
 

 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 

2017-05-30 

 

§ Ärendelista 
 

§ 76 Dnr 2017-000212 

Granskning av styrning, ledning och kontroll av kommunens upphandlingsbeslut 

§ 77 Dnr 2017-000195 

Utökning av verksamhetsområde för dagvatten i Mellbystrand 

§ 78 Dnr 2017-000104 

Svar på motion om folkbiblioteket i kustområdet 

§ 79 Dnr 2017-000092 

Upphävande av inaktuella styrdokument 

§ 80 Dnr 2016-000299 

Avhändande av allmänna handlingar i samband med förändring i kommunens 

nämndsorganisation 

§ 81 Dnr 2017-000061 

Information om Skolinspektionens tillsyn av kommunens skolväsende 

§ 82 Dnr 2016-000108 

Information om förslag till tillväxtprogram 

§ 83 Dnr 2017-000072 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

§ 84 Dnr 2017-000173 

Valärende 

§ 85 Dnr 2017-000188 

Valärende 

§ 86 Dnr 2017-000196 

Valärende 

§ 87 Dnr 2017-000231 

Valärende 

§ 88 Dnr 2017-000241 

Valärende 

§ 89 

Anmälningar 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (17) 

Kommunfullmäktige 2017-05-30  
 

 

 

 

Plats och tid Laholms Teater, kl. 18.30 – 21.10 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisionen, § 76 

 Malin Lundberg, sakkunnigt biträde, § 76 

 Per Jangen, utbildningschef, § 81 

 Linda Svederberg, översiktsplanerare, § 82 

 Erland Björkman, planeringschef, § 82 

 

Utses att justera Lena Olofsdotter (C) och Birgitta Fritzon (S) 

  

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 31 maj 2017 kl. 16.00 

 

 

 

Paragrafer  §§ 76-89 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Thomas Jönsson (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Lena Olofsdotter Birgitta Fritzon 

 





 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2017 

VOTERINGSLISTA § 77 § 

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) l  1      

Lena Drott (M) 1  1      

Jonas Hellsten (M) l  1      

Angela Magnusson (M) 1  1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) l  1      

Maria Bronelius (C) l  1      

Lena Olofsdotter  (C) 1  1      

Majvor Persson (C) 1  1      

Lorentz Pucher (C) -- Fredrik Lindqvist     1      

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Lena Angviken (MP) 1      1      

Martin Petersson (MP) l      1      

Lars Gustafsson (KD) 1        1    

Helene Nilsson (KD) -- Lennart Hansson   1    

Emma Gröndahl (L) 1  1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) 1  1      

Magnus Johansson (S) -- Bo Tengqvist 1      

Kristina Jönsson (S) 1  1      

Siv Pålsson (S) 1  1      

Kewin Hansen (S) -- Nils-Erik Johansson 1      

Birgitta Fritzon (S) 1  1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Rosita Antonsson (S) 1  1      

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) l  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2017 

VOTERINGSLISTA § 77 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1    1    

Per Asklund (SPI)    1    1    

Anna-Maria Sjöstrand (SPI) l    1    

Mikael Kahlin (-) l    1    

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1    

Rikard Vesterlund (SD) -- Elisabeth Evertsson   1    

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén   1    

Ingmar Rundberg (SD) l    1    

Thomas Lövenbo (SD) 1    1    

Peter Berndtson (SD) 1    1    

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Roland Gottfridsson (C) -- Gudrun Pettersson 1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 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) 1 

Kent-Ove Bengtsson (MP)  

Lennart Hansson (KD)  

Sven-Olof Ugglesjö (KD 1 

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD)  

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Leif Svensson (SPI)  

Lars Inge Johansson (LP)  

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

§ 76 Dnr 2017-000212 

 

Granskning av styrning, ledning och kontroll av kommunens 

upphandlingsbeslut 

 

Kommunrevisionen informerar om genomförd granskning av styr-

ning, ledning och kontroll av kommunens upphandlingsbeslut 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2017-000195 

 

Utökning av verksamhetsområde för dagvatten i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för dag-

vatten ska omfatta fastigheterna Västra Mellby 8:3, 8:4, 8:5, 8:12, 

8:13, 8:14, 2:120, 2:104, 2:124, 2:148, 2:153, 2:154, 2:157 samt 

2:158. 

 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Laholms-

buktens VA ha en dialog med berörda fastighetsägare i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA föreslår kommunfullmäktige att 

utöka verksamhetsområde för dagvatten att även omfatta fastighet-

erna Västra Mellby 8:3, 8:4, 8:5, 8:12, 8:13, 8:14, 2:120, 2:104, 

2:124, 2:148, 2:153, 2:154, 2:157 samt 2:158 i Mellbystrand. 

 

De berörda fastigheterna ligger i anslutning till befintligt verksam-

hetsområde för dagvatten. I samband med den utbyggnad som gjor-

des 2012 har det förberetts för att anlägga dagvatten även i dessa 

gator. Fastigheterna som ingår i det aktuella området ingår i priorite-

ringen av utbyggnad av dagvatten i kusten som tidigare beslutats av 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2017 § 96. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 18 april 2017. 

Skrivelse från fastighetsägare. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Olofsdotter (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att 

verksamhetsområdet för dagvatten ska utökas i enlighet med 

Laholmsbuktens VA:s förslag. 

 

Per Asklund (SPI) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker (-), 

Mikael Kahlin (-) och Bertil Johansson (LP): Ärendet ska 

återremitteras till kommunstyrelsen för att svara på de frågor som ett 

antal av dagvattenutbyggnaden berörda fastighetsägare ställt i en 

skrivelse den 24 april 2017. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Elisabet Babic (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 

att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans 

med Laholmsbuktens VA ha en dialog med berörda fastighetsägare 

i ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras i enlighet med Per 

Asklunds förslag eller avgöras i dag och finner att kommun-

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 Per Asklunds förslag om återremiss. 

 

Omröstningsreultat 

Med 28 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag och 13 nej-röster 

för återremiss beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras i dag (se 

bilagda voteringslista § 77). 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-

slag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Elisabet Babics tilläggs-

förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Reservation 

Per Asklund och Anna-Maria Sjöstrand (SPI), Bertil Johansson (LP), 

Elisabeth Evertsson, Mikael Sandén, Ingmar Rundberg, Thomas 

Lövenbo och Peter Berndtsson (SD) samt Karl-Fredrik Klinker (-) 

och Mikel Kahlin (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per 

Asklunds yrkande om återremiss. 

____ 

 

Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2017-000104 

 

Svar på motion om folkbiblioteket i kustområdet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att det i planeringen för en mellan Båstads och Laholms kommuner 

gemensam grundskola i kustområdet ska tas med även ett bibliotek. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden 

konstaterar att enligt 6 § bibliotekslagen ska ett folkbibliotek vara 

tillgängligt och anpassat till användarnas behov. Vidare ska ett skol-

bibliotek enligt Skolinspektionen omfatta skönlitteratur, informa-

tionsteknik och andra medier samt vara anpassat till elevernas behov 

för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2017 § 97. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 april 2017 § 58. 

Motion den 21 februari 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Svensson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall 

till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2017-000092 

 

Upphävande av inaktuella styrdokument 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige upphäver följande styrdokument: 

1. Riktlinjer för skolgång i annan kommuns gymnasieskola 

2. Alkohol- och drogpolicy för Laholms kommun 

3. Utlandsreglemente 

4. Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande 

särbehandling 

5. Riktlinjer för utbyggnad av gatubelysning i kustområdet 

6. Policy för skyddskläder/arbetskläder 

7. Städpolicy 

8. Belysningspolicy 

9. Riktlinjer för försäljningsställen på stranden 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen angav i riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med budget, kommunplan och nämndplaner för år 2016 samt 

ekonomisk plan 2017-2018 att en genomgång av styrande dokument 

skulle göras. Kommunledningskontoret har inventerat kommunens 

styrdokument. 

 

I nuläget finns det ca 110 styrdokument som är beslutade av kom-

munfullmäktige, kommunstyrelsen eller styrelsens personalutskott. 

En stor del av dokumentens innehåll är på en detaljerad nivå eller 

finns redan reglerat i lag eller annan författning. 

 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på 31 styrdokument 

som kan upphävas. Bland dessa styrdokument finns personalpolicyn. 

Personalenheten arbetar med att ta fram förslag till nya styrdokument 

för kommunens personalpolitik och arbetsmiljö. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den16 maj 2017 § 98. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2016-000299 

 

Avhändande av allmänna handlingar i samband med förändring 

i kommunens nämndsorganisation 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige medger att pågående ärenden eller akter 

rörande bidrag för bostadsanpassning och ärenden enligt alkohol-

lagen upprättade inom socialnämnden får lämnas över till miljö- och 

byggnadsnämnden från och med den 31 mars 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2017, § 37, ändrat reglementen 

för socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden innebärande 

dels att ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, kom-

munens tillsynsuppgifter enligt tobakslagen när det gäller bestäm-

melser om hälsovarningar och marknadsföring på försäljningsställen 

och om handel med tobaksvaror, kommunens uppgifter enligt lagen 

om handel med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidrags-

verksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs 

över från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden från och 

med den 31 mars 2017. 

 

För att verksamheten ska kunna fungera obehindrat inom dessa 

områden efter förändringen finns önskemål om att pågående ärenden 

och dess handlingar förs över från socialnämnden till miljö- och 

byggnadsnämnden. Handlingar som avses och behövs för att kunna 

fullgöra handläggningen inom miljö- och byggnadsnämnden är akter 

rörande bidrag för bostadsanpassning och ärenden enligt alkohol-

lagen upprättade inom socialnämnden. 

 

Varje nämnd i kommunen utgör en egen myndighet. Enligt 15 § 

arkivlagen krävs ett beslut i kommunfullmäktige om handlingar ska 

avhändas från en myndighet till en annan. Ett avhändande innebär att 

den mottagande myndigheten övertar det fulla ansvaret för vården av 

handlingarna enligt arkivlagen. För att de aktuella handlingarna ska 

kunna överlämnas i original från socialnämnden till miljö- och bygg-

nadsnämnden krävs således ett beslut av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 maj 2017 § 99. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 april 2017 § 55. 

____ 
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§ 81 Dnr 2017-000061 

 

Information om Skolinspektionens tillsyn av kommunens skol-

väsende 

 

Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden 

informerar om Skolinspektionens tillsyn av de skolformer som 

respektive nämnd ansvarar för. 

____ 
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§ 82 Dnr 2016-000108 

 

Information om förslag till tillväxtprogram 

 

Planeringskontoret informerar om ett förslag till tillväxtprogram som 

nu är föremål för remissbehandling. 

____ 
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§ 83 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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§ 84 Dnr 2017-000173 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i stiftel-

sen Laholms Teckningsmuseum efter Christian Wahl (M) som befri-

ades från sitt uppdrag av fullmäktige den 25 april 2017, § 71. 

____ 
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§ 85 Dnr 2017-000188 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

väljs till nämndeman i Halmstads tingsrätt för tiden till och med den 

31 december 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nämndeman i 

Halmstads tingsrätt efter Maria Ek (S) som befriades från sitt upp-

drag av fullmäktige den 25 april 2017, § 72. 

____ 
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§ 86 Dnr 2017-000196 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nils Perlhagen (SPI), Storgatan 8, 312 30 Laholm, väljs till ledamot 

i demokrati- och organisationsberedningen och i valberedningen för 

tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i full-

mäktiges demokrati- och organisationsberedning samt valberedning 

efter Roland Norrman (SPI) som befriades från sina uppdrag av full-

mäktige den 25 april 2017, § 73. 

____ 
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§ 87 Dnr 2017-000231 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Leif Svensson (SPI) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kom-

munfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Leif Svensson (SPI) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 11 maj 2017. 

____ 
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§ 88 Dnr 2017-000241 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Cecilia Roos (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kom-

munstyrelsen. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

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

tare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 22 maj 2017. 

____ 
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§ 89 

 

Anmälningar 

 

1. Förvaltningsrätten i Göteborg. Beslut avseende laglighetspröv-

ning enligt kommunallagen i fråga om inhibition. 

Dnr. 2016-299. 

2. Förvaltningsrätten i Göteborg. Beslut avseende laglighetspröv-

ning enligt kommunallagen i fråga om inhibition. 

Dnr 2016-299. 

3. Kammarrätten i Göteborg. Beslut avseende överklagande av 

beslut av Förvaltningsrätten i Göteborg i fråga om inhibition. 

Dnr 2016-299. 

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

någon överprövning av kommunens beslut att anta ett förslag till 

detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 

2:5 och 4 inte ska ske. 

Dnr 2016-080. 

5. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ledamot och ersättare i kom-

munfullmäktige. 

Dnr 2017-196. 

____ 

 


