
 

 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 

2016-04-26 

 

§ Ärendelista 
 

§ 42 Dnr 2016-000171 

Interpellation om kommunens åtgärder mot våldsbejakande extremism och 

barnäktenskap 

§ 43 Dnr 2016-000146 

Svar på motion om påföljd vid överträdelse av kommunfullmäktiges regler och 

riktlinjer 

§ 44 Dnr 2016-000140 

Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 

§ 45 Dnr 2015-000500 

Kommunens årsredovisning 2015 med kommunalpolitisk debatt 

§ 46 Dnr 2016-000182 

Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens verksamhet 2015 

samt pröv-ning av frågan om ansvarsfrihet för nämnderna och de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ 

§ 47 Dnr 2016-000151 

Överföringar av 2015 års budgetavvikelser till resultatfonder 

§ 48 Dnr 2016-000145 

Kommunens kompletteringsbudget 2016 

§ 49 Dnr 2016-000162 

Ändring i taxa för hyror och avgifter i fritidsanläggningar 

§ 50  

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

§ 51 Dnr 2016-000054 

Valärende 

§ 52 Dnr 2016-000149 

Valärende 

§ 53  

Anmälningar 

§ 54  

Frågestund med Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (20) 

Kommunfullmäktige 2016-04-26  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18.30 – 21.25 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Lillemor Landén-Vepsä, kommunrevisionens ordf., § 46 

 Thomas Jönsson, styrelseordförande, § 57 

 Stefan Lundström, VD, § 57 

 

 

 

Utses att justera Kjell Henriksson (S) och Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 27 april 2016 kl. 16.30 

 

 

 

Paragrafer  42-57 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Kjell Henriksson Ove Bengtsson 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 26 april 2016 

 
Protokollet som justerats den 27 april 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 28 april 2016 till och med den 19 maj 2016 

intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 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) 1         

Angela Magnusson (M) 1         

Erling Cronqvist (C) 1         

Ove Bengtsson (C) 1         

Maria Bronelius (C) 1         

Lena Olofsdotter  (C) 1         

Majvor Persson (C) 1         

Lorentz Pucher (C) 1         

Eva M Larsson (MP) 1         

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) 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) 1         

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2016 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1        

Rikard Vesterlund (SD) -- Lars-Göran Jarl       

Hans Hansson (SD) -- Conny Nilsson       

Ingmar Rundberg (SD) 1        

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Peter Berndtson (SD) 1        

Per Asklund (SPI) 1        

Roland Norman (SPI) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2016 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M) 1 

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Gudrun Pettersson (C) 1 

Fredrik Lindqvist (C)  

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) 1 

Bo Tengqvist   (S)  

My Persson (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S) 1 

Willemo Ekman (S) 1 

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Key Pettersson (SD)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

Gunilla Waldeman (LP) 1 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 42 Dnr 2016-000171 

 

Interpellation om kommunens åtgärder mot våldsbejakande 

extremism och barnäktenskap 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) meddelar därefter att 

interpellationen avses besvaras nästa sammanträde. 

 

Ärendet 
Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till socialnämndens ord-

förande svar på följande frågor: 

 

1. Har Laholms kommun någon samordnad verksamhet som följer 

upp vilka ungdomar, som kan vara i farozonen för att ansluta sig till 

våldsbejakande extremistiska organisationer? 

 

2. Hur följer Laholms kommun upp om det finns några familjer där 

barn och tvångsäktenskap kan förekomma? 

 

3. Och hur agerar kommunen i sådana förekommande fall? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 29 mars 2016. 

____ 
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KF § 43 Dnr 2016-000146 

 

Svar på motion om påföljd vid överträdelse av kommunfullmäk-

tiges regler och riktlinjer 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

med hänvisning till visst upphandlingsärende att fullmäktige ska ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till påföljd för 

anställda som bryter mot fullmäktiges regler och riktlinjer. 

 

Fullmäktiges presidium har den 14 mars 2016 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges samman-

träde den 25 oktober 2016. 

 

Kommunledningskontoret lämnar redogörelse för de kommun-

anställdas arbetsrättsliga ansvar. I lagen om anställningsskydd finns 

bl.a. regler om uppsägning och avskedande som gäller för kommun-

anställda. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal, 

bl.a. Allmänna bestämmelser, AB, som gäller för kommunens 

arbetstagare. AB innehåller bestämmelser om allmänna åligganden 

som anger att arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår 

av för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i 

övrigt, som är förenade med anställningen. AB innehåller vidare 

bestämmelser om avstängning vid svårare fel eller försummelser i 

arbetet och om disciplinpåföljd i form av varning vid fel eller för-

summelse. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att motionsförslaget innebär 

att kommunstyrelsen ska ta fram ett särskilt påföljdssystem för 

arbetstagare som i anställningen bryter mot regler eller riktlinjer som 

beslutats av fullmäktige. 

 

Såsom kommunledningskontoret redovisat har kommunen som 

arbetsgivare befogenhet att utkräva arbetsrättsligt ansvar av en 

anställd vid fel eller försummelse i tjänsten, t.ex. avsked, uppsäg-

ning, varning, avstängning eller disciplinärt ansvar. 

 

  forts 
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KF § 43 forts 

 

Det saknas därför enligt kommunledningskontorets uppfattning 

anledning att vid sidan av de arbetsrättsliga befogenheter kommunen 

redan har utforma ett särskilt lokalt påföljdssystem vid överträdelser 

av fullmäktigebeslut. Ett kompletterande kommunalt sanktions-

system i enlighet med motionsyrkandet skulle förmodligen också 

strida mot kommunens ingångna kollektivavtal. Kommunlednings-

kontoret föreslår därför att motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016 § 67. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2016. 

Motion till kommunfullmäktige den 13 mars 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Elisabet Babic (M): Bifall tillkommunstyrelsens förslag om avslag 

på motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens 

förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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KF § 44 Dnr 2016-000140 

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarför-

slag 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 29 och 30 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kom-

munstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april 

redovisa de motioner och medborgarförslag som då ännu inte är fär-

digberedda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016 § 68. 

Kommunledningskontorets redovisning den 22 mars 2016. 

____ 
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KF § 45 Dnr 2015-000500 

 

Kommunens årsredovisning 2015 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsförvalt-

ningen under föregående kalenderår. Enligt 8 kap. 17 § kommunal-

lagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäktige och 

revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år 

som redovisningen avser. Enligt 3 kap. 1 § kommunala redovisnings-

lagen ska årsredovisningen redogöra för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid 

räkenskapsårets slut. I årsredovisningen ska också ingå en samman-

ställd redovisning som även omfattar kommunal verksamhet som 

bedrivs genom annan juridisk person i vilken kommunen har ett 

betydande inflytande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016 § 69. 

Årsredovisning 2015. 

Nämndernas redovisning 2015. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Roland Norrman (SPI), 

Ove Bengtsson (C), Emma Gröndahl (L), Margareta Bengtsson (M), 

Mikael Kahlin (M), Lena Angviken (MP), Lennart Svensson (V), 

Martin Petersson (MP), Elisabet Babic (M) och Lorenz Pucher (C): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag om godkännande av 

årsredovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 

 

Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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KF § 46 Dnr 2016-000182 

 

Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 

verksamhet 2015 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 

nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning. 

 

2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvars-

frihet för verksamheten under budgetåret 2015 med hänvisning 

till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var leda-

möter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktigebered-

ningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i vad leda-

moten angår. 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 

resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 

nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det före-

gående budgetåret 2015. 

 

Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2015 års gransk-

ning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Laholmshem 

AB, Kommunfastigheter i Laholm AB och HallWan AB samt sak-

kunnigas rapporter. 

 

I revisionsberättelsen uttalar revisorerna att de tillstyrker ansvarsfri-

het för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-

ningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för den tid 

revisionen avser. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse förslag på hand-

läggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av bestämmelsen 

om jäv i 5 kap. 20 a § kommunallagen. 

 

Enligt 5 kap. 25 a § kommunallagen ska fullmäktiges beslut i 

ansvarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart obehöv-

ligt. Fullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet beviljas med 

hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. forts 
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KF § 46 forts 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse den 15 april 2016 om handläggningsordning vid prövning 

av frågan om ansvarsfrihet. 

Kommunrevisorernas berättelse den 13 april 2016. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig skriftligt mot beslutet såvitt 

avser ansvarsfrihet för kommunstyrelsen enligt bilaga till denna 

paragraf. 

____ 
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KF § 47 Dnr 2016-000151 

 

Överföring av 2015 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till överföring 

av 2015 års resultat till resultatfonder för respektive nämnd. 

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 

verksamhet samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt 

ansvarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi inför-

des under år 2008 ett system med resultatfonder. Beslutade över-

föringar av över- eller underskott förs till en resultatfond för respek-

tive nämnd som ackumuleras över åren. Ordinarie driftbudget påver-

kas inte. 

 

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 

nämnd för den aktuella verksamheten om inget annat beslutas sär-

skilt. Medlen får inte användas till någon verksamhetsutökning eller 

förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan 

komma att kräva ökade resurser i framtiden. Vidare får överförda 

medel inte användas så att det skapas en annan nivå eller inriktning 

på verksamheten än den som fastställts i nämndsplanerna. 

 

Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 

ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resultat-

fond måste underskott återställas av nämnd inom tre år efter det år 

det uppkommit. 

 

Under 2015 har justeringar i regelverket för resultatfonder gjorts. 

Nämndernas fonder får som störst uppgå till 1,5 % av bruttokostna-

derna eller för nämnder som har en bruttokostnad lägre än 100 mkr 

får fonden maximalt uppgå till 1,5 mkr. 

 

I samband med budgetuppföljningarna ska nämnderna redovisa hur 

stor del av resultatfonden man avser att ta i anspråk under verksam-

hetsåret och hur man avser att använda det. I det fall en nämnd har 

en negativ resultatfond genom tidigare års budgetunderskott ska det 

även redovisas hur detta underskott ska återställas med motsvarande 

överskott. 

 

 forts 
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KF § 47 forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016 § 70. 

Resultatfonder - 2015 års budgetavvikelser. 

____ 
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KF § 48 Dnr 2016-000145 

 

Kommunens kompletteringsbudget 2016 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplet-

teringsbudget för år 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetavvikelser mellan åren ska företrädesvis hanteras inom över-

föringarna till resultatfonder. Budgetöverskott kan i vissa fall föras 

över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av 

kompletteringsbudgeten. En förutsättning för medel ska hanteras i 

kompletteringsbudgeten är att de är budgeterade för särskilda ända-

mål som av olika skäl inte förbrukats under föregående år men är 

planerade under det nya verksamhetsåret. 

 

Utöver ovanstående grundläggande hantering kan det finnas behov 

för anslagskorrigeringar eller omdisponeringar under innevarande år 

mellan centrala avsättningar eller omflyttningar mellan nämnder på 

grund av verksamhetsmässiga förändringar. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån perma-

nenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och planer 

för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändringar, 

kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade eko-

nomiska planer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016 § 71. 

Förslag till kompletteringsbudget 2016. 

____ 
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KF § 49 Dnr 2016-000162 

 

Ändring i taxa för hyror och avgifter i fritidsanläggningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och avgif-

ter i fritidsanläggningar m.m. att gälla från och med den 1 maj 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter i Laholm AB har på kultur- och utvecklings-

nämndens uppdrag påbörjat anläggning av två padelbanor vid Spar-

banksvallen i Laholm. Dessa beräknas stå färdiga andra kvartalet i 

2016. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår med anledning av 

banornas färdigställande att det i kommunens taxa för hyror och 

avgifter i fritidsanläggningar m.m. förs in avgifter för hyra av padel-

bana. Avgiften ska täcka nämndens kostnader för anläggningen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2016 § 72. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 mars 2016 § 39. 

____ 
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KF § 50 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 
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KF § 51 Dnr 2016-000054 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Helge Wigforss (SD), Violvägen 20 C, 312 32 Laholm väljs till 

ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden för tiden till och med den 

31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i kultur- 

och utvecklingsnämnden efter Anders Christensen (SD). 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 52 Dnr 2016-000149 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Jonas Påhlsson (S), Altona by 5, 312 31 Laholm, väljs till huvudman 

i Laholms Sparbank för tiden till och med den ordinarie sparbanks-

stämman 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i 

Laholms Sparbank efter Nils-Erik Johansson (S). 

____ 
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Kommunfullmäktige 2016-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 53 Dnr 2016-000184 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lillemor Landén-Vepsä (S), Altona by 26, 313 31 Laholm, väljs till 

huvudman i Laholms Sparbank för tiden till och med den ordinarie 

sparbanksstämman 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i 

Laholms Sparbank efter Gerd Lövgren (S) som avsagt sig uppdraget. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 4 april 2016. 

____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kommunfullmäktige 2016-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 54 Dnr 2016-000202 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rikard Vesterlund (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktiges demokrati- och organisationsberedning. 

 

2. Conny Nilsson (SD), Bölarp 168, 312 92 Laholm väljs till ersät-

tare i kommunfullmäktiges demokrati- och organisationsbered-

ning för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

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

ersättare i kommunfullmäktiges demokrati- och organisationsbered-

ning. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 24 april 2016. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 55 Dnr 2016-000203 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Conny Nilsson (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

socialnämnden. 

 

2. Ann-Heléne Djivjak (SD), Oxbärsvägen 6 B, 312 35 Laholm, 

väljs till ersättare i socialnämnden för tiden till och med den 31 

december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Conny Nilsson (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 25 april 2016. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 56 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av medborgarförslag 

om trädskyddsplan. 

Dnr. 2016-172. 

 

2. Kommunstyrelsen. Årlig prövning av kommunens hel- och 

delägda bolag. 

Dnr 2016-158. 

 

3. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om köp av Shell-

tomten i Laholm. 

Dnr 2015-293. 

 

4. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om grönyteskötsel. 

Dnr 2015-441. 

 

5. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om presentation av 

miljöpristagare. 

Dnr 2015-454. 

 

6. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om hundrastgård i 

Trädgårdsstaden. 

Dnr 2016-105. 

 

7. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

utmärkning av Laholms järnvägsstation. 

Dnr 2015-299. 

 

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

fullmäktige. 

Dnr 2016-147. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 57 

 

Frågestund med Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB 

 

Enligt ägardirektiven för Laholmshem AB och Kommunfastigheter 

i Laholm AB ska bolagen årligen sedan bolagens årsredovisning med 

revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor 

tillställts kommunen genom ordförande och verkställande direktör 

besvara frågor om bolagens verksamhet vid sammanträde med kom-

munfullmäktige. 

 

Föreligger nu årsredovisning med förvaltningsberättelse för räken-

skapsåret 2015 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport för Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB. 

 

Frågestunden med ordföranden och verkställande direktören i 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB äger rum. 

____ 

 


