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 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 
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 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Lena Drott Lena Angviken 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 25 oktober 2016 

 
Protokollet som justerats den 27 oktober 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 oktober 2016 till och med den 18 november 

2016 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Planeringskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2016 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1        

Thomas Jönsson (M) -- Cecilia Roos       

Mikael Kahlin (M) 1        

Margareta Bengtsson (M) -- Christian Wahl       

Christer Johnsson (M) -- Knut Slettengren       

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        

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) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Kewin Hansen (S) -- Nils-Erik Johansson       

Birgitta Fritzon (S) -- Bo Tengqvist       

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1        

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) -- My Persson       

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2016 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) --        

Rikard Vesterlund (SD) 1        

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 25 oktober 2016 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Gudrun Pettersson (C) 1 

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Ingela N Eriksson (C)  

Lutz Müller (MP) 1 

Kent-Ove Bengtsson (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)  

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)  

Lars Inge Johansson (LP)  

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

§ 111  

 

Information om åtgärder för att förbättra resultaten i grund-

skolan 

 

Barn- och ungdomsnämnden genom ordföranden Maria Bronelius 

(C) och utbildningschefen Per Jangen informerar om nämndens 

åtgärder för att förbättra resultaten i grundskolan 

____ 

 

I anslutning till ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajournering 

för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2014-000357 

 

Detaljplan för Mellby 1:115 (handelsområde) i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Mellby 1:115 (handels-

område) i Mellbystrand enligt 5 kap. 27-32 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900). Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lämnade den 10 februari 2015, § 38, medgivande 

för AB Laholm Mellby 2:129 att med egen konsult upprätta förslag 

till detaljplan för handel inom fastigheten Mellby 1:115. Ett plan-

förslag har nu upprättats. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra för cirka 2 000 kvm handel (H) 

på fastigheten Mellby 1:115 och därigenom komplettera närområdets 

handelsutbud. Planområdet ligger i direkt anslutning till Mellby Cen-

ter med befintlig detaljhandel inklusive livsmedelsbutik. 

 

Detaljplanen har särskilt att hantera risk- och säkerhetsfrågor genom 

närheten till riksintresset E6 med farliga godstransporter. Samråd 

och granskning av planförslaget har skett. Inkomna synpunkter redo-

visas i samrådsredogörelsen och i granskningsutlåtandet. 

 

Planen hanteras med utökat förfarande enligt 5 kap. 11 § plan och 

bygglagen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 

planförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2016 § 184. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 augusti 2016 § 112. 

Detaljplan för Mellby 1:115 (handelsområde) i Mellbystrand. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 43793 

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Mellby 

1:115 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande exploateringsavtal för 

genomförande av detaljplan för Mellby 1:115 i Mellbystrand. 

 

Ärendebeskrivning 

För genomförande av förslag till detaljplan för Mellby 1:115 (han-

delsområde) i Mellbystrand har mellan kommunen och exploatören 

AB Laholm Mellby 2:129 upprättats ett förslag till exploaterings-

avtal. 

 

I avtalet regleras bland annat att exploatörens ska anskaffa och 

bekosta byggnad/byggnader för detaljhandel, anslutningsavgifter för 

el, va, skyddsvall samt dagvattendamm för fördröjning inom 

området. Dagvattendamm ska anslutas till befintligt privat dag-

vattensystem. Det åligger exploatören att skaffa erforderliga tillstånd 

och rättigheter för att ansluta till befintligt dagvattensystem. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2016 § 185. 

Exploateringsavtal. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2016-000335 

 

Verksamhetsområde för allmän va-anläggning avseende bort-

ledande av dagvatten 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för dagvatten i 

enlighet med nämnden för Laholmsbuktens VA:s förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA lägger fram förslag till verksam-

hetsområde för dagvatten i Laholms kommun. Nämnden skriver i sitt 

beslut den 12 september 2016, § 80, att det för tillfället råder osäker-

het om verksamhetsområdets exakta utbredning. Detta beror dels på 

tidigare omvärderingar av området och dels på digitaliseringen av de 

linjer som i kartverk redovisar verksamhetsområdet. 

 

Efter justering av verksamhetsområdet för dagvatten för att på ett 

bättre sätt följa fastighetsgränser samt vid större fastigheter enbart 

täcka bostadshus och tillhörande trädgårdar föreslår nämnden att det 

reviderade förslaget till verksamhetsområde fastställs. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll den 11 oktober 2016 § 186. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 12 september 

2016 § 80. 

Förslag till verksamhetsområde för dagvatten i Laholms kommun. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 Dnr 2016-000259 

 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2016 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden medges tilläggsanslag med 

1 041 tkr i innevarande års driftbudget för särskilda investerings-

bidrag till samlingslokaler i enlighet med kommunfullmäktiges 

lämnade utfästelser om bidrag. 

 

2. Delårsrapporten med budgetutfallsprognos läggs i övrigt till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 9 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen minst 

en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning 

(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Rap-

porten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredje-

delar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig 

redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat 

sedan föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska behandlas av 

kommunfullmäktige. 

 

Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 

Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 

som också utgår från redovisningen per sista augusti. 

 

Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-

derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 

vid årets slut av de gemensamma prioriterade resultatmålen i kom-

munplanen. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 

januari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfalls-

prognoser. 

 

Periodens slutliga resultat uppgår till +32,8 mkr. Enligt prognosen 

kommer kommunens slutliga resultat för helåret att uppgå till +19,6 

mkr. Budgeterat resultat är +20,5 mkr. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 4,1 mkr. Den största avvikelsen redovisar barn- 

och ungdomsnämnden (-5,8 mkr). forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 forts 

 

Enligt den föreliggande helårsprognosen ökar nämndernas nettokost-

nader i förhållande till föregående år med 5,4 procent. Om man 

exkluderar avtalsmässiga lönekostnadsökningar och prisökningar 

som nämnderna erhållit budgetmässig kompensation för uppgår 

kostnadsökningen till ca 3,3 procent. 

 

Skatteintäkter, fastighetsavgift och statligt utjämningsbidrag beräk-

nas öka med 6,5 procent jämfört med föregående år.  Dessa intäkter 

beräknas för helåret uppgå till 1 240,1 mkr, vilket är 4,1 mkr mer än 

vad som budgeterats. 

 

Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-

munalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå till 

1,6 procent. I budget uppgick detta resultatmål till +0,9 procent. 

 

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 

till 28,9 mkr. Prognostiserade nettoinvesteringar för hela året ligger 

på 76,0 mkr vilket är hela 51,4 mkr lägre än budget. En stor del av 

avvikelsen avser VA-verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige har under 2015 och 2016 utfäst sig att lämna 

bidrag till Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening och Föreningen 

Ysby Bygdegård för ombyggnad av samlingslokaler. Bidragen utgår 

med 30 procent av det underlag som berättigar till statligt investe-

ringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Boverket har i maj 2016 

beslutat bifalla ansökningarna enligt de sökta bidragsunderlagen. 

Totalt uppgår det kommunala bidraget till 1 041 tkr. Ännu har inte 

något av bidragen utbetalats men eftersom beslut om utfästelserna 

fattats upptas kostnaden under innevarande år. Kultur- och utveck-

lingsnämnden ansvarar för bidragsgivningen till allmänna samlings-

lokaler. 

 

Vid fullmäktiges behandling av delårsrapporten föreligger revisorer-

nas skriftliga bedömning av om resultatet i delårsrapporten är för-

enligt med de mål fullmäktige beslutat. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2016 § 187. 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2016. 

Kommunrevisorernas skrivelse den 12 oktober 2016. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 115 forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Maria Bronelius (C), Erling 

Cronqvist (C) och Lena Angviken (MP): Bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 116 Dnr 2016-000305 

 

Reviderade ägardirektiv för kommunens helägda bolag 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till gemensamt 

ägardirektiv för kommunens helägda bolag samt särskilda ägar-

direktiv för Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm 

AB. 

 

2. Kommunfullmäktige ger ombudet för kommunens aktier i 

Laholmshem AB i direktiv att på kommande bolagsstämma rösta 

för fastställande av det gemensamma ägardirektivet för kommu-

nens helägda bolag samt det särskilda ägardirektivet för 

Laholmshem AB. 

 

3. Kommunfullmäktige ger ombudet för kommunens aktier i 

Laholmshem AB i direktiv att se till att Laholmshem AB via sitt 

ombud för aktierna i Kommunfastigheter i Laholm AB röstar för 

fastställande av det gemensamma ägardirektivet för kommunens 

helägda bolag samt det särskilda ägardirektivet för Kommun-

fastigheter i Laholm AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog senast genom beslut den 28 april 2015, § 

70, reviderade ägardirektiv för kommunens helägda bolag Laholms-

hem AB med dotterbolaget Kommunfastigheter i Laholm AB. 

 

Ägardirektiven innehåller en rad bestämmelser som är gemensamma 

för de båda bolagen samt bolagsspecifika direktiv. 

 

Kommunledningskontoret föreslår nu en ny struktur för direktiven. 

De bestämmelser som är av mer formell natur och som inte behöver 

bli föremål för kontinuerlig översyn och revidering föreslås samlas i 

ett gemensamt direktiv för de båda bolagen. De bolagsspecifika 

direktiven formuleras i ett särskilt ägardirektiv för respektive bolag. 

Avsikten är att dessa specifika direktiv fortlöpande ska följas upp 

och utvärderas allt utifrån ägarens behov av att styra bolagen med 

nya eller ändrade uppdrag. 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 116 forts 

 

I samband med översynen föreslås en del nyheter både av redak-

tionell och materiell art. Bl.a. har i det gemensamma ägardirektivet 

förtydligats bolagens roll i kommunens krisledningsarbete (punkt 8), 

ansvar för ekonomisk rapportering till kommunen (punkt 10) samt 

samverkan med kommunen i finansiella frågor (punkt 11). 

 

I direktivet för Laholmshem föreslås en ny bestämmelse om att 

bolaget ska arbeta för att minimera avhysningar (punkt 4). Direktivet 

för Kommunfastigheter innehåller bl.a. ett krav på medverkan i kom-

munens lokalplaneringsgrupp (punkt 2), ett förtydligande av själv-

kostnadsprincipen (punkt 3), krav på kommunens ställningstagande 

innan beslut fattas om försäljning av fastighet, oavsett försäljnings-

pris, där kommunen är hyresgäst (punkt 4) samt en spärr mot aktie-

utdelning till moderbolaget (punkt 5). 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2016 § 189. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2016. 

Förslag till ägardirektiv. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Angviken (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Bertil Johansson (LP): Andra och tredje meningen i punkt 1 i det 

gemensamma ägardirektivet för kommunens helägda bolag om att 

bolagen är en del av kommunens verksamhet och att bolagen ska i 

sin verksamhet beakta detta ska strykas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till lydelse av punkt 1 

i det gemensamma ägardirektivet för kommunens helägda bolag mot 

Bertil Johanssons ändringsförslag och finner att fullmäktige bifaller 

styrelsens förslag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens övriga förslag 

i ärendet till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Rikard Vesterlund, Conny Nilsson, Ingmar 

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

mot beslutet till förmån för Bertil Johanssons förslag. 

____ 
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§ 117 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Enligt antagna regler för fullmäktigeledamöternas och ersättarnas 

frågestund ska ledamöterna och ersättarna beredas tillfälle att ställa 

frågor till andra närvarande ledamöter i fullmäktige vid de samman-

träden med fullmäktige som fullmäktiges ordförande i samråd med 

vice ordförandena bestämmer. 

 

Frågestunden hålls efter ajournering. Frågestunden pågår i längst 20 

minuter. Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds 

eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får inte avse ären-

den som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

frågestunden. 

_____ 
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§ 118 Dnr 2016-000329 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lars-Göran Jarl (SD), väljs till nämndeman i Halmstads tingsrätt för 

tiden till och med den 31 december 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Halmstads tingsrätt har den 31 maj 2016 beslutat entlediga Conny 

Nilsson (SD) från uppdraget. Överklagandenämnden för nämnde-

mannauppdrag har den 29 augusti 2016 avslagit ett överklagande av 

tingsrättens beslut. 

 

Tingsrätten hemställer om att fyllnadsval av ny nämndeman förrät-

tas. 

____ 
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§ 119 Dnr 2016-000369 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Stig-Arne Göstasson befrias från sitt uppdrag som ersättare i kom-

munfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Stig-Arne Göstasson (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse den 18 oktober 2016. 

____ 
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§ 120 Dnr 2016-000377 

 

Interpellation om förbud mot mobiltelefoner i kommunens 

skolor 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 
Ingmar Rundberg (SD) begär i interpellation till barn- och ungdoms-

nämndens ordförande svar på ett antal frågor om förbud mot använd-

ning av mobiltelefoner under lektionstid i kommunens skolor. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 24 oktober 2016. 

 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C) med-

delar att interpellationen avses besvaras nästa sammanträde. 

____ 
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§ 121 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om fri som-

marsimskola. 

Dnr 2016-345. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

utegym i Knäred och Våxtorp. 

Dnr 2016-044. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Redovisning av Osbecksgym-

nasiets systematiska kvalitetsarbete, uppföljning av kunskap, 

bedömning och betyg samt arbete och samhällsliv. 

Dnr 2016-106. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Redovisning av vuxenutbild-

ningens systematiska kvalitetsarbete, uppföljning betyg och stu-

derande. 

Dnr 2016-106. 

 

5. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut enligt 11 kap. 10 § PBL att 

någon överprövning av kommunens beslut att anta ett förslag till 

detaljplan för Altona 2:1 m.m., Glänninge idrottsområde inte ska 

ske. 

Dnr 2015-213. 

 

6. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut enligt 11 kap. 10 § PBL att 

någon överprövning av kommunens beslut att anta ett förslag till 

detaljplan för Nyby 1:15 m.fl., Nyby industriområde inte ska ske. 

Dnr 2012-094. 

 

7. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut enligt 11 kap. 10 § PBL att 

någon överprövning av kommunens beslut att anta ett förslag till 

detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 (villatomter, Mellbystrand 

centrum) inte ska ske. 

Dnr 2015-193. 

 

8. Kommunrevisorerna. Svar på frågor vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 30 augusti 2016 avseende granskningsrapport 

Arbetsmiljö hot och våld. 

Dnr 2016-266. 

____ 


