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Plats och tid Campus Laholm, kl. 18.30 – 21.35 

 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisionen, § 62 

 Thomas Jönsson, styrelseordförande, § 75 

 Stefan Lundström, verkställande direktör, § 75 

 

 

 

 

 

Utses att justera Lena Drott (M) och Magnus Johansson (S) 

  

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret, 2017-04-27 kl. 16.00 

 

 

 

 

Paragrafer  §§ 50-75 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Thomas Jönsson (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Lena Drott Magnus Johansson 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 25 april 2017 

 
Protokollet som justerats den 27 april 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 27 april 2017 till och med den 18 maj 2017 inty-

gas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Planeringskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2017 

VOTERINGSLISTA § 55 § 59 

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) -- Knut Slettengren 1   1   

Lena Drott (M) 1  1   1   

Jonas Hellsten (M) -- Gert Olsson 1   1   

Angela Magnusson (M) 1  1   1   

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) -- Fredrik Lindqvist 1     1 

Maria Bronelius (C) -- Kent-Arne Andersson 1   1   

Lena Olofsdotter  (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) 1  1   1   

Lorentz Pucher (C) --        

Eva M Larsson (MP) 1  1   1   

Lena Angviken (MP) 1      1   1   

Martin Petersson (MP) -- Lutz Müller 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) -- Karl-Fredrik Tholin 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) -- Nils-Erik Johansson 1    1  

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2017 

VOTERINGSLISTA § 55 § 59 

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) -- Anna-Maria Sjöstrand   1   1 

Mikael Kahlin (-) -- Lena Hallén Persson 1   1   

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1   1 

Rikard Vesterlund (SD) -- Elisabeth Evertsson   1   1 

Hans Hansson (SD) -- Conny Nilsson   1   1 

Ingmar Rundberg (SD) -- Mikael Sandén   1   1 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1   1 

Peter Berndtson (SD) 1    1   1 

Bertil Johansson (LP) 1    1   1 

Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Petersson 1   1   

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2017 

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Lena Hallén Persson (M)  

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)  

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)  

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

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

§ 50 Dnr 2017-000141 

 

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

lingsnämndens ordförande om stadsfest 

 

Ärendebeskrivning 

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

lingsnämndens ordförande svar på frågor om Stadsfesten i Laholm. 

 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2017, § 48, beslutat att inter-

pellationen får ställas. 

 

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

rar på interpellationen. 

 

Beslutsunderlag 
Interpellation den 18 mars 2017. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 51 Dnr 2016-000080 

 

Detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 

2:5 och 4:1 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för 

kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 2:5 och 4:1 i 

Laholm enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog den 11 november 2014, § 208, åt miljö- 

och byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för hela kvarteret 

Humlan i Laholm samt den del av kvarteret Höken där parkerings-

anläggningen och Tingshuset är beläget. Planområdet innefattar 

kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 2:5 och 4:1 och 

syftar till att förtäta kvarteret Humlan med ny bebyggelse i form av 

flerbostadshus och centrumverksamheter samt skydda den befintliga 

bebyggelsen inom kvarteret som anses ha kulturhistoriska värden. 

 

Humlegången planläggs som gata. Den befintliga parkeringen på 

Höken 2 planläggs som parkeringsplats och längst i söder planläggs 

den befintliga parken som parkmark. 

 

Planområdet är beläget i centrum av Laholms stad i direkt anslutning 

till Stadshuset, norr och öster om Östertullsgatan, söder om Järnvägs-

gatan, väster om Humlegången och öster om Trädgårdsgatan. 

 

Under samrådstiden lämnades 18 skrivelser in och under gransk-

ningstiden kom 14 skrivelser in. Skrivelserna och vilka ändringar 

som gjorts i planförslaget sedan granskningen redovisas i gransk-

ningsutlåtandet. 

 

Planen hanteras med normalt planförfarande och miljö- och bygg-

nadsnämnden bedömer att planen är klar att antas. Planförslaget 

bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och någon 

miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 60. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 mars § 32. 

Förslag till detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 2, 

Lagaholm 2:5 och 4:1.  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att detalj-

planen ska antas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att full-

mäktige bifaller styrelsens förslag. 

____ 
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§ 52 Dnr 2017-000138 

 

Exploateringsavtal för Humlan 1, Humlan 11 och Humlan 12 i 

Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till exploate-

ringsavtal avseende Humlan 1, 11 och 12 i Laholm. 

 

Ärendebeskrivning 

En detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 

2:5 och 4:1 i Laholms stad har tagits fram på grund av att AB Gun-

nohus och S Påhlsson fastigheter AB har exploateringsplaner i 

området. Detaljplanen är nu klar för antagande och exploaterings-

avtal som reglerar genomförandet har upprättats. 

 

Avtalet innebär att AB Gunnohus ska söka bygglov för huvuddelen 

av byggnationen enligt detaljplanen inom 18 månader från att det att 

planen vunnit laga kraft samt påbörja byggnationen senast inom 12 

månader från det att bygglov beviljats. Vidare ska AB Gunnohus 

projektera och utföra fördröjningsmagasin för dagvatten inom plan-

området. 

 

Avtalet innebär också att kommunen överlåter ca 6 m2 i vändzonen 

på Humlegången till AB Gunnohus som i den äldre detaljplanen är 

gatumark men som i den nya detaljplanen blir kvartersmark. Sam-

tidigt överlåter AB Gunnohus mark till kommunen som tidigare var 

kvartersmark men som i den nya detaljplanen blir allmän platsmark 

för en utökad vändzon som fungerar bättre för renhållningsfordon 

och liknande fordon. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 61. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2017. 

Exploateringsavtal. 

____ 
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§ 53 Dnr 2017-000153 

 

Exploateringsavtal för Humlan 6 och Humlan 10 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till exploate-

ringsavtal avseende Humlan 6 och 10 i Laholm. 

 

Ärendebeskrivning 

En detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 

2:5 och 4:1 i Laholms stad har tagits fram på grund av att AB Gun-

nohus och S Påhlsson fastigheter AB har exploateringsplaner i 

området. Detaljplanen är nu klar för antagande och exploaterings-

avtal som reglerar genomförandet har upprättats. 

 

Avtalet innebär att S Påhlsson Fastigheter AB och Fastighets AB 

Laholm Humlan 10 ska söka bygglov för huvuddelen av byggna-

tionen inom detaljplanen inom arton månader från det att planen vun-

nit laga kraft samt senast inom tolv månader från det att bygglov 

beviljats påbörja byggnationen. Vidare ska S Påhlsson Fastigheter 

AB och Fastighets AB Laholm Humlan 10 projektera och utföra för-

dröjningsmagasin för dagvatten inom planområdet. Avtalet innebär 

också att kommunen upplåter servitut för en del av Höken 2 för in- 

och utfart till Humlan 10. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 62. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2017. 

Exploateringsavtal. 

____ 
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§ 54 Dnr 2013-000150 

 

Beställning hos Kommunfastigheter i Laholm AB av nybyggnad 

av förskola i Ränneslöv 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för 

rivning av Vallmons förskola och nybyggnation av förskola i 

Ränneslöv. 

 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hos Kommunfastigheter i 

Laholm AB beställa nybyggnation av förskola i Ränneslöv i 

enlighet med projekteringen. 

 

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 2016, § 74, godkänt projekte-

ring och kostnad för tillbyggnad av Vallmons förskola i Ränneslöv 

och 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. 

 

  forts 
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forts 

 

Bolaget redovisar att nybyggnadsprojektet kan starta augusti 2017 

för slutbesked i maj 2018. 

 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2017, § 33, återremitterat ären-

det 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. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB redovisar i skrivelse den 4 april 

2017 att en ny förskola med fyra avdelningar i Vallberga kan byggas 

till en kostnad av 25-30 miljoner kronor, men att det krävs en detalj-

planeändring för ändamålet som bolaget bedömer tar ca två år att 

genomföra. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 65. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s utredning den 4 april 2017. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 mars 2017 § 33. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2017. 

Kommunfastigheter i Laholms skrivelse den 8 mars 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Lena Angviken (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att en 

ny förskola ska byggas i Ränneslöv som ersättning för Vallmons 

förskola. 

 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Helene Nilsson (KD): En 

förskola med fyra avdelningar ska byggas i Vallberga i stället för 

nybyggnation av förskola i Ränneslöv. 

 

Bertil Johansson (LP): En förskola med två avdelningar ska byggas 

dels i Ränneslöv och dels i Vallberga. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell 

Henrikssons och Bertil Johanssons förslag och finner att fullmäktige 

bifaller styrelsens förslag. 

 

 

  forts 
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forts 

 

Reservation 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Magnus Johansson, Kristina 

Jönsson, Siv Pålsson, Karl-Fredrik Tholin, Birgitta Fritzon, Ove 

Bengtsson, Rosita Antonsson och Nils-Erik Johansson (S), Helene 

Nilsson och Lars Gustafsson (KD) samt Bertil Johansson (LP) reser-

verar sig mot beslutet. 

____ 
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§ 55 Dnr 2016-000084 

 

Beställning hos Kommunfastigheter i Laholm AB av ombyggnad 

av Stadshuset i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för 

ombyggnad av Stadshuset i Laholm och uppdrar åt kommunstyrelsen 

att beställa ombyggnad i enlighet med förstudie den 7 mars 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 7 mars 2016, § 61, beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott 

att beställa en förstudie för ombyggnation av vinden på plan 3 och 

plan 2 i Stadshuset till kontorslokaler. I Stadshuset har det under en 

längre tid rått brist på kontorsutrymmen och sammanträdesrum. 

Antalet anställda har ökat vilket har gett ett flertal negativa effekter 

på arbetsmiljön. Bl.a. sitter det fler personer i rummen än de är 

avsedda för, vilket innebär att ventilationen inte räcker till, vissa 

arbetsplatser saknar dagsljusinsläpp och personal som tillhör samma 

enhet är splittrade på flera våningsplan. På vissa enheter saknas fasta 

arbetsplatser till alla anställda, vilket innebär att personal får flytta 

runt mellan kontor som råkar vara lediga för tillfället p.g.a. sjukdom 

och tjänsteresor. Sammanträdesrum av olika storlek är en bristvara i 

hela huset. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB beskriver i en förstudie den 7 mars 

2017 att vindarna kan byggas om och skapa ca 30 kontorsplatser i 

gemensamma lokaler, ett antal tysta rum för telefonsamtal, samt ett 

konferensrum. Tillkommande hyra beräknas till 635 435 kr per år. 

Bolaget beräknar den totala kostnaden för ombyggnationen till drygt 

12 miljoner kr och anger att vindarna kan vara färdigställda i maj 

2018. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 63. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2017. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s förstudie den 7 mars 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Asklund (SPI): Avslag på kommunstyrelsens förslag om god-

kännande av ombyggnaden. 

  forts 
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forts 

 

Elisabet Babic (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Karl-Fredrik Klinker (-) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att redovisa 

vilka besparingar i externt förhyrda lokaler som ombyggnaden av 

Stadshuset kan ge. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras 

enligt Karl-Fredrik Klinkers förslag och finner att fullmäktige 

beslutar avgöra ärendet i dag. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst för bifall till Karl-Fredrik Klinkers förslag om återremiss. 

 

Omröstningsreultat 

Med 31 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 9 nej-röster för 

Karl-Fredrik Klinkers förslag beslutar fullmäktige att ärendet ska 

avgöras i dag (se bilagda voteringslista § 55). 

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Per 

Asklunds förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens för-

slag. 

____ 
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§ 56 Dnr 2015-000387 

 

Beställning hos Kommunfastigheter i Laholm AB av parkerings-

hus på fastigheten Lagaholm 5:1 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige beställer av Kommunfastigheter i Laholm AB 

byggnation av ett parkeringshus i tre plan, med inpasseringssystem 

till samtliga plan, på fastigheten Lagaholm 5:1 i Laholm i enlighet 

med levererad förstudie utan parkeringssensor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen beställde den 15 oktober 2015 en förstudie avseende ett 

parkeringsdäck på fastigheten Lagaholm 5:1 i Laholm. Förstudien 

levererades den 31 maj 2016. Kommunstyrelsens ledningsutskott 

beställde den 8 augusti 2016 en komplettering av förstudien med 

ytterligare ett parkeringsplan. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB redovisar nu ett förslag till par-

keringshus om ca 6 570 m2 BTA och ca 220 parkeringsplatser i tre 

plan. Samtliga plan har separata in- och utkörningsramper, vilket 

möjliggör att ett eller flera plan kan göras låsbara. 

 

Kommunfastigheter bedömer att ett parkeringshus enligt ovan-

stående kan byggas för ca 40 miljoner kronor, vilket skulle innebära 

en årshyra för Laholms kommun på 2 405 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 64. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2017. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s förstudie den 31 maj 2016. 

Komplettering av förstudie den 14 november 2016. 

PM angående redovisning av förstudie den 6 mars 2017. 

____ 
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§ 57 Dnr 2016-000380 

 

Svar på motion om granskning av kommunens upphandlings-

verksamhet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att fullmäktige genom en extern utredare ska genomföra en gransk-

ning av samtliga kommunens förvaltningar när det gäller upphand-

lingsverksamheten och varför de inte följer fullmäktiges riktlinjer för 

upphandling. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har den 26 oktober 2016 remitterat 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges 

sammanträde den 25 april 2017. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar i sitt yttrande att det i 

motionen framförs synpunkter på såväl kommunens upphandlings-

verksamhet som nämndernas styrning och kostnadskontroll. Kon-

toret lämnar redogörelse för det utvecklings- och kontrollarbete av 

upphandlingsverksamheten som pågår. I motsats till vad som fram-

förs i motionen är kommunledningskontorets uppfattning att utveckl-

ingen har gått i riktning mot att verksamheterna lägger allt större 

omsorg om att upphandlingarna sker på ett korrekt sätt. 

 

Vidare påpekas det i yttrandet att kommunfullmäktige följer upp 

nämndernas verksamhet enligt de metoder som fastställts i kommu-

nens ekonomistyrningsprinciper. På samma sätt ska nämnderna följa 

upp de beslut som fattas inom sina verksamheter så dessa ligger i 

linje med nämndens riktlinjer. Fullmäktiges och kommunstyrelsens 

planerings- och uppföljningsmetoder är under kontinuerlig utveck-

ling. 

 

Utöver det interna arbetet genomför även kommunens revisorer en 

särskild granskning under 2017 av kommunens upphandling och den 

interna styrningen. 

 

 

  forts 
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forts 

 

Mot bakgrund det interna utvecklingsarbete som pågår anser inte 

kommunledningskontoret att det finns behov av att genomföra en 

extern utredning med det uppdrag och den inriktning som föreslagits 

i motionen. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen 

avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 66. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017. 

Motion den 26 oktober 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Per Asklund (SPI): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen 

för att tas upp i samband med att kommunrevisionen för fullmäktige 

redovisar sin granskning av styrning, ledning och kontroll av kom-

munens upphandlingsbeslut. 

 

Elisabet Babic (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 

på motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras 

enligt Per Asklunds förslag och finner att fullmäktige beslutar avgöra 

ärendet i dag. 

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Bertil 

Johanssons förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens för-

slag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Elisabeth Evertsson, Conny Nilsson, Mikael 

Sandén, Thomas Lövenbo och Peter Berndtsson (SD) samt Karl-

Fredrik Klinker (-) reserverar sig mot beslutet. 

____ 

 

I samband med ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajournering 

för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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§ 58 Dnr 2016-000407 

 

Svar på motion om Lilla Tjärby sjö som rekreationsplats 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till kultur- och utvecklingsnämndens uppdrag till fritidsenheten om 

utredning och kostnadsberäkning av anläggande av grillplatser, 

enklare utegym, badplats samt motionsslinga på den mark som ägs 

av kommunen vid Lilla Tjärby sjö. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kjell Henriksson (S) 

och Magnus Johansson (S) att kommunen utreder och kostnads-

beräknar anläggande av motionsslinga, grillplatser, enklare utegym 

samt badplatser vid Lilla Tjärby sjö. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut att kommunen 

vid tre tidigare tillfällen har försökt anlägga en stig runt sjön. Vid de 

två första tillfällena, 1999 och 2002, motsatte sig flera av markägarna 

anläggande av en stig på deras mark. 

 

I en motion till kommunfullmäktige under 2009 föreslog Lena Olofs-

dotter (C) att kommunen skulle undersöka möjligheten att anlägga 

en Hälsans Stig utmed Lilla Tjärby sjö. Även då motsatte sig flera 

markägare förslaget och motionen avslogs sedan av fullmäktige. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 29 mars 2017, § 39, gett 

fritidsenheten i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna anläggande 

av grillplatser, enklare utegym, badplats samt motionsslinga på den 

mark som ägs av kommunen vid Lilla Tjärby sjö. Nämnden föreslår 

därför att fullmäktige ska förklara motionen besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 67. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 29 mars 2017 § 39. 

Motion den 15 november 2016. 

____ 
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§ 59 Dnr 2016-000455 

 

Svar på motion om fria bussresor för personer över 65 år 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad i den del som 

rör kostnaderna för att erbjuda personer över 65 år fria resor med 

buss under lågtrafiktid inom kommunens gränser. 

 

2. Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att 

kommunen ska införa fria resor med buss under lågtrafiktid inom 

kommunens gränser för personer över 65 år. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunen ska ta fram kostnaden för att erbjuda personer över 65 

år fria resor med buss under lågtrafiktid inom kommunens gränser 

och att kommunen inför denna möjlighet senast under hösten 2017. 

 

Kollektivtrafik i kommunen kommun utförs av Hallandstrafiken AB. 

Utöver de ordinarie biljetter och periodkort som erbjuds har kommu-

nen en möjlighet att göra tillköp enligt separata avtal. Den typ av 

tillköp som idag finns tillgängliga är bland annat seniorkort, kom-

munkort eller gratis resor på helgdagar. 

 

Kommunen kan erbjuda gratis resor för kommuninvånare som är 

äldre än 65 år genom ett seniorkort som är giltigt under lågtrafik. För 

kommunen skulle ett sådant seniorkort kosta mellan 2 825 tkr och 

3 200 tkr per år beroende på vilka tider under dygnet som kortet 

skulle var giltigt. 

 

Med hänvisning till planeringskontorets beskrivning av kostnaderna 

för att erbjuda personer över 65 år fria resor med buss under låg-

trafiktid inom kommunens gränser föreslås att motionen förklaras 

besvarad i denna del. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 68. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2017. 

Motion till kommunfullmäktige den 20 december 2016. 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till svar på 

motionen. 

 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Per Asklund (SPI): Bifall till del två i motionen om att kommunen 

ska erbjuda personer över 65 år fria resor med buss under lågtrafiktid 

inom kommunens gränser och att kommunen inför denna möjlighet 

senast under hösten 2017. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 

förslag är huvudförslag. 

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Bertil Johanssons och Per Asklunds förslag ställs mot varandra 

för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2) Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som fullmäktige 

utser till motförslag. 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

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

 

Ordföranden ställer Bertil Johanssons och Per Asklunds förslag mot 

varandra och finner att fullmäktige utser Per Asklunds förslag till 

motförslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 11 nej-röster för 

Per Asklunds förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens förslag 

(se bilagda voteringslista § 59). 

 

Reservation 

Annita Asplid, Magnus Johansson, Kristina Jönsson, Karl-Fredrik 

Tholin, Birgitta Fritzon, Rosita Antonsson och Nils-Erik Johansson 

(S), Lennart Svensson (V), Per Asklund och Anna Maria Sjöstrand 

(SPI), Karl-Fredrik Klinker (-), Bertil Johansson (LP), Elisabeth 

Evertsson, Conny Nilsson, Mikael Sandén, Thomas Lövenbo och forts 
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Peter Berndtsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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§ 60 Dnr 2017-000143 

 

Redovisning av ej slutligt beredda motioner 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda 

motioner. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrel-

sen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april redovisa 

de motioner som då ännu inte är färdigberedda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 69. 

Kommunledningskontorets redovisning den 22 mars 2016. 

____ 
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§ 61 Dnr 2016-000433 

 

Kommunens årsredovisning 2016 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande årsredovisning för 

2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsförvalt-

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

lagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäktige och 

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

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

lagen ska årsredovisningen redogöra för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid 

räkenskapsårets slut. I årsredovisningen ska också ingå en samman-

ställd redovisning som även omfattar kommunal verksamhet som 

bedrivs genom annan juridisk person i vilken kommunen har ett 

betydande inflytande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 70. 

Årsredovisning 2016. 

Nämndernas redovisning 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Erling Cronqvist (C), Lars Gustafsson (KD), Cecilia Roos (M), Per 

Asklund (SPI), Lena Angviken (MP), Emma Gröndahl (L) och 

Lennart Svensson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag om god-

kännande av årsredovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 62 Dnr 2017-000174 

 

Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 

verksamhet 2016 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 

nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning. 

 

2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvars-

frihet för verksamheten under budgetåret 2016 med hänvisning 

till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

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

möter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktigebered-

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

moten angår. 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 

resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 

nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det före-

gående budgetåret 2016. 

 

Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2016 års gransk-

ning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Laholmshem 

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

kunnigas rapporter. 

 

I revisionsberättelsen uttalar revisorerna att de tillstyrker ansvarsfri-

het för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-

ningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för den tid 

revisionen avser. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse förslag på hand-

läggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av bestämmelsen 

om jäv i 5 kap. 20 a § kommunallagen. 

 

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

ansvarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart obehöv-

ligt. Fullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet beviljas med 

hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. forts 
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Beslutsunderlag 

Skrivelse den 12 april 2017 om handläggningsordning vid prövning 

av frågan om ansvarsfrihet. 

Kommunrevisorernas berättelse den 11 april 2017. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig skriftligt mot beslutet såvitt 

avser ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och kultur- och utveck-

lingsnämnden enligt bilaga till denna paragraf. 

____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 

Kommunfullmäktige 2017-04-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 Dnr 2017-000151 

 

Överföringar av 2016 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till överföring 

av 2016 års resultat till resultatfonder för respektive nämnd. 

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 

verksamhet samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt 

ansvarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi inför-

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

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

tive nämnd som ackumuleras över åren. Ordinarie driftbudget påver-

kas inte. 

 

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

nämnd för den aktuella verksamheten om inget annat beslutas sär-

skilt. Medlen får inte användas till någon verksamhetsutökning eller 

förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan 

komma att kräva ökade resurser i framtiden. Vidare får överförda 

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

på verksamheten än den som fastställts i nämndplanerna. 

 

Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 

ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resultat-

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

det uppkommit. 

 

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

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

får fonden maximalt uppgå till 1,5 mkr. 

 

I samband med budgetuppföljningarna ska nämnderna redovisa hur 

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

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

en negativ resultatfond genom tidigare års budgetunderskott ska det 

även redovisas hur detta underskott ska återställas med motsvarande 

överskott. 

 

 

 forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 71. 

Resultatfonder - 2016 års budgetavvikelser. 

____ 
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§ 64 Dnr 2017-000150 

 

Kommunens kompletteringsbudget 2017 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till 

kompletteringsbudget för år 2017. 

 

2. Kommunstyrelsen medges tilläggsanslag med en miljon kronor 

att finansieras av rörelsekapitalet för biträdeskostnader i samband 

med överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 25 

april 2017 angående förbud mot trafik på stranden i Skum-

meslövsstrand och Mellbystrand. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetavvikelser mellan åren ska företrädesvis hanteras inom över-

föringarna till resultatfonder. Budgetöverskott kan i vissa fall föras 

över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av 

kompletteringsbudgeten. En förutsättning för medel ska hanteras i 

kompletteringsbudgeten är att de är budgeterade för särskilda ända-

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

planerade under det nya verksamhetsåret. 

 

Utöver ovanstående grundläggande hantering kan det finnas behov 

för anslagskorrigeringar eller omdisponeringar under innevarande år 

mellan centrala avsättningar eller omflyttningar mellan nämnder på 

grund av verksamhetsmässiga förändringar. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån perma-

nenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och planer 

för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändringar, 

kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade eko-

nomiska planer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 72. 

Förslag till kompletteringsbudget 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Asklund (SPI): Kommunstyrelsen ska ges tilläggsanslag med en 

miljon kronor att finansieras av rörelsekapitalet för biträdeskostnader 

i samband med överklagande av mark- och miljödomstolens dom 

den 25 april 2017 angående förbud mot trafik på stranden i Skum-

meslövsstrand och Mellbystrand. forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Kommunfullmäktige 2017-04-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Ordföranden frågar därefter på Per Asklunds tilläggsförslag och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 65 Dnr 2017-000166 

 

Villkorsändring för lån med kommunal borgen till Björbäcks 

Ryttarförening 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner villkorsändring för lån med kom-

munal borgen till Björbäcks Ryttarförening i enlighet med förelig-

gande ansökan. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 28 januari 2010 beslutat bevilja Björ-

bäcks Ryttarförening kommunal borgen som säkerhet för lån om 

1 500 000 kronor. Lånet avsåg finansiering av tillbyggnad av befint-

ligt ridhus samt uppförande av 60 hästboxar i anslutning till ridhuset 

på föreningens fastighet Våxtorp 4:38 i Björbäck. 

 

Enligt skuldebrevet skulle amortering påbörjas den 10 juli 2011 med 

24 000 kronor per kvartal. Återstående skuld på lånet uppgår för när-

varande till 1 044 000 kronor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2015 att medge 

amorteringsfrihet för lånet under tiden den 10 oktober 2015 till den 

10 oktober 2016. Orsaken var att föreningen drabbades av ett stort 

inkomstbortfall till följd av att man måste avbryta en hopptävling på 

grund av en tragisk olycka. 

 

Föreningen anhåller i skrivelse om att få amorteringsbefrielse under 

ett år. Som orsak anges att man genom en tillfällig utgiftsminskning 

skulle kunna finansiera en ny bevattningsanläggning med egna 

medel. Genom en sådan åtgärd kan behoven av framtida underhåll 

minskas. 

 

Kreditgivaren har beviljat amorteringsfrihet under tiden den 10 juli 

2017 till den 10 juli 2018. En sådan förändring av lånevillkoren krä-

ver emellertid också ett godkännande från borgensmannen. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att den ursprungliga amorte-

ringstiden för lånet uppgick till ca 16 år. Om man tar hänsyn till det 

amorteringsfria året 2015 till 2016 är aktuell amorteringstid ca 17 år. 

Detta är ändå en relativt kort amorteringstid om man jämför med lån 

till andra föreningar som medgivits kommunal borgen. Dessa ligger 

oftast med en amorteringstid i intervallet 20 - 25 år. forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 73. 

Ansökan från Björbäcks Ryttarförening den 30 mars 2017. 

____ 
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§ 66 Dnr 2017-000165 

 

Förvärv av aktier i Inera AB för digitaliseringsarbete i offentlig 

sektor 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Laholms kommun förvärvar av SKL Företag AB 5 (fem) aktier 

i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägar-

avtal och att Laholms kommun inträder som part i aktieägar-

avtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 

3. Aktieköpet finansieras genom minskning av kommunens rörel-

sekapital med 42 500 kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

SKL Företag AB har den 16 mars 2017 förvärvat Inera AB. Sveriges 

kommuner och Landsting (SKL) erbjuder nu i skrivelse den 24 mars 

2017 Laholms kommun att förvärva fem aktier i bolaget Inera AB 

och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig 

av företagets tjänster. 

 

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårds-

området, men genom ett breddat ägandet ska bolaget kunna verka 

inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 

och samhällsbyggnad. 

 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att 

köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling, genom 

det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen. Som 

delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen 

av digitalisering i offentlig sektor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 74. 

SKL:s skrivelse den 24 mars 2017 med bilagorna aktieöverlåtelse-

avtal, anslutningsavtal, aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirek-

tiv. 

____ 
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§ 67 Dnr 2017-000118 

 

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid 

Byavägen, Lilla Tjärby 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer utökning av verksamhetsområdena 

för spillvatten och dricksvatten att även omfatta fastigheterna del av 

Lilla Tjärby 1:13, del av Lilla Tjärby 1:2, del av Lilla Tjärby 1:3, 

Lilla Tjärby 1:37, del av Lilla Tjärby 2:5, Lilla Tjärby 2:11, Lilla 

Tjärby 2:16 och Lilla Tjärby 2:19 i enlighet med Nämnden för 

Laholmsbuktens VA:s förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA föreslår kommunfullmäktige att 

utöka verksamhetsområdena för spillvatten och dricksvatten att även 

omfatta fastigheterna del av Lilla Tjärby 1:13, del av Lilla Tjärby 

1:2, del av Lilla Tjärby 1:3, Lilla Tjärby 1:37, del av Lilla Tjärby 2:5, 

Lilla Tjärby 2:11, Lilla Tjärby 2:16 och Lilla Tjärby 2:19. 

 

Fastigheterna som ingår i området bedöms ha ett stort behov av kom-

munalt dricks- och spillvatten. Området ligger i anslutning till de 

överföringsledningar för dricks- och spillvatten som nu byggs ut 

mellan Veinge och Laholm. Utbyggnaden av dricks- och spillvatten 

till de berörda fastigheterna medför en ledningsdragning av spill- och 

dricksvattenledningar om cirka 600 meter. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 75. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 20 februari 2017 

§ 18. 

____ 
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§ 68 Dnr 2017-000117 

 

Riktlinjer för handläggning av anslutningsärenden till allmän 

va-anläggning utanför fastställt verksamhetsområde i Laholms 

och Halmstads kommuner 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för handläggning av anslut-

ningsärenden till allmän VA-anläggning utanför fastställt verksam-

hetsområde för VA i Laholms och Halmstads kommuner. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA har tagit fram riktlinjer för hand-

läggning av anslutningsärenden till allmän VA-anläggning utanför 

fastställt verksamhetsområde för VA i Laholms och Halmstads kom-

muner daterat den 7 februari 2017 som nämnden föreslår kommun-

fullmäktige att anta. 

 

Vatten- och avloppsförsörjning i anslutning till byggnation utanför 

detaljplanelagt område och utanför ordinarie verksamhetsområde för 

allmän VA-anläggning berör flera nämnder. För att skapa samsyn, 

tydlighet och förenkla hanteringen för kommunen och den enskilde 

har föreliggande riktlinjer utarbetats. Riktlinjerna syftar till en sam-

manhållen handläggning av VA utanför fastställda verksamhets-

området för VA. Vid bedömning av lämpligheten av byggnation på 

landsbygden finns riktlinjer i kommunens översiktsplan. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 76. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 20 februari 2017 

§ 20. 

Förslag till riktlinjer. 

____ 
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§ 69 Dnr 2017-000100 

 

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombygg-

nad av lokaler för kommunal verksamhet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för konstnärlig gestalt-

ning vid ny-, till och ombyggnad av lokaler för kommunal verk-

samhet enligt föreliggande förslag men med följande ändring: 

 

På byggkostnader upp till 30 000 tkr avsätts 0,75 procent och på 

kostnader därutöver 0,30 procent. Maximal avsättning per pro-

jekt är 700 tkr. Förslaget innebär en ambitionsökning mot-

svarande 17 procent i förhållande till hur nuvarande riktlinjer har 

tillämpats. 

 

I riktlinjerna ska anges att den konstansvariga nämnden ska 

påverka frågor om konstnärlig gestaltning i tidigt skede. 

 

2. Befintliga riktlinjer för anslag till konstnärlig utsmyckning av 

kommunala byggnader, som antagits av kommunfullmäktige 

den 2 maj 1984, § 96, upphävs. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 1984 att anta riktlinjer för 

konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader. Riktlinjerna 

innebar att anslag för konstnärlig utsmyckning vid kommunala bygg-

nationer skulle motsvara en viss procentuell andel av byggnadskost-

naden. 

 

Samtidigt betonades att procentsatserna skulle ses som riktlinjer och 

frågan om anslag för utsmyckning skulle prövas särskilt för varje 

byggnadsprojekt. Det klargjordes även vid fullmäktiges behandling 

av ärendet att beräkningsunderlaget för procentsatserna skulle vara 

byggnadsentreprenaden. 

 

Reglerna från 1984 är i vissa delar något otydliga och det har därför 

förekommit något varierande tillämpningar. Vid nybyggnationer har 

dock i regel 1,0 procent av byggnadsentreprenaden avsatts för ända-

målet. Däremot har avsättning av medel vid enbart ombyggnader 

sannolikt varit mindre vanligt. En generell bedömning är att bygg-

nadsentreprenaden utgör ca hälften av den totala byggnadskostna-

den.  forts 
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Mot bakgrund av att befintliga regler har varit något svåra att til-

lämpa anses det finnas skäl att uppdatera och i vissa delar ompröva 

dessa. Syftet är bland annat att skapa tydligare regler avseende defi-

nitionen av beräkningsunderlaget för avsättning av medel, fastställa 

mål och ambitionsnivåer samt arbetsordning och ansvar. 

 

I kultur- och utvecklingsnämndens förslag ska på byggkostnader, vid 

ny-, till- och ombyggnad, upp till 30 000 tkr avsättas 1,0 procent och 

på kostnader därutöver 0,5 procent. Lägsta avsättningen för ett pro-

jekt uppgår, enligt förslaget, till 150 tkr och utan någon maximal 

avsättning. 

 

För att riktlinjerna i huvudsak ska vara kostnadsneutrala i förhållande 

till hur nuvarande riktlinjer har tillämpats ska på byggkostnader, vid 

ny-, till- och ombyggnad, upp till 50 000 tkr avsättas 0,5 procent och 

på kostnader därutöver 0,3 procent. Lägsta avsättningen för ett pro-

jekt ska uppgå till 150 tkr och maximal avsättning till 500 tkr. 

 

De medel som avsätts för konstnärlig gestaltning, enligt den före-

slagna beräkningsmodellen, ska finansiera fast konst. Vissa byggna-

der, som i mindre omfattning är tillgängliga för allmänheten, undan-

tas från huvudprincipen. I ramavtalet med Kommunfastigheter AB 

tydliggörs att bolagets avsättning till konstnärlig gestaltning ska 

beräknas enligt kommunens riktlinjer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 april 2017 § 77. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 februari 2017 § 

22. 

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny-, till och ombyggnad av 

lokaler för kommunal verksamhet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Angviken (MP): I riktlinjerna ska anges att den konstansvariga 

nämnden ska påverka frågor om konstnärlig gestaltning i tidigt 

skede. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

  forts 
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Ordföranden frågar därefter på Lena Angvikens tilläggsförslag och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 70 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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§ 71 Dnr 2017-000173 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Christian Wahl befrias från sitt uppdrag som ledamot i stiftelsen 

Laholms Teckningsmuseum. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Christian Wahl begär att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot 

i stiftelsen Laholms Teckningsmuseum. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 30 mars 2017. 

____ 
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§ 72 Dnr 2017-000188 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Maria Ek (S) befrias från sitt uppdrag som nämndeman i Halm-

stads tingsrätt. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Maria Ek (S) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som nämnde-

man i Halmstads tingsrätt. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 10 april 2017. 

____ 
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§ 73 Dnr 2017-000196 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Roland Norrman (SPI) befrias från sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och som ledamot i kommunfullmäktiges 

demokrati- och organisationsberedning samt valberedning. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Roland Norrman (SPI) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i kommunfullmäk-

tiges demokrati- och organisationsberedning samt valberedning. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 24 april 2017. 

____ 
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§ 74 Dnr 2017-000061 

 

Anmälningar 

 

1. Förvaltningsrätten i Göteborg. Beslut rörande laglighetsprövning 

enligt kommunallagen, nu fråga om inhibition, avseende kom-

munfullmäktiges beslut den 28 mars 2017, § 37, om återkallande 

av förtroendeuppdrag i socialnämnden. 

Dnr 2016-299. 

 

2. Kultur och utvecklingsnämnden. Handlingsplan för kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar i Laholm. 

Dnr 2016-052. 

____ 
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§ 75 

 

Frågestund med Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB 

 

Enligt det gemensamma ägardirektivet för kommunens helägda 

bolag ska Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

årligen sedan bolagens årsredovisning med revisionsberättelse och 

granskningsrapport från lekmannarevisor tillställts kommunen 

genom ordförande och verkställande direktör besvara frågor om 

bolagens verksamhet vid sammanträde med kommunfullmäktige. 

 

Föreligger nu årsredovisning med förvaltningsberättelse för räken-

skapsåret 2015 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport för Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB. 

 

Frågestunden med ordföranden och verkställande direktören i 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB äger rum. 

____ 

 


