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 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 
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Justerande ________________________ ________________________ 

 Erling Cronqvist Kjell Henriksson 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 20 december 2016 

 
Protokollet som justerats den 22 december 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 22 december 2016 till och med den 13 januari 

2017 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Planeringskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 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        

Cecilia Roos (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        

Lorentz Pucher (C) 1        

Majvor Persson (C) -- Fredrik Lindqvist       

Eva M Larsson (MP) 1        

Lena Angviken (MP) 1        

Martin Petersson (MP) -- Lutz Müller       

Lars Gustafsson (KD) 1        

Helene Nilsson (KD) 1        

Emma Gröndahl (L) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist       

Birgitta Fritzon (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1        

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) -- Karl-Fredrik Tholin       

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1        

Rikard Vesterlund (SD) 1        

Hans Hansson (SD) -- Conny Nilsson       

Ingmar Rundberg (SD) -- Mikael Sandén       

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Peter Berndtson (SD) 1        

Per Asklund (SPI) 1        

Roland Norman (SPI) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Pettersson       

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 

Ersättare Parti Nv 

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson  (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C) 1 

Ingela N Eriksson  (C)  

Lutz Müller (MP)  

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) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (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: ____________________________  
 

§ 139 Dnr 2016-000427 

 

Köp av fastigheten Åmot 1:102 i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

 

2. Kommunstyrelsen medges tilläggsanslag med 5 000 tkr i 2017 

års investeringsbudget för fastighetsförvärvet. Anslaget finansie-

ras genom motsvarande minskning av kommunens rörelsekapital. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har blivit erbjuden att förvärva fastigheten Åmot 1:102 

i Mellbystrand. Fastigheten är en hyresfastighet med fyra lokaler, tre 

restauranger och ett gym. Tomtarealen uppgår till ca 2 500 m2. Fas-

tigheten är belägen i centrala Mellbystrand på västra sidan om Kust-

vägen. Fastigheten ingår i det planprogram som håller på att arbetas 

fram för Mellbystrands centrum. Enligt planprogrammet ska befint-

lig bebyggelse på fastigheten Åmot 1:102 ersättas av ny bebyggelse 

varför ett förvärv av fastigheten är strategiskt viktigt för genom-

förandet av omvandlingen och utvecklingen av centrala Mellby-

strand. 

 

De årliga hyresintäkterna från fastigheten uppgår till totalt 402 000 

kr. Kommunen övertar befintliga hyresavtal genom köpet. Efter för-

handling har parterna kommit överens om en köpesumma om 5 000 

tkr. Ett köpekontrakt har tagits fram och undertecknats av säljaren. 

 

Eftersom hänsyn inte tagits till fastighetsförvärvet i den ursprungliga 

investeringsbudgeten krävs det ett budgetmässigt tillskott för att 

täcka den tillkommande kostnaden. 

 

Med anledning av fastighetens läge och de planer som finns i när-

området föreslår planeringskontoret att köpekontraktet ska godkän-

nas. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 6 december 216 § 234. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2016. 

Köpekontrakt. 

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic med instämmande av Erling Cronqvist (C) och Ove 

Bengtsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag om god-

kännande av köpet. 

 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Conny Nilsson (SD) och 

Per Asklund (SPI): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen 

för komplettering med värdering av fastigheten. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Bertil Johanssons förslag om 

återremiss och finner att fullmäktige avslår förslaget. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Reservation 

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

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

mot beslutet till förmån för Bertil Johanssons förslag om återremiss. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 140 Dnr 2016-000412 

 

Ställningstagande till Laholmshem AB:s försäljning av fastighet-

erna Elestorp 7:404 och Elestorp 7:604 i Genevad samt Elestorp 

7:603 i Veinge samt bildande av aktiebolag för ändamålet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner Laholmshem AB:s försäljning av 

fastigheterna Elestorp 7:404 och Elestorp 7:604 i Genevad samt 

Elestorp 7:603 i Veinge samt bildande av aktiebolag för ändamålet. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB begär kommunfullmäktiges ställningstagande till 

bolagets försäljning av fastigheterna Elestorp 7:404 och Elestorp 

7:604 i Genevad samt Elestorp 7:603 i Veinge samt bildande av 

aktiebolag för ändamålet. 

 

Fastigheten Elestorp 7:404, Bruksgatan 6 i Genevad, är 1 957 m2 stor 

med 14 lägenheter om 626 m2 boarea samt en samlingslokal på vin-

den om ca 140 m2. Fastigheten är byggd någon gång i början av 

1900-talet och ombyggd till bostäder i början av 1970-talet. Fastig-

heten Elestorp 7:604, Eriksbergsgatan 20 A-E i Genevad, är 2 312 

m2 stor med fem bostadslägenheter om 190 m2. Fastigheten är upp-

förd 1949 som en enplans radhuslänga med pensionärslägenheter. 

Fastigheten Elestorp 7:603, Prästvägen 2-4 i Veinge, är 13 939 m2 

stor med 26 bostadslägenheter om sammanlagt 1 853 m2 boarea. Fas-

tigheten är bebyggd i två etapper 1987 och 1989 med tolv rad-

hus/kedjehus i ett plan. 

 

Fastigheterna har bjudits ut till försäljning. Fyra anbud har lämnats. 

Laholmshems styrelse beslutade den 27 oktober 2016 att godkänna 

det högst lämnade anbudet från Bo-Bra Fastighets i Halmstad AB 

om 27 550 tkr. 

 

Försäljningen sker genom att fastigheterna paketeras i två bolag till 

vilka Laholmshem säljer fastigheterna varefter bolagen säljs till 

köparen. Elestorp 7:404 i ett bolag och Elestorp 7:604 och Elestorp 

7:603 i det andra. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 6 december 2016 § 236. 

Laholmshem AB:s skrivelse den 18 november 2016. 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Thomas Jönsson (M): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag om godkännande av försälj-

ningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 141 Dnr 2015-000306 

 

Beställning av byggnation av LSS-boende 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att beställa pro-

jektering och byggnation av ett LSS-boende i Lilla Tjärby. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 15 september 2015, § 185, fattat beslut 

om beställning av förstudie för byggnation av LSS-boende med sex 

lägenheter. Beställningen angav placering i Laholms tätort, Lilla 

Tjärby, Veinge eller utmed kusten. Avseende storlek, funktioner, 

materialval etc. ska boendet vara jämförbart med det senast byggda 

LSS-boendet vid Slåttervägen i Laholm. 

 

Den 7 juni 2016, § 143, beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott 

att beställa en förstudie för ytterligare ett LSS-boende. Förstudien 

skulle i möjligaste mån utnyttja den förstudie för LSS-boende som 

redan påbörjats av Kommunfastigheter i Laholm AB. 

 

Kommunfastigheter redovisar nu förstudie för ett LSS-boende med 

placering i Lilla Tjärby och ett med placering på Allarp i Skum-

meslövsstrand. För boendet i Lilla Tjärby beräknar bolaget den totala 

kostnaden till 13 190 tkr vilket skulle medföra en årlig hyreskostnad 

på 520 tkr. Bolaget redovisar att boendet kan vara färdigställt i 

december 2017. För boendet med placering i Skummeslövsstrand 

redovisas ingen särskild kostnadsberäkning eller tidsplan. 

 

Socialnämnden har behandlat förstudien vid sitt sammanträde den 22 

november 2016, § 114. Socialnämnden tillstyrker förstudien för 

boendet i Lilla Tjärby. Nämnden anger att den har begärt medel för 

hyreskostnaden i samband med budgetarbetet. Nämnden anger 

vidare att investeringsutgiften för inventarier och hjälpmedel beräk-

nas till 150 tkr under 2017. Nämnden har begärt medel för investe-

ringsutgiften i samband med budgetarbetet. 

 

Socialnämnden avser att under januari månad 2017 återkomma med 

besked om placering av det andra LSS-boendet. 

 

 forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 6 december 2016 § 235. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2016. 

Socialnämndens protokoll den 22 november 2016 § 114. 

Förstudie avseende byggnation av LSS-boende den 14 november 

2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (SPI) med instämmande av Mikael Kahlin (M): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag om beställning av LSS-boendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 142 Dnr 2016-000416 

 

Borgensförbindelse för Solbackens Bygdegårdsförening 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige medger att befintligt borgensåtagande överförs 

från Ränneslövs Bygdegårdsförening till Solbackens Bygdegårds-

förening. Solbackens Bygdegårdsförening beviljas vidare kommunal 

borgen som säkerhet för lån om högst 200 000 kronor inklusive det 

från Ränneslövs Bygdegårdsförening överförda lånet. 

 

Ärendebeskrivning 

Ränneslövs Bygdegårdsförening meddelar i skrivelse att man fattat 

beslut om att ombilda Ränneslövs Bygdegårdsförening till Solback-

ens Bygdegårdsförening. Orsaken till ombildningen är att den gamla 

föreningen är bildad som en ekonomisk förening. Den nyregistrerade 

föreningen är en ideell förening, vilket anses vara mer ändamåls-

enligt bland annat genom möjligheten till inkomster genom med-

lemsavgifter. Föreningen har för avsikt att överföra tillgångar och 

skulder från Ränneslövs Bygdegårdsförening till Solbackens Bygde-

gårdsförening. 

 

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2001, § 55, beslutat bevilja 

Ränneslövs Bygdegårdsförening kommunal borgen som säkerhet för 

lån om 200 000 kronor. Lånet upptogs för att finansiera omläggning 

av avlopp, reparation av vattenledning samt utbyte av golv. Låne-

skulden uppgår för närvarande till 109 000 kronor. Bygdegårdsför-

eningen anhåller om att befintlig borgensförbindelse överförs till 

Solbackens Bygdegårdsförening. 

 

Föreningen anhåller dessutom om att borgensbeloppet på nytt 

bestäms till 200 000 kronor för att därmed möjliggöra nyupplåning 

för att finansiera en planerad investering i luftvärmepumpar. Kom-

munens borgensåtagande utvidgas således inte i förhållande till det 

ursprungliga beslutet från 2001. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 6 december 2016 § 237. 

Skrivelse från Ränneslövs Bygdegårdsförening den 22 november 

2016. 

____ 
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§ 143 Dnr 2016-000420 

 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till lokala föreskrif-

ter för att skydda människors hälsa och miljön att gälla från och med 

den 1 januari 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har sett över kommunens lokala före-

skrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Vissa paragrafer 

eller punkter har blivit inaktuella och straffsanktionerna i miljö-

balken har ändrats. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har upprättat ett normal-

förslag som miljökontoret använt för att jämföra med nuvarande 

föreskrifter. Utifrån detta har miljökontoret tagit fram ett förslag till 

nya föreskrifter där också kartbilagorna har uppdaterats. 

 

Kommunala föreskrifter ska kungöras enligt reglerna i 3 kap. 30 § 

kommunallagen genom att det tillkännages på kommunens anslags-

tavla att protokollet med de beslutade föreskrifterna har justerats. 

Föreskrifterna ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens 

webbplats och samlade i kommunens författningssamling. Enligt 44 

§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd ska kommunen skyndsamt underrätta länsstyrelsen om före-

skrifterna och även lantmäterimyndigheten om föreskrifterna gäller 

skydd av dricksvatten. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har remitterat förslaget till nya före-

skrifter till berörda kommunala nämnder och verksamheter. För-

slaget har varit föremål för utställning för allmänheten. Lämnade 

synpunkter ändrar inte förutsättningarna för att fatta beslut om att 

anta förslaget om nya föreskrifter. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 6 december 2016 § 238. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 16 november 2016 § 

172. 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Kommunfullmäktige 2016-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Det nuvarande kravet på tillstånd av miljö- 

och byggnadsnämnden för att hålla orm inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser ska behållas. I övrigt bifall till 

kommunstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter. 

 

Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens om antagande av 

föreskrifterna. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om slopande av till-

ståndskravet för hållande av orm mot Bertil Johanssons 

ändringsförslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag till 

reviderade föreskrifter i övrigt till beslut och finner att fullmäktige 

bifaller förslaget. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. 

____ 
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§ 144 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 tredje kvartalet 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 6 december 2016 § 239. 

Socialnämndens protokoll den 22 november 2016 § 113. 

____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kommunfullmäktige 2016-12-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 145 

 

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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§ 146 Dnr 2016-000394 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rosita Antonsson (S), Uttergränd 4, 312 33 Laholm, väljs till ersät-

tare i Laholms VA-nämnd för tiden till och med den 31 december 

2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i 

Laholmsbuktens VA-nämnd efter Emma Batarseh (S) som befriades 

från uppdraget av fullmäktige den 29 november 2016, § 136. 

____ 
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§ 147 Dnr 2016-000431 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Mariette Rosenberg (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

Patientnämnden Halland. 

 

2. Kristina Jönsson (S), Axels väg 18, 312 72 Skummeslövsstrand, 

väljs till ersättare i Patientnämnden Halland för tiden till och med 

den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Mariette Rosenberg (S) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i Patientnämnden Halland. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 1 december 2016. 

____ 
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§ 148 Dnr 2016-000436 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Cecilia Roos (M) befrias från sitt uppdrag som ledamot i barn- 

och ungdomsnämnden. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Roos (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som leda-

mot i barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 5 december 2016. 

____ 
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§ 149 Dnr 2016-000437 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Keziah Gaeng (C) befrias från sitt uppdrag som ersättare i barn- 

och ungdomsnämnden. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Keziah Gaeng (C) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 7 december 2016. 

____ 

 


