KD) 1        

Helene Nilsson (KD) -- Lennart Hansson       

Emma Gröndahl (L) 1        

Kjell Henriksson (S) -- Bo Tengqvist       

Annita Asplid (S) 1        

Magnus Johansson (S) -- Villemo Ekman       

Kristina Jönsson (S) -- Karl-Fredrik Tholin       

Siv Pålsson (S) 1        

Kewin Hansen (S) 1        

Birgitta Fritzon (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1        

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2016 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1        

Rikard Vesterlund (SD) 1        

Hans Hansson (SD) 1        

Ingmar Rundberg (SD) 1        

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Peter Berndtson (SD) -- Lars-Göran Jarl       

Per Asklund (SPI) 1        

Roland Norman (SPI) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2016 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

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  

Margareta Jonsson  (L) 1 

Göran Holmberg (L)  

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)  

Ole Möbius (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: ____________________________  
 

KF § 31 Dnr 2016-000102 

 

Svar på interpellation angående "Det går bra för Laholm" 

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till kommunstyrelsens 

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

för Laholm”. 

 

Kommunfullmäktige har den 23 februari 2016, § 23, beslutat att 

interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) besvarar inter-

pellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 21 februari 2016. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 32 Dnr 2016-000057 

 

Svar på motion om arbetsgrupp för bevarande av havsstranden 

för olika intressen 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lena Angviken, Martin 

Petersson och Pontus Svensson (MP) att kommunstyrelsen ska ges i 

uppdrag att bilda en arbetsgrupp med representanter för olika intres-

sen som ska ta fram idéer som möjliggör att havsstranden inom kom-

munen bevaras med fokus på friluftsliv, rekreation och naturupp-

levelser och därmed minskad biltrafik. Det föreslås vidare att arbets-

gruppen bildas snarast så att flera av de framkomna idéerna hinner 

verkställas redan till sommaren 2016. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har den 27 januari 2016 remitterat 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges 

sammanträde den 27 september 2016. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att kommunstyrelsen den 13 

november 2012, § 252, har gett miljö- och byggnadsnämnden i upp-

drag att påbörja arbete med ändring av detaljplanerna för havsstran-

den. I beslutet angavs som riktlinjer för planuppdraget att detalj-

planerna ska ta hänsyn till nuvarande och kommande behov av ser-

vicepunkter, möjligheten att tillskapa brygga/pir och att anordna par-

kering i enlighet med en av ett konsultföretag gjord principutredning. 

Det angavs vidare att parkeringsområdena bör avgränsas såväl i 

nord-sydlig som i öst-västlig riktning och att en del av stranden 

närmast havet bör vara bilfri. I beslutet angavs även att kommunalt 

huvudmannaskap ska gälla för hela strandområdet. 

 

Planuppdraget har hittills resulterat i att förslag till detaljplaner för 

havsstranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand har tagits fram 

och har under 2013 varit föremål för samråd. Planförslagen håller nu 

på att omarbetas med anledning av de synpunkter som kom fram i 

samrådet. 

 

  

  

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 32 forts 

 

Kommunledningskontoret konstaterar vidare att det kommunala 

planmonopolet i plan- och bygglagstiftningen innebär en ensamrätt 

för kommunen att anta och ändra detaljplaner och därigenom också 

makten att bestämma huruvida och vid vilken tidpunkt som planlägg-

ning ska ske. Kommunen har alltså rätten att bestämma var, hur och 

när en detaljplan ska upprättas. Kommunens planmonopol utövas 

ytterst av den lokala representativa demokratin genom kommunens 

fullmäktige. 

 

Såsom kommunledningskontoret uppfattar det innebär motionsför-

slaget att kommunstyrelsen nu ska bjuda in företrädare för organisa-

tioner som representerar olika intressen med anknytning till utnytt-

jandet av havsstranden till en dialog i frågor som rör strandområdet. 

Det finns visserligen inget som hindrar att kommunen i detaljplane-

sammanhang tar initiativ till en dialog som går utöver det samråd 

som ska genomföras enligt plan- och bygglagen. Kommunlednings-

kontoret konstaterar dock att det vid samrådet om de två planför-

slagen för havsstranden som genomfördes 2013 har kommit in syn-

punkter från bl.a. lokala organisationer som Mellbystrands väg-

förening, Naturskyddsföreningen i Södra Halland, Mellbystrands-

föreningen, Föreningen Strandmiljö Laholm, Föreningen Strand för 

alla och Skummeslövs Badortsförening. Dessa synpunkter bereds nu 

i den pågående planprocessen. Det kan således konstateras att det 

redan har genomförts den dialog med lokala intressen som efter-

strävas i motionen och som syftar till att få fram ett så bra besluts-

underlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Det saknas därför enligt kommunledningskontorets uppfattning 

anledning att nu bjuda in till ytterligare samråd utöver den möjlighet 

att lämna synpunkter på planförslagen som kommer att erbjudas i 

granskningsskedet. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2016 § 45. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016. 

Motion till kommunfullmäktige den 26 januari 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Angviken (MP): Bifall till motionen. 

 

Bertil Johansson (LP): Bifall tillkommunstyrelsens förslag om 

avslag på motionen. 

  forts 
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KF § 32 forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lena Angvikens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens för-

slag. 

 

Reservation 

Eva M Larsson, Lena Angviken och Martin Petersson (MP) reser-

verar sig mot beslutet. 

____ 
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KF § 33 Dnr 2016-000085 

 

Reviderad investeringsbudget 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudgeten 

för år 2016 enligt kommunledningskontorets förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar bli 

försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betal-

ningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda varvid 

det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas 

andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning 

som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. 

 

Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2016 som antogs av 

fullmäktige i november 2015 uppgick till totalt 112 335 tkr. 

 

Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investerings-

budget för 2016. Nämnden för Laholmsbuktens VA har lämnat kom-

mentarer till förslaget, vilka bifogas. Kommentarer bifogas även för 

kommunstyrelsens investeringsprojekt inom planeringskontorets 

verksamhet. Förslaget innehåller i princip de i 2016 års budget 

beslutade investeringar, projekt som av olika anledningar inte avslu-

tats under 2015 samt vissa nya projekt som redovisas särskilt. 

 

Den totala bruttokostnaden i årets investeringsbudget uppgår till 

140 188 tkr och intäkterna uppgår till 17 287 tkr, vilket innebär att 

föreslagna nettoinvesteringar uppgår till 122 901 tkr. Dessa fördelas 

mellan respektive nämnd enligt följande: 

 

Nettoinvesteringar (tkr) 

 

Kommunstyrelse (inkl VA och avfall) 104 246 

Kultur- och utvecklingsnämnd            10 000 

Barn- och ungdomsnämnd              2 700 

Socialnämnd              5 905 

Miljö- och byggnadsnämnd                   50 

 

Totalt           122 901 forts 
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KF § 33 forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2016 § 46. 

Kommunledningskontorets sammanställning den 1 mars 2016. 

____ 

 

Efter behandlingen av ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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KF § 34 Dnr 2016-000116 

 

Ändring i principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till föränd-

ringar i kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

att gälla från och med innevarande års arbete med kommunplan och 

budget för 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande behandling av budget har i praktiken genomförts två 

gånger varje år. Detta sker då under några veckor i maj och septem-

ber. Arbetet för såväl kommunstyrelsen som de verksamhets-

ansvariga nämnderna, sker således under tidsmässigt komprimerade 

perioder. Detta medför att det inte i tillfredställande omfattning finns 

tid till förankring, dialog med och mellan nämnder och utrednings-

arbete i övrigt. Genom att vissa arbetsmoment dubbleras ökar också 

den totala arbetsinsatsen. 

 

Ytterligare erfarenheter är att nämndernas utrymme att samordna, 

planera och sätta mål för verksamheterna har varit begränsat, dels 

genom tidsaspekten och dels genom att kommunstyrelsen i riktlinjer 

och direktiv har föreslagit gemensamma resultatmål och indikatorer 

för nämnderna. Detta har gjort att de av fullmäktige antagna inrikt-

ningsmålen som gäller för mandatperioden har kommit lite i 

skymundan. 

 

Mot bakgrund av de erfarenheter som erhållits förslås en, i vissa 

delar, återgång till den ordning som förelåg före 2013. Den grund-

läggande budgetramen för nästkommande år utgörs av beslutad eko-

nomisk plan året efter budgetåret. Det särskilda beslutet om bud-

getramar i fullmäktige under juni månad utgår ur planeringsproces-

sen. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer och direktiv för nämn-

dernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner senast 

under maj. Samtidigt tidigareläggs tidpunkten som nämnderna ska 

lämna förslag på ekonomisk plan och underlag till kommunplan till 

den 31 augusti. 

 

 

 

 

  forts 
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KF § 34 forts 

 

För att skapa större utrymme för nämnderna att planera och samverka 

kring kommunens gemensamma resultatmål föreslås förändringar i 

framtagandet av målen. I stället för att kommunstyrelsen föreslår 

konkreta gemensamma resultatmål med tillhörande indikatorer så 

pekar styrelsen ut strategiskt viktiga områden för planeringsåret ur 

fullmäktiges inriktningsmål som nämnderna ska utgå från när målen 

arbetas fram. 

 

Ett arbete med att se över kommunens kvalitetsdeklarationer har 

under 2015 initierats av kommunstyrelsen. Under arbetet har det 

kommit fram att kvalitetsdeklarationernas roll som nämndernas styr-

medel för kvalitetsnivåer i verksamheterna kan lyftas. Därav föreslås 

förtydliganden i principerna i skrivningarna kring kvalitetsdeklara-

tionerna. 

 

Ett ytterligare förslag är att krav på verksamhetsmål i verksamhets-

planerna utgår. I praktiken har verksamhetsplanerna inte innehållit 

några mål utöver nämndernas mål, utan mer fokuserat på aktiviteter. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2016 § 48. 

Förslag till Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2016. 

____ 
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KF § 35 Dnr 2015-000542 

 

Riktlinjer för kommunens krisberedskap 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till riktlinjer för 

Laholms kommuns krisberedskap 2016-2019 med ledningsplan 

vid extraordinär händelse. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver Laholms kommuns ledningsplan 

vid extraordinär händelse antagen av kommunfullmäktige den 26 

februari 2013, § 27. 

 

Ärendebeskrivning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse om 

kommunernas krisberedskap. Överenskommelsen reglerar kommu-

nernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kom-

munerna erhåller ersättning från staten för att finansiera verksamhet 

och förberedelser inför och vid extraordinära händelser. Bestämmel-

serna i LEH syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin 

verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

Kommunen ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga 

till civilt försvar. 

 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från 

det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 

en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Det som särskiljer 

extraordinära händelser från andra händelser är de extraordinära hän-

delsernas stora omfattning och att händelseförloppet är snabbt eller 

svårt att överblicka och därmed kräver skyndsamma insatser av de 

kommunala verksamheterna. 

 

I överenskommelsen mellan MSB och SKL framgår att kommunen 

ska med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen för varje ny man-

datperiod fastställa ett dokument innehållande: 

 

- En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 

mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter 

samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 

verksamhet.  forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kommunfullmäktige 2016-03-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 35 forts 

 

- En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som 

beskrivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas. 

Här ingår att särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska 

användas. 

 

- En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden. 

 

- En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 

 

Räddningstjänsten lägger nu fram förslag på styrdokument för kom-

munens arbete med krisberedskap i enlighet med överenskommel-

sen. I dokumentet har kommunens ledningsplan vid extraordinär 

händelse inarbetats varför kommunfullmäktige föreslås upphäva 

kommunens ledningsplan vid extraordinär händelse. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2016 § 49. 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 30 december 2015. 

Riktlinjer för Laholms kommuns krisberedskap 2016-2019. 

____ 
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KF § 36 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 
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KF § 37 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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KF § 38 Dnr 2016-000147 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ole Möbius (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommun-

fullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Ole Möbius (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som ersät-

tare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 11 mars 2016. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 39 Dnr 2016-000149 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gert Olsson (M), Elsa Birgers väg 20, 312 05 Skottorp, väljs till 

huvudman i Laholms Sparbank för tiden till och med den ordi-

narie sparbanksstämman 2019. 

 

2. Fyllnadsval av huvudman efter Nils-Erik Johansson (S) förrättas 

nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 16 december 2014, § 234, valt Angela 

Magnusson (M) och Nils-Erik Johansson (S) till huvudmän i 

Laholms Sparbank för tiden från den ordinarie sparbanksstämman 

2015 till och med den ordinarie sparbanksstämman 2019. 

 

Enligt reglementet för Laholms Sparbank är huvudman som under 

löpande mandatperiod fyller 70 år skyldig att avgå vid ordinarie spar-

banksstämma det kalenderår huvudmannen uppnår denna ålder. 

 

Laholms Sparbank anhåller att kommunfullmäktige förrättar 

fyllnadsval av huvudmän i banken efter Angela Magnusson (M) och 

Nils-Erik Johansson (S) som fyller/fyllt 70 år under löpande mandat-

period. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan den 16 mars 2016 från Laholms Sparbank. 

____ 
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KF § 40 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om gratis 

kollektivtrafik för pensionärer och skolungdomar sommaren 

2016. 

Dnr 2016-097. 

  

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om öppet-

hållande och slopade entréavgifter vid kommunen utebad som-

maren 2016. 

Dnr 2016-098. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om cykel-

leden Cykla för freden i Knäred. 

Dnr 2016-112. 

 

4. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om påföljd 

vid överträdelse av kommunfullmäktiges regler och riktlinjer. 

Dnr 2016-146. 

 

5. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av medborgarförslag 

om hundrastplats i Trädgårdsstaden i Laholm. 

Dnr 2016-105. 

 

6. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

fritidsaktiviteter på Hallandsås. 

Dnr 2015-153. 

 

7. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

inköp av keramiksamling. 

Dnr 2015-244. 

 

8. Barn- och utbildningsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete år 2015- övergång och samverkan. 

Dnr 2016-106. 

 

9. Kommunrevisionen. Granskning av vård, omsorg och stöd för 

personer med missbruks- och beroendeproblematik. 

Dnr 2016-106. 
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KF § 40 forts 

 

10. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare för ledamot i kommun-

fullmäktige. 

Dnr 2016-088. 

____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 

Kommunfullmäktige 2016-03-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 41 

 

Information om kommunens invånardialog 

 

Kommunledningskontoret informerar om framtaget stödmaterial för 

invånardialog. 

____ 

 


