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Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisionen, § 31 

 Linus Allerfors, sakkunnigt biträde, § 31 
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 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Thomas Jönsson (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Erling Cronqvist Ove Bengtsson 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 28 mars 2017 

 
Protokollet som justerats den 29 mars 2017, 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 30 mars 2017 till och med den 20 april 2017 

intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Planeringskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2017 

VOTERINGSLISTA § 33 § 37:1 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1   1   

Thomas Jönsson (M) 1  1   1   

Cecilia Roos (M) 1  1   1   

Christer Johnsson (M) 1  1   1   

Lena Drott (M) 1  1   1   

Jonas Hellsten (M) 1  1   1   

Angela Magnusson (M) 1  1   1   

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Maria Bronelius (C) 1  1   1   

Lena Olofsdotter  (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) 1  1   1   

Lorentz Pucher (C) -- Kent-Arne Andersson 1   1   

Eva M Larsson (MP) 1  1   1   

Lena Angviken (MP) -- Lutz Müller     1   1   

Martin Petersson (MP) 1  1   1   

Lars Gustafsson (KD) 1    1 1   

Helene Nilsson (KD) 1    1 1   

Emma Gröndahl (L) -- Göran Holmberg   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) -- Bo Tengqvist   1 1   

Birgitta Fritzon (S) 1    1 1   

Ove Bengtsson (S) 1    1 1   

Rosita Antonsson (S) 1    1 1   

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1    1 1   

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2017 

VOTERINGSLISTA § 33 § 37:1 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1  1     1 

Per Asklund (SPI)    1  1   1   

Roland Norman (SPI) 1  1   1   

Mikael Kahlin (-) 1  1     1 

Karl-Fredrik Klinker (-) 1  1     1 

Rikard Vesterlund (SD) -- Lars-Göran Jarl 1     1 

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén 1     1 

Ingmar Rundberg (SD) 1  1     1 

Thomas Lövenbo (SD) 1  1     1 

Peter Berndtson (SD) -- Conny Nilsson 1     1 

Bertil Johansson (LP) 1    1   1 

Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Pettersson 1   1   

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2017 

VOTERINGSLISTA § 37:2 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1      

Thomas Jönsson (M) 1  1      

Cecilia Roos (M) 1  1      

Christer Johnsson (M) 1  1      

Lena Drott (M) 1  1      

Jonas Hellsten (M) 1  1      

Angela Magnusson (M) 1  1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Lena Olofsdotter  (C) 1  1      

Majvor Persson (C) 1  1      

Lorentz Pucher (C) -- Kent-Arne Andersson 1      

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Lena Angviken (MP) -- Lutz Müller     1      

Martin Petersson (MP) 1  1      

Lars Gustafsson (KD) 1      1      

Helene Nilsson (KD) 1  1      

Emma Gröndahl (L) -- Göran Holmberg 1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) 1  1      

Magnus Johansson (S) 1  1      

Kristina Jönsson (S) 1  1      

Siv Pålsson (S) 1  1      

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist 1      

Birgitta Fritzon (S) 1  1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Rosita Antonsson (S) 1  1      

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2017 

VOTERINGSLISTA § 37:2 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1    1    

Per Asklund (SPI)    1  1      

Roland Norman (SPI) 1  1      

Mikael Kahlin (-) 1    1    

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1    

Rikard Vesterlund (SD) -- Lars-Göran Jarl   1    

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén   1    

Ingmar Rundberg (SD) 1    1    

Thomas Lövenbo (SD) 1    1    

Peter Berndtson (SD) -- Conny Nilsson   1    

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Pettersson 1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2017 

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Lena Hallén Persson (M) 1 

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Ingela N Eriksson (C)  

Lutz Müller (MP)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD 1 

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L)  

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

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: ____________________________  
 

§ 31 Dnr 2017–000133 

 

Granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska planering 

 

Kommunrevisionen informerar om genomförd granskning av kom-

munens långsiktiga ekonomiska planering. 

____ 
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§ 32 Dnr 2017–000098 

 

Överlåtelse av fastigheter till Kommunfastigheter i Laholm AB 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till över-

låtelsehandlingar mellan kommunen och Kommunfastigheter i 

Laholm AB. 

 

2. Kommunfastigheter i Laholm AB:s förvärv av fastigheterna 

finansieras dels genom att en revers på 186 884 900 kr till 

marknadsmässig ränta upprättas mellan parterna, dels genom 

kontant ersättning om 28 555 000 kr. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige godkände den 24 juni 2014, § 104, ett princip-

avtal om överföring av kommunens fastighetsförvaltning omfattande 

personal, fastigheter och inventarier till Kommunfastigheter i 

Laholm AB, ett dotterbolag till det av kommunen helägda bostads-

bolaget Laholmshem AB. 

 

I överlåtelsen exkluderades fem fastigheter. För dessa fastigheter 

tecknades i stället förvaltningsavtal med Kommunfastigheter. 

Orsaken till att inte dessa fastigheter överläts vid det tillfället var att 

det på grund av reglerna för mervärdesskatt skulle medföra bety-

dande räntekostnader. Dessutom var bedömningen att byggnaderna, 

under några år inte var i behov av underhållsåtgärder eller lokalan-

passningar i någon större omfattning. Det angavs emellertid i prin-

cipbeslutet att även dessa fastigheter, i ett senare skede, skulle över-

låtas till bolaget. 

 

Följande fastigheter, som exkluderades vid föregående överlåtelse, 

föreslås nu överlåtas till Kommunfastigheter AB i Laholm med till-

träde den 1 april 2017: 

 

- Vessinge 2:132, del av, (Veingeskolan, inkl. badanläggning) 

- Mellby 12:1, (Mellbystrandsskolan) 

- Hishult 1:98, del av, (Hishultsskolan) 

- Fagotten 37, del av, (Brandstationen i Laholm) 

- Potatisen 1 (Förskolan på Glänningesjöområdet) 

 

 

  forts 
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I likhet med de fastigheter som överläts den 1 januari 2015 föreslås 

att även de kvarvarande fastigheterna överlåts till det bokförda värdet 

vid tiden för överlåtelsen. Därutöver tillkommer det belopp som 

kommunen är skyldig att återbetala för investeringsmoms. Det bok-

förda värdet för fastigheterna uppgår till 186 884 900 kr och åter-

betalning av moms uppgår till 28 555 000 kr. Total köpeskilling upp-

går således till 215 439 900 kr. 

 

Vid en överlåtelse av kommunens verksamhetsfastigheter till Kom-

munfastigheter AB uppstår kostnad för stämpelskatt, för närvarande 

4,25 procent på köpeskillingen. Stämpelskattekostnaden kan dock 

reduceras om fastigheterna kan överföras genom fastighetsreglering. 

Bedömningen är att stämpelskatten genom fastighetsregleringsåtgär-

der bör kunna reduceras till ca 3,4 mkr. Därutöver tillkommer avgif-

ter för fastighetsreglering och avstyckning. 

 

Betalning av förvärvet föreslås ske genom att bolaget erlägger kon-

tant ett belopp motsvarande kommunens återbetalning av tidigare 

avdragen investeringsmoms. Resterande del av köpeskillingen 

erläggs genom att bolaget överlämnar en revers på marknadsmässiga 

villkor till kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2017 § 39. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2017. 

Förslag till överlåtelsehandlingar mellan kommunen och Kommun-

fastigheter i Laholm AB. 

____ 
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§ 33 Dnr 2013–000150 

 

Beställning hos Kommunfastigheter i Laholm AB av nybyggnad 

av förskola i Ränneslöv 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att ge Kommun-

fastigheter i Laholm AB i uppdrag att utreda kostnaderna för bygg-

nation av en ny förskola med fyra avdelningar i Vallberga i stället 

för förskola i Ränneslöv. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 11 november 2014, § 210, gett Kommun-

fastigheter i Laholm AB i uppdrag att genomföra en projektering 

med kostnadsberäkning avseende en tillbyggnad av Vallmons för-

skola med en förskoleavdelning och personalutrymmen. Kommun-

fastigheter redovisar nu total investeringskostnad, beräknad total-

hyra samt preliminär tidplan. 

 

Kommunfullmäktige har den 28 juni 201, § 74, godkänt projektering 

och kostnad för tillbyggnad av Vallmons förskola i Ränneslöv och 

gett kommunstyrelsen i uppdrag att beställa byggnation hos Kom-

munfastigheter i Laholm AB. 

 

Bolaget redovisar nu att i samband med den detaljerade projekte-

ringen av om- och tillbyggnad av Vallmons förskola i Ränneslöv har 

det efter håltagning och provtagning konstaterats att det finns fler 

brister än förväntat i befintlig konstruktion. Risken är nu stor att 

dessa problem kommer att fördyra tidigare beräkning väsentligt och 

att skillnaden mot en total rivning av befintlig byggnad och i stället 

uppföra en helt ny byggnad inte blir så stor. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB redovisar en totalkostnad för riv-

ning och nybyggnation till 16 000 tkr vilket ger en årlig hyreskostnad 

om 768 200 kr. Bolaget redovisar samtidigt att kostnaden för att 

renovera och bygga till förskolan enligt ursprungsförslaget nu upp-

går till 12 000 tkr vilket ger en årlig hyreskostnad om 721 300 kr. 

 

Bolaget redovisar att nybyggnadsprojektet kan starta augusti 2017 

för slutbesked i maj 2018. 

 

 

 

  forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2017 § 41. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2017. 

Kommunfastigheters skrivelse den 8 mars 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bo Tengqvist (S), Helene 

Nilsson (KD) och Göran Holmberg (L): Ärendet ska återremitteras 

till kommunstyrelsen för att ge Kommunfastigheter i Laholm AB i 

uppdrag att utreda kostnaderna för byggnation av en ny förskola med 

fyra avdelningar i Vallberga i stället för förskola i Ränneslöv. 

 

Bertil Johansson (LP): Ärendet ska återremitteras till 

kommunstyrelsen för att ge Kommunfastigheter i Laholm AB i 

uppdrag att senast den 30 juni 2017 utreda kostnaderna för 

byggnation av förskola med två avdelningar dels i Ränneslöv och 

dels i Vallberga. 

 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker (-), 

Elisabet Babic (M), Thomas Jönsson (M), Lennart Svensson (V), 

Ingmar Rundberg (SD), Eva M Larsson (MP), Majvor Persson (C), 

Erling Cronquist (C), Jonas Hellsten (M) och Thomas Lövenbo 

(SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag om godkännande av 

nybyggnation av en förskola med tre avdelningar i Ränneslöv. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras 

enligt Kjell Henrikssons respektive Bertil Johanssons förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet i dag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att förslaget om att ären-

det ska avgöras i dag är huvudförslag. 

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Kjell Henrikssons och Bertil Johanssons förslag ställs mot 

varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2) Förslaget om att ärendet ska avgöras i dag ställs mot det förslag 

som fullmäktige utser till motförslag. 

 

Ja-röst för förslaget om att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst för det förslag som fullmäktige utser till motförslag. 

     forts 
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Ordföranden ställer Kjell Henrikssons och Bertil Johanssons förslag 

mot varandra och finner att fullmäktige utser Kjell Henrikssons för-

slag till motförslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 27 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag och 14 nej-röster 

för Kjell Henrikssons förslag beslutar fullmäktige att ärendet ska 

återremitteras enligt Kjell Henrikssons förslag i enlighet med 

bestämmelsen om minoritetsåterremiss i 5 kap. 36 § kommunallagen 

(se bilagda voteringslista § 33). 

____ 

 

Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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§ 34 Dnr 2016–000345 

 

Svar på motion om avgiftsfri sommarsimskola 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till kultur- 

och utvecklingsnämndens uppdrag till fritidsenheten den 22 februari 

2017, § 21. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 

att fullmäktige ska ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjlig-

heten för kommunen att erbjuda fri sommarsimskola för barn från 

sex år och uppåt. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

bifalla motionen. Nämnden har i samband med behandlingen av mot-

ionen den 22 februari 2017, § 21, gett fritidsenheten i uppdrag att 

erbjuda fri sommarsimskola under 2017 för barn bosatta i kommunen 

från sex år och uppåt. Nämnden finansierar sommarsimskolan 

genom att utnyttja statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF) om högst 150 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2017 § 37. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 februari 2017 § 

21. 

Motion den 15 september 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Roos (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP) och 

Thomas Lövenbo (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att full-

mäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 35 Dnr 2016–000379 

 

Svar på motion om tobaks-, alkohol- och drogfria HVB och stöd-

boenden 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingmar Rundberg (SD) 

att fullmäktige ska besluta 

 att kommunen snarast inför kontroller så att samtliga HVB-hem 

och stödboenden i kommunen hålls rökfria, fria från alkohol-

haltiga drycker samt självklart fria från hasch och andra narko-

tikaklassade preparat, 

 att kommunen tar fram en handlingsplan för hur personal på dessa 

boenden ska agera med t.ex. orosanmälan eller polisanmälan i 

förekommande fall, om man träffar på barn och ungdomar under 

18 år som röker eller dricker alkohol eller som verkar påverkade 

av narkotika, 

 att vid tveksamhet låta ungdomarna drogtestas med screening 

alternativt alkotest, vägran att utföra test klassas samma som 

positivt test inom andra HVB, 

 att kommunen särskilt informerar personal och gode män för ung-

domarna om vad som gäller för langningsbrott. 

 

Socialnämndens konstaterar i sitt yttrande att erforderligt regelverk 

kring tobak, alkohol och droger redan finns. Laholms kommun har i 

dag endast HVB och stödboenden för ensamkommande barn. Av 

boendenas allmänna regler framgår att rökning är förbjudet i boen-

dena. Hot, våld och skadegörelse polisanmäls. 

 

Skadegörelse och vandalism ersätts av ungdomen själv. Innehav och 

bruk av droger anmäls till polis respektive socialtjänst. Alkohol är 

förbjudet och anmäls till god man, socialsekreterare och förestån-

dare. 

 

Av boendets handlingsplan vid misstanke om brukande av alkohol 

eller droger framgår hur personalen ska agera när de misstänker att 

någon är påverkad av alkohol eller droger eller säljer eller langar 

alkohol eller droger. 

 

  forts 
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I samverkan med Humlan som är kommunens enhet för missbruk 

och beroende finns rutin för drogtester. Rutinen beskriver hur perso-

nalen ska agera om testet visat förekomst av droger. Det finns inget 

lagstöd för att drogtest ska kunna genomföras utan samtycke från 

ungdom, vårdnadshavare eller god man. Ett avstående från att lämna 

prov får inte likställas med ett positivt testresultat. 

 

Samtliga ungdomar och gode män informeras om de allmänna reg-

lerna och kontakt tas alltid med god man eller särskilt förordnad 

vårdnadshavare vid incidenter med alkohol eller droger. 

 

Med anledning av att det saknas lagstöd för genomförande av drog-

test utan samtycke från ungdom, vårdnadshavare eller god man ska 

motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll den 14 mars 2017 § 38. 

Socialnämndens protokoll den 28 februari § 26. 

Motion den 24 oktober 2016. 

____ 
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§ 36 Dnr 2017–000099  

 

Kommunens reviderade investeringsbudget 2017 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudgeten 

för år 2017 i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar bli 

försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betal-

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

det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas 

andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning 

som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. 

 

Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2017 som antogs av 

kommunfullmäktige i november 2016 uppgick till totalt 163 990 tkr. 

 

Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investerings-

budget för 2017. Nämnden för Laholmsbuktens VA har lämnat kom-

mentarer till förslaget, vilka bifogas. Kommentarer bifogas även för 

kommunstyrelsens investeringsprojekt inom planeringskontorets 

verksamhet. Förslaget innehåller i princip de i 2017 års budget 

beslutade investeringar, projekt som av olika anledningar inte avslu-

tats under 2016 samt vissa nya projekt som redovisas särskilt. 

 

Den totala bruttokostnaden i årets investeringsbudget uppgår till 

191 529 tkr och intäkterna uppgår till 10 559 tkr, vilket innebär att 

föreslagna nettoinvesteringar uppgår till 180 970 tkr. Dessa fördelas 

mellan respektive nämnd enligt följande: 

 

Nettoinvesteringar (tkr) 

Kommunstyrelse  59 725 

Kommunstyrelse VA  89 000 

Kommunstyrelse Avfall 5 340 

Kultur- och utvecklingsnämnd 16 719 

Barn- och ungdomsnämnd 3 000 

Socialnämnd 7 186 

  forts 
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Miljö- och byggnadsnämnd - 

Totalt 180 970 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2017 § 40. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2017. 

Kommunledningskontorets sammanställning den 1 mars 2017. 

Planeringskontorets kommentarer till kontorets investeringar. 

Kommentarer till Laholmsbuktens VA-nämnds investeringar. 

Förslag till reviderad investeringsbudget. 

____ 
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§ 37 Dnr 2016–000299 

 

Ändring i socialnämndens och miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområden 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändrade reg-

lementen för socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden 

innebärande dels att ansvaret för kommunens uppgifter enligt 

alkohollagen, kommunens tillsynsuppgifter enligt tobakslagen 

när det gäller bestämmelser om hälsovarningar och marknads-

föring på försäljningsställen och om handel med tobaksvaror, 

kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa recept-

fria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen 

om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs över från socialnämn-

den till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 31 mars 

2017, dels att antalet ledamöter respektive ersättare i social-

nämnden från och med samma tidpunkt utökas från nio till elva. 

 

2. Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för ledamöterna och 

ersättarna i socialnämnden att upphöra att gälla när den nya 

nämndorganisationen enligt punkt 1 ovan träder i kraft. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 28 januari 2014, § 3, beslut om vil-

ken politisk organisation kommunen ska ha under den innevarande 

mandatperioden 2015-2018. Fullmäktiges beslut överensstämde med 

ett av demokrati- och organisationsberedningen framtaget underlag 

och förslag. 

 

Organisationsbeslutet innebar bl.a. att ansvaret för ärenden om 

bistånd i form av försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) fördes över från kultur- och utvecklingsnämnden till 

socialnämnden från och med den 1 januari 2015. 

 

Vidare har fullmäktige den 28 april 2015, § 68, beslutat att föra över 

ansvaret för mottagande och boende för ensamkommande barn från 

kultur- och utvecklingsnämnden till socialnämnden från och med 

den 1 oktober 2015. 

 

 

  forts 
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Kommunen står inför stora utmaningar som inte minst berör social-

nämndens verksamhetsområde. Den demografiska utvecklingen i 

kommunen med en ökande andel äldre personer kommer att ställa 

stora krav på kommunens äldreomsorg. Mottagandet av ensamkom-

mande barn har medfört mycket stora påfrestningar på socialtjäns-

tens barn- och ungdomsvård. Det stora antalet nyanlända ställer krav 

på samordnade insatser från kommunens sida där utbildning och 

jobbskapande åtgärder måste till för att motverka ett framtida tryck 

på kommunens försörjningsstöd. 

 

Socialnämndens omfattande uppgiftsområde med en nettobudget 

motsvarande drygt 40 procent av kommunens totala budget ställer 

stora krav på politisk styrning från nämndens sida. Det finns därför 

anledning att kontinuerligt följa upp förutsättningarna för de för-

troendevalda att leda och styra verksamheten. 

 

Mot bakgrund av ovanstående lägger kommunfullmäktiges demo-

krati- och organisationsberedning fram förslag till åtgärder på två 

fronter. Dels föreslås att nämnden avlastas uppgifter som inte har 

direkt koppling till socialtjänst. Det föreslås därför att nämndens 

uppgifter med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, till-

synsuppgifter enligt tobakslagen när det gäller bestämmelser om 

hälsovarningar och marknadsföring på försäljningsställen och om 

handel med tobaksvaror, nämndens kontrolluppgifter enligt lagen 

om handel med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidrags-

verksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs 

över till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämn-

den svarar redan i dag för vissa tillsynsuppgifter enligt tobakslagen 

när det gäller bestämmelser om rökfria miljöer och lokaler. Genom 

att samla tillsynsuppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen hos 

nämnden kan tillsynen samordnas med den tillsyn nämnden bedriver 

på miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 

Vidare bedöms att kommunens prövning av ansökningar om 

bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag m.m. innehåller handläggningsmoment av 

byggteknisk art som väl passar in i miljö- och byggnadsnämndens 

ansvar för byggtekniska frågor. 

 

 

  forts 
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Socialnämnden har i dag nio ledamöter med lika många ersättare. 

Det andra förslaget är att mot bakgrund av de stora utmaningar som 

socialtjänsten står inför utöka nämnden med ytterligare två leda-

möter och ersättare i syfte att förstärka den politiska organisationens 

funktionssätt och möjligheter att bedriva en effektiv politisk styrning 

av verksamheten. 

 

Vid förändringar i nämndorganisationen får fullmäktige enligt 4 kap. 

10 a § första stycket 2 kommunallagen återkalla uppdragen för samt-

liga förtroendevalda i en nämnd. Förtroendeuppdragen upphör att 

gälla när en ny nämndorganisation träder i kraft. 

 

I förevarande fall gör demokrati- och organisationsberedningen den 

bedömningen att de föreslagna ändringarna i socialnämndens upp-

giftsområde och i nämndens sammansättning utgör en sådan föränd-

ring av nämndorganisationen att uppdragen för samtliga förtroende-

valda i nämnden kan återkallas. 

 

Socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har beretts tillfälle 

att yttra sig över demokrati- och organisationsberedningens förslag. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till demokrati- och 

organisationsberedningens förslag till ändrade reglementen för soci-

alnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Socialnämnden har inget att invända mot demokrati- och organisa-

tionsberedningens förslag. Nämnden påtalar dock att förslaget om 

utökning av nämnden med två ledamöter samt eventuellt val av nya 

ledamöter i nämnden medför behov av utbildningsinsatser för att 

ledamöterna ska ha möjlighet att utföra sina uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2017 § 42. 

Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 6 februari 

2017 § 1. 

Demokrati- och organisationsberedningens presidiums tjänste-

skrivelse den 31 mars 2017. 

Förslag till reviderade reglementen för socialnämnden och miljö- 

och byggnadsnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 februari 2017 § 23. 

Socialnämndens protokoll den 28 februari 2017 § 25. 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Ove Bengtsson (S) och 

Angela Magnusson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

ändrade reglementen för socialnämnden och miljö- och byggnads-

nämnden samt om återkallelse av uppdragen för ledamöterna och 

ersättarna i socialnämnden. 

 

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

Ingmar Rundberg (SD) och Lennart Svensson (V): Avslag på 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 

1 om ändrade reglementen för socialnämnden och miljö- och 

byggnadsnämnden och Mikael Kahlins avslagsförslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Mikael Kahlins förslag. 

 

Omröstningsreultat 

Med 32 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 9 nej-röster för 

Mikael Kahlins förslag beslutar fullmäktige bifalla kommun-

styrelsens förslag (se bilagda voteringslista § 37:1). 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag i punkt 2 om återkallelse av uppdragen för ledamöterna och 

ersättarna i socialnämnden och Mikael Kahlins avslagsförslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Mikael Kahlins förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 32 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 9 nej-röster för 

Mikael Kahlins förslag beslutar fullmäktige bifalla kommun-

styrelsens förslag (se bilagda voteringslista § 37:2). 

 

  forts 
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Reservation 

Mikael Kahlin (-), Karl-Fredrik Klinker (-), Bertil Johansson (LP), 

Lars-Göran Jarl (SD), Mikael Sandén (SD), Ingmar Rundberg (SD), 

Thomas Lövenbo (SD), Peter Berndtson (SD)och Lennart Svensson 

(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Kahlins förslag. 

____ 
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§ 38 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 

respektive 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 och fjärde kvar-

talet 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll den 14 mars 2017 § 43. 

Socialnämndens protokoll den 28 februari 2017 § 30. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 januari 2017. 

____ 
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§ 39 Dnr 2017–000072 

 

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. 

 

Fullmäktiges presidium har beslutat att frågor som avses ställas 

under ledamöternas och ersättarnas frågestund i fullmäktige ska läm-

nas skriftligt till presidiet senast i samband med att fullmäktiges sam-

manträde påbörjas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

frågestunden. 

_____ 
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§ 40 Dnr 2017–000163 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Jimmy Grym (SD) befrias från sitt uppdrag som ledamot i miljö- 

och byggnadsnämnden. 

 

2. Mikael Sandén (SD) väljs till ledamot i miljö- och byggnads-

nämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Jimmy Grym (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 

____ 
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§ 41 Dnr 2017–000160 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Thomas Lövenbo (SD) befrias från sina uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. 

 

2. Peter Berndtson (SD) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för 

tiden till och med den 31 december 2018. 

 

3. Jimmy Grym (SD) väljs till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Thomas Lövenbo (SD) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. 

____ 
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§ 42 Dnr 2017–000161 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anna Nylander (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

barn- och ungdomsnämnden. 

 

2. Anitha Folden (SD) väljs till ersättare i barn- och ungdomsnämn-

den för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Anna Nylander (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 

____ 
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§ 43 Dnr 2017–000162 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Helge Wigforss (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kul-

tur- och utvecklingsnämnden. 

 

2. Gunnar Wiik (SD) väljs till ersättare i kultur- och utvecklings-

nämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Helge Wigforss (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden. 

____ 
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§ 44 Dnr 2017–000167 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Therese Norrman (SPI) befrias från sitt uppdrag som huvudman 

i Laholms Sparbank. 

 

2. Nils Perlhagen (SPI) väljs till huvudman i Laholms Sparbank för 

tiden till och med den ordinarie sparbanksstämman 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Therese Norrman (SPI) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

huvudman i Laholms Sparbank. 

____ 
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§ 45 Dnr 2016–000462 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Thomas Lövenbo (SD) väljs till ledamot i kommunstyrelsen för 

tiden till och med den 31 december 2018. 

 

2. Peter Berndtson (SD) väljs till ersättare i demokrati- och orga-

nisationsberedningen för tiden till och med den 31 december 

2018. 

 

3. Ingmar Rundberg (SD) väljs till huvudman i Laholms Sparbank 

för tiden till och med den ordinarie sparbanksstämman 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i kom-

munstyrelsen, ersättare i demokrati- och organisationsberedningen 

och huvudman i Laholms Sparbank efter Conny Nilsson (SD) som 

befriades från sina uppdrag av fullmäktige den 31 januari 2017, § 10. 

____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Kommunfullmäktige 2017-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 46 Dnr 2017–000097 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anna Nylander (SD) väljs till ledamot i barn- och ungdomsnämn-

den för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

2. Lars-Göran Jarl (SD) väljs till styrelseledamot i Laholmshem AB 

för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

3. Lars-Göran Jarl (SD) väljs till styrelseledamot i Kommunfastig-

heter i Laholm AB för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

4. Peter Berndtson (SD) väljs till huvudman i Laholms Sparbank för 

tiden till och med den ordinarie sparbanksstämman 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i barn- 

och ungdomsnämnden, styrelseledamot i Laholmshem AB och 

Kommunfastigheter i Laholm AB samt huvudman i Laholms Spar-

bank efter Maria Lindau (SD) som befriades från sina uppdrag av 

fullmäktige den 28 februari 2017, § 27. 

____ 
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§ 47 Dnr 2016–000299 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens för-

slag 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i socialnämnden för tiden den 31 mars 2017 - 31 december 

2018: 

 

Ledamöter Ersättare 

Knut Slettengren (M) Marit Schwerin (M) 

Angela Magnusson (M) Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M) 

Jerker Jacobson (M) Harriet Einerborg (C) 

Majvor Persson (C) Rhea Löfmark Aspenheim (C) 

Annalena Emilsson (C) Sara Unosson (KD) 

Eva Ågren Svensson (MP) Britta Ramnemark (L) 

Kristina Jönsson (S) Jörgen Johansson (S) 

Nils-Erik Johansson (S) My Persson (S) 

Anna-Lena Lövgren Melin (S) Kerstin Olsson (S) 

Lars-Göran Jarl (SD) Mikael Kahlin (-) 

Ann-Heléne Djivjak (SD) Gunnar Wiik (SD) 

 

Presidium 

Ordförande: Knut Slettengren (M) 

1:e vice ordförande: Majvor Persson (C) 

2:e vice ordförande: Kristina Jönsson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har under § 37 vid dagens sammanträde med 

anledning av förändringar i nämndorganisationen beslutat återkalla 

uppdragen för ledamöterna och ersättarna i socialnämnden att upp-

höra att gälla när den nya nämndorganisationen träder i kraft den 31 

mars 2017. 

 

Med anledning därav har fullmäktige att förrätta val av elva leda-

möter och elva ersättare samt ordförande, förste och andre vice ord-

förande i socialnämnden för tiden från och med den 31 mars 2017 

till och med den 31 december 2018. 

 

Valberedningen lägger fram förslag till val av socialnämnd för åter-

stoden av mandatperioden. 

 

     forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll den 17 mars 2017, § 1. 

____ 
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§ 48 Dnr 2017–000141 

 

Interpellation av Bertil Johansson (LP) till kultur- och utveck-

lingsnämndens ordförande om stadsfest 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Cecilia Roos (M) med-

delar att interpellationen avses besvaras nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till kultur- och utveck-

lingsnämndens ordförande svar på frågor om Stadsfesten i Laholm. 

 

Beslutsunderlag 
Interpellation den 18 mars 2017. 

____ 
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§ 49 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om söndags-

öppet på Stadsbiblioteket till kultur- och utvecklingsnämnden. 

Dnr 2017–103. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om folk-

bibliotek i kustområdet till kultur- och utvecklingsnämnden. 

Dnr 2017–104. 

 

3. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare för ersättare i kommun-

fullmäktige. 

Dnr 2017–048. 

 

4. Miljö- och byggnadsnämnden. Projektrapport – ”Kemikalier i 

förskolor”. 

Dnr 2017–061. 

 

5. Kommunrevisionen. Uppföljning av tre revisionsgranskningar 

från 2014: 

- Granskning av kommunens tillämpningar av FN:s Barn-

konvention. 

- Granskning av styrning, ledning och uppföljning av inrikt-

ningsmålet Barn och unga. 

- Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

6. Kommunrevisionen. Samgranskning Hemsjukvården i Halland. 

____ 

 

 


