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Plats och tid Laholms Teater, kl. 18.30 – 20.50 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Pernilla Lennström, personalchef, § 100 

 

 

 

Utses att justera Maria Bronelius (C) och Rosita Antonsson (S) 

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret, 2016-09-28 kl. 16.00 

 

 

 

Paragrafer  100-110 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Maria Bronelius Rosita Antonsson 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 september 2016 

 
Protokollet som justerats den 28 september 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm. 

Irina Boutenko 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 28 september 2016 till och med den 20 oktober 

2016 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Planeringskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2016 

VOTERINGSLISTA § 103 § 105 

Ledamöter Parti Närv Tjänstg ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1   1   

Thomas Jönsson (M) 1  1   1   

Mikael Kahlin (M) 1    1   1 

Margareta Bengtsson (M) 1  1   1   

Christer Johnsson (M) 1  1   1   

Lena Drott (M) 1  1   1   

Jonas Hellsten (M) 1  1   1   

Karl-Fredrik Klinker (M) 1    1   1 

Angela Magnusson (M) 1  1   1   

Erling Cronqvist (C) -- Gudrun Pettersson 1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Maria Bronelius (C) 1  1   1   

Lena Olofsdotter  (C) 1  1   1   

Lorentz Pucher (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) 1  1   1   

Eva M Larsson (MP) 1  1   1   

Lena Angviken (MP) 1  1   1   

Martin Petersson (MP) 1  1   1   

Lars Gustafsson (KD) 1  1   1   

Helene Nilsson (KD) 1  1   1   

Emma Gröndahl (L) 1  1   1   

Kjell Henriksson (S) 1    1 1   

Annita Asplid (S) 1    1 1   

Magnus Johansson (S) 1    1 1   

Kristina Jönsson (S) 1    1 1   

Siv Pålsson (S) 1    1 1   

Kewin Hansen (S) -- My Persson   1 1   

Birgitta Fritzon (S) -- Bo Tengqvist   1 1   

Ove Bengtsson (S) 1    1 1   

Rosita Antonsson (S) 1    1 1   

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) -- Nils-Erik Johansson   1 1   

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2016 

VOTERINGSLISTA § 103 § 105 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1    1   1 

Rikard Vesterlund (SD) -- Conny Nilsson   1   1 

Hans Hansson (SD) -- Lars-Göran Jarl   1   1 

Ingmar Rundberg (SD) 1    1   1 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1   1 

Peter Berndtson (SD) 1    1   1 

Per Asklund (SPI) 1  1     1 

Roland Norman (SPI) 1  1    1  

Bertil Johansson (LP) 1    1   1 

Roland Gottfridsson (C) 1  1   1   

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 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)  

Kent-Arne Andersson  (C)  

Ingela N Eriksson  (C)  

Lutz Müller (MP) 1 

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Nils-Erik Johansson  (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Stig-Arne Göstasson (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: ____________________________  
 

§ 100 

 

Information om kommunens medarbetarenkät 2016 

 

Kommunledningskontoret lämnar information om utfallet av kom-

munens medarbetarenkät 2016. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2015-000213 

 

Ändring av detaljplan för del av Altona 2:1 m.m., Glänninge 

idrottsområde i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan för del av Altona 

2:1 m.m., Glänninge idrottsområde i Laholms centralort enligt 5 kap. 

27-32 §§ plan- och bygglagen. Planförslaget medför ingen betydande 

miljöpåverkan. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 12 maj 2015, § 11, miljö- och byggnads-

nämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för del av fastigheten 

Altona 2:1. Syftet med ändringen av bestämmelserna för Altona 2:1 

är att en tvåvånings skolbyggnad kan uppföras inom med S (skola) 

och D (vård) angivet område och en idrottshall med en höjd som 

godkänns i elitsammanhang kan uppföras inom med Y (idrott) 

angivet område. En högsta byggnadshöjd ersätts med högsta nock-

höjd. Upphävd bestämmelse är högsta byggnadshöjd 4,0 meter inom 

S och D-området samt högsta byggnadshöjd 5,5 meter inom Y-

området. Tillkommande bestämmelse är högsta nockhöjd 9,0 meter 

inom S och D-området och högsta nockhöjd 12,0 meter inom Y-

området. 

 

Planområdet är beläget öster om Laholms stadskärna, Glänningesjö-

området, gränsar i norr mot grönområde/fotbollsplan och Hans Ols 

sjö, öster mot fotbollsplaner och Trädgårdsstaden, söder mot Glän-

ninge sjö och väster mot Glänningeleden. 

 

Inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelsen och i gransk-

ningsutlåtandet. Planen hanteras med utökat förfarande enligt 5 kap. 

11 § plan och bygglagen (2010:900). Miljö- och byggnadsnämnden 

föreslår att detaljplanen antas. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 september 2016 § 165. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 augusti 2016 § 113. 

Detaljplan för del av Altona 2:1 m.m., Glänninge idrottsområde i 

Laholms centralort. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Mikael Kahlin (M): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag om antagande av detaljplanen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kommunfullmäktige 2016-09-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 Dnr 2012-000094 

 

Detaljplan för del av Nyby 1:15 m.fl. utvidgning av Nyby indu-

striområde i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Nyby 1:15 m.fl., utvidg-

ning av Nyby industriområde enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

(1987:10). 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 13 mars 2012, § 62, miljö- och byggnads-

nämnden i uppdrag att ändra befintlig detaljplan för Nyby industri-

område genom att utöka denna. Därefter har miljö- och byggnads-

nämnden den 18 juni 2014, § 94, beslutat att dela upp planärendet i 

tre detaljplaner i syfte att skynda på processen. 

 

Planläggningens syfte är att i anslutning till det befintliga industri-

området skapa ytterligare mark för industri, kontor och handel. Plan-

området ligger i Laholms centralort, cirka 3 kilometer sydväst om 

Laholms centrum, öster om järnvägsstationen. Norr om området lig-

ger riksväg 24 tillsammans med befintliga Nyby industriområde. 

Österut ligger Månstorpsvägen och söderut Bäckavägen samt åker-

mark. 

 

Detaljplanens genomförande innebär att en stor mängd värdefull 

jordbruksmark tas i anspråk och i stor utsträckning hårdgörs. Dessa 

problem gottgörs till viss del genom att det även planeras för en stor 

mängd naturmark som höjer områdets biologiska mångfald. Natur-

mark kommer att användas för att hantera områdets dagvatten, vilket 

i hög utsträckning sker i öppna, fördröjande diken och dammar. 

 

Den miljökonsekvensbeskrivning som har upprättats för detaljplanen 

visar att planens genomförande enbart medför begränsade och accep-

tabla miljökonsekvenser. Ianspråktagandet av jordbruksmark är den 

mest negativa konsekvensen och anläggandet av stora naturytor den 

mest positiva. Vad gäller påverkan på vatten- och luftkvalitet, kul-

turmiljö, landskapsbild m.m. bedöms inte planen medföra några 

nämnvärda konsekvenser. 

 

Inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelsen och i gransk-

ningsutlåtandet. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att detalj-

planen antas.   forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 102 forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 september 2016 § 166. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 augusti 2016 § 114. 

Detaljplan för Nyby 1:15 m.fl., utvidgning av Nyby industriområde. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

antagande av detaljplanen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 103 Dnr 2015-000055 

 

Beställning hos Kommunfastigheter i Laholm AB av ny idrotts-

hall i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att hos Kommun-

fastigheter i Laholm AB beställa projektering och byggnation av en 

idrottshall enligt alternativ tre till en beräknad kostnad om 26 miljo-

ner kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014, § 173, ge kom-

munstyrelsen i uppdrag att verkställa en förstudie av ny F-6-skola i 

Laholm som tar hänsyn till framtida utökning av bebyggelsen i cen-

tralorten och på östra Nyby. Fullmäktige har den 31 maj 2016, § 59, 

uppdragit åt kommunstyrelsen att beställa projektering och byggna-

tion av en F-6 skola enligt genomförd utredning av Kommunfastig-

heter i Laholm AB. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2016, § 92, redo-

visade Kommunfastigheter två alternativ till byggnation av idrotts-

hall. Kommunstyrelsen återremitterade förstudien till planerings-

kontoret för utredning av kostnaden för enbart sex omklädningsrum 

samt kostnad för utökning av Lagaholmshallen för att denna ska upp-

fylla handbollsförbundets krav på spelyta. 

 

Kommunfastigheter konstaterar att en utbyggnad av Lagaholms-

hallen är byggtekniskt mycket komplicerad och att kostnaderna över-

stiger mellanskillnaden mellan alternativ ett och två med stor margi-

nal. Vidare kommer HK Hök inte att tvingas att spela sina hemma-

matcher i den nya hallen enligt Hallands Handbollsförbund, utan kan 

fortsätta att spela i Lagaholmshallen. 

 

Kommunfastigheter redovisar nu ett tredje alternativ; en idrottshall 

med enbart sex omklädningsrum och utan ytterligare läktare, till en 

total byggkostnad om 26 miljoner kronor, vilket ger en årshyra på ca 

2,2 miljoner kronor. 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 103 forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 september § 167. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2016. 

Skrivelse från Kommunfastigheter i Laholm AB den 2 september 

2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Ärendet ska bordläggas. 

 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Ingmar Rundberg (SD), 

Mikael Kahlin (M) och Bo Tengqvist (S): Fullmäktige ska uppdra åt 

kommunstyrelsen att beställa projektering och byggnation av en 

idrottshall enligt alternativ två till en beräknad kostnad av 30 mil-

joner kronor. 

 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Thomas Jönsson (M), Eva 

M Larsson (MP) och Ove Bengtsson (C): Bifall till kommun-

styrelsens förslag om att fullmäktige ska uppdra åt styrelsen att hos 

Kommunfastigheter i Laholm AB beställa projektering och byggna-

tion av en idrottshall enligt alternativ tre till en beräknad kostnad av 

26 miljoner kronor. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Bertil Johanssons bordläggningsförslag till 

beslut och finner att fullmäktige avslår förslaget. 

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Kjell 

Henrikssons förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens för-

slag. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

 

Ja-röst för att bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Kjell Henrikssons förslag. 

 

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 19 nej-röster för 

Kjell Henrikssons förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens för-

slag (se bilagda voteringslista till denna paragraf). 

 

 

  forts 
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§ 103 forts 

 

Reservation 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Magnus Johansson, Kristina Jöns-

son, Siv Pålsson, My Persson, Bo Tengqvist, Ove Bengtsson, Rosita 

Antonsson och Nils-Erik Johansson (S), Lennart Svensson (V), 

Conny Nilsson, Lars-Göran Jarl, Ingmar Rundberg, Thomas 

Lövenbo och Peter Berndtson (SD), Mikael Kahlin och Karl-Fredrik 

Klinker (M) samt Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

____ 

I anslutning till ärendet beslutar fullmäktige om ajournering för 

genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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§ 104 Dnr 2016-000251 

 

Svar på motion om personalpolitik och styrning av kommunen 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen såvitt avser förslaget om en 

tvärpolitisk utredning samt förklarar motionen i övrigt behandlad 

med hänvisning till kommunledningskontorets redovisning av träf-

fade överenskommelser om avgångsvederlag under perioden 2011-

2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

med hänvisning till hanteringen av vissa personalfrågor dels att full-

mäktige ska tillsätta en tvärpolitisk utredning med representanter för 

samtliga partier som under ledning av en extern konsult ska göra en 

nulägesanalys och lämna förslag på åtgärder så att politiken återigen 

tar kontroll över styrningen av kommunen, dels att kommunens kost-

nader de senaste fem åren för att lösa ut anställda från sina anställ-

ningar inklusive pensionskostnaden för den tidigare räddningschefen 

ska redovisas öppet. 

 

Fullmäktiges presidium har den 14 juni 2016 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde 

den 20 december 2016. 

 

Vad avser motionsförslagets punkt 2 redovisar kommunlednings-

kontoret en sammanställning över träffade överenskommelser om 

avgångsvederlag under perioden 2011-2016. Beträffande den tidi-

gare räddningschefen konstateras att det inte rör sig om en, med 

motionärens språkbruk, "tvångspensionering" utan denne har ansökt 

om och beviljats pension enligt ett för räddningstjänstpersonal sär-

skilt pensionsavtal. 

 

När det gäller motionsförslaget punkt 1 kan av motionen utläsas att 

motivet för den föreslagna tvärpolitiska utredningen och grunden för 

påståendet om tjänstemannastyre i kommunen är motionärens upp-

fattning att "det är viktigt att det finns en centralt utarbetad personal-

policy som gäller all personal som är anställd hos Laholms kommun 

och den ska vara godkänd av fullmäktige, det är inte acceptabelt att 

enskilda tjänstemän snickrar ihop egna policys och tillämpar dessa 

efter eget godtycke". 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 forts 

 

Frågan är då om kommunen brister i sin styrning av personalpoliti-

ken genom avsaknad av riktlinjer beslutade av "politiken". Kom-

munledningskontoret hänvisar i detta sammanhang till att kommu-

nen har en rad styrdokument av personalpolitisk natur, däribland en 

personalpolicy antagen av kommunstyrelsen den 25 april 2006, § 

128, som behandlar områden som bl.a. personalförsörjning, med-

arbetarskap, ledarskap, arbetsmiljö och samverkan, kompetensut-

veckling, arbetstid, friskvård, rehabilitering och lönepolitik m.m. 

Sistnämnda delområde har för övrigt ersatts av en särskild lönepolicy 

antagen av fullmäktige den 29 maj 2012, § 88. 

 

Kommunledningskontoret delar därför inte motionärens uppfattning 

att det skulle finnas en brist på politiskt beslutade styrdokument för 

kommunens personalpolitik som ger utrymme för eget agerande från 

enskilda tjänstemäns sida. Kommunledningskontoret konstaterar i 

övrigt att den föreslagna tvärpolitiska utredningen med uppgift att 

föreslå åtgärder så att ”politiken” återtar styrningen i kommunen, 

egendomligt nog, föreslås ska ledas av en tjänsteman, nämligen en 

anlitad extern konsult. Kommunledningskontoret föreslår därför att 

motionen avslås när det gäller förslaget under punkt 1 samt förklaras 

behandlad beträffande förslaget under punkt 2 med hänvisning till 

den redovisade sammanställningen över avgångsvederlag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 september 2016, 168. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2016. 

Sammanställning avgångsvederlag 2011-2016. 

Motion till kommunfullmäktige den 12 juni 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Elisabet Babic (M) och 

Thomas Jönsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till svar 

på motionen. 

 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Ingmar Rundberg (SD): 

Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

  forts 
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§ 104 forts 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Conny Nilsson, Lars-Göran Jarl, Ingmar 

Rundberg, Thomas Lövenbo och Peter Berndtson (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

____ 
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§ 105 Dnr 2016-000278 

 

Svar på motion om personalpolicy för kommunanställda 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte 

föreligger någon brist på politiskt beslutade styrdokument för kom-

munens personalpolitik som ger utrymme för eget agerande från 

enskilda tjänstemäns sida eller att det skulle föreligga något behov 

av kompetensförstärkning när det gäller arbetsrättsliga frågor. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

med hänvisning till hanteringen av vissa personalfrågor dels att full-

mäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till 

personalpolicy som ska gälla för alla avtalsområden för kommunens 

anställda, dels att en extern kompetens på arbetsmarknadsfrågor 

anlitas för biträde med framtagandet av policyn samt dels att det görs 

en översyn av personalenhetens arbetssätt och kompetens när det gäl-

ler frågor om avtal och arbetsmarknadslagstiftning.  

 

Fullmäktiges presidium har den 1 augusti 2016 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges samman-

träde den 20 december 2016. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att motionen har anknytning 

till en av Bertil Johansson den 12 juni 2016 redan väckt motion i 

vilken det med hänvisning till påstått tjänstemannastyre och bris-

tande personalpolitik i kommunen föreslås bl.a. att fullmäktige ska 

tillsätta en tvärpolitisk utredning med representanter för samtliga 

partier som under ledning av en extern konsult ska göra en nuläges-

analys och lämna förslag på åtgärder så att politiken återigen tar kon-

troll över styrningen av kommunen. I den motionen kan utläsas att 

motivet för den föreslagna tvärpolitiska utredningen och grunden för 

påståendet om tjänstemannastyre i kommunen är motionärens upp-

fattning att ”det är viktigt att det finns en centralt utarbetad personal-

policy som gäller all personal som är anställd hos Laholms kommun 

och den ska vara godkänd av fullmäktige, det är inte acceptabelt att 

enskilda tjänstemän snickrar ihop egna policys och tillämpar dessa 

efter eget godtycke”. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 forts 

 

Frågan är då om kommunen brister i sin styrning av personalpoliti-

ken genom avsaknad av riktlinjer beslutade av ”politiken”. Kom-

munledningskontoret hänvisar i detta sammanhang till att kommu-

nen har en rad styrdokument av personalpolitisk natur, däribland en 

personalpolicy antagen av kommunstyrelsen den 25 april 2006, § 

128, som behandlar områden som bl.a. personalförsörjning, med-

arbetarskap, ledarskap, arbetsmiljö och samverkan, kompetensut-

veckling, arbetstid, friskvård, rehabilitering och lönepolitik m.m. 

Sistnämnda delområde har för övrigt ersatts av en särskild lönepolicy 

antagen av fullmäktige den 29 maj 2012, § 88. Personalpolicyn är 

föremål för revidering för beslut i kommunfullmäktige under 2017. 

 

Kommunledningskontoret delar därför inte motionärens uppfattning 

att det skulle finnas en brist på politiskt beslutade styrdokument för 

kommunens personalpolitik som ger utrymme för eget agerande från 

enskilda tjänstemäns sida eller att det skulle föreligga något behov 

av kompetensförstärkning när det gäller arbetsrättsliga frågor. 

 

Kommunledningskontoret framhåller vidare att styrningen av kom-

munens personalpolitik inte enbart sker genom policys och riktlinjer. 

Personalfrågornas betydelse var det främsta motivet för fullmäktiges 

beslut att från och med den 1 januari 2011 återinföra ett särskilt per-

sonalutskott som beredningsorgan för kommunstyrelsens arbets-

givarfrågor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 september 2016 § 169. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 augusti 2016. 

Motion den 13 juli 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Mikael Kahlin (M), Ing-

mar Rundberg (SD) och Karl-Fredrik Klinker (M): Bifall till 

motionen. 

 

Kjell Henriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 

på motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

  forts 
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§ 105 forts 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

 

Ja-röst för att bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Bertil Johanssons förslag. 

 

Med 30 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 10 nej-röster för 

Bertil Johanssons förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens för-

slag (se bilagda voteringslista till denna paragraf). 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Conny Nilsson, Lars-Göran Jarl, Ingmar 

Rundberg, Thomas Lövenbo och Peter Berndtson (SD), Mikael 

Kahlin och Karl-Fredrik Klinker (M) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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§ 106 Dnr 2016-000239 

 

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. Rapporte-

ring ska ske en gång per kvartal. 

 

Enligt 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade, 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 respek-

tive 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 andra kvartalet 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 september 2016 § 171. 

Socialnämndens protokoll den 23 augusti 2016 § 81. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 107 Dnr 2016-000261 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2017 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesplanen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige 

ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestäm-

mer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

 

Följande sammanträdesplan föreslås för år 2017: 

 

Sammanträdesdag Tid 

Jan  31 18.30 

Feb  28     “ 

Mars 28     ” 

April 25     “ 

Maj  30     “ 

Juni 27     “ 

Aug 29     “ 

Sep  26     ” 

Okt  31     ” 

Nov 28 16.00 

Dec  19 18.30 

____ 
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§ 108 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

_____ 
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§ 109 Dnr 2016-000329 

 

Fyllnadsval av nämndeman i Halmstads tingsrätt 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2015, 134, utsett Conny 

Nilsson (SD) till nämndeman i Halmstads tingsrätt för tiden den 1 

januari 2016-31 december 2019. 

 

Halmstads tingsrätt har den 31 maj 2016 beslutat entlediga Conny 

Nilsson från uppdraget. Överklagandenämnden för nämndemanna-

uppdrag har den 29 augusti 2016 avslagit ett överklagande av tings-

rättens beslut. 

 

Tingsrätten hemställer om att fyllnadsval av ny nämndeman förrät-

tas. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingmar Rundberg (SD): Fyllnadsval ska förrrättas nästa samman-

träde. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Ingmar Rundbergs förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 111 

 

Anmälningar 

 

1. Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagande av kommunfull-

mäktiges beslut den 20 augusti 2016, § 94, om redovisning av 

användningen av kommunalt partistöd för år 2015. 

Dnr 2016-046. 

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

fullmäktige. 

Dnr 2016-270. 

____ 

 


