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Plats och tid Laholms Teater, kl. 18.30 – 22.15 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Mattias Leijon, förvaltningschef, LBVA, § 90 

 

 

 

Utses att justera Ove Bengtsson (C) och Ove Bengtsson (S) 

  

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 28 juni 2017 kl. 11.30 

 

 

 

Paragrafer  §§ 90-107 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Thomas Jönsson (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Ove Bengtsson (C) Ove Bengtsson (S) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 juni 2017 

 
Protokollet som justerats den 28 juni 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 29 juni 2017 till och med den 20 juli 2017 

intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Planeringskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 juni 2017 

VOTERINGSLISTA § 92 § 96:1 

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) -- Knut Slettengren 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) --        

Eva M Larsson (MP) 1  1   1   

Lena Angviken (MP) 1      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) --        

Birgitta Fritzon (S) -- Bo Tengqvist 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 27 juni 2017 

VOTERINGSLISTA § 92 § 96:1 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1  1     1 

Per Asklund (SPI) 1  1     1 

Anna-Maria Sjöstrand (SPI) 1  1     1 

Mikael Kahlin (-)  (1) 1  1     1 

Karl-Fredrik Klinker (-) 1  1     1 

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

Hans Hansson (SD) -- Elisabeth Evertsson 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 Pettersson 1   1   

(1) Ej § 100. 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 juni 2017 

VOTERINGSLISTA § 96:2 § 

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) -- Knut Slettengren 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) --        

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Lena Angviken (MP) 1      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) --        

Birgitta Fritzon (S) -- Bo Tengqvist 1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Rosita Antonsson (S) 1  1      

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 juni 2017 

VOTERINGSLISTA § 96:2 § 

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) 1    1    

Mikael Kahlin (-)  (1) 1    1    

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1    

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

Hans Hansson (SD) -- Elisabeth Evertsson   1    

Ingmar Rundberg (SD) -- Mikael Sandén   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 27 juni 2017 

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M)  

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  

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)  

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Unni Hildrum (SPI)  

Lars Inge Johansson (LP)  

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

§ 90 

 

Information om dricksvattensituationen i kommunen 

 

Laholmsbuktens VA genom förvaltningschefen Mattias Leijon läm-

nar information om dricksvattensituationen i kommunen. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2017-000265 

 

Reservation av del av fastigheterna Mellby 23:9 och Mellby 23:4 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Muscle Fastigheter AB i Halmstad önskar reservera ett område om 

100 000 m2 på Mellby företagspark för att bygga verksamhetslokaler 

för logistik- och e-handelsbranschen. Planeringskontoret har därför 

tagit fram ett reservationsavtal som gäller under två år där bolaget 

etappvis får förvärva mark för 60 kr/m2 under förutsättning att 

bolaget dels redovisar bebyggande av fastigheten som står i rimlig 

proportion till fastighetens areal och som kan godkännas av kommu-

nen och dels att grundläggningsarbete för sådan byggnation har 

påbörjats. Bolaget bekostar anslutningsavgifter och andra tillstånd 

enligt fastställd taxa. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2017 § 124. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2017. 

Reservationsavtal. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2015-000065 

 

Beställning hos Kommunfastigheter i Laholm AB av renovering 

av Lagaholmsskolan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad om 

16 miljoner kr för renovering och livstidsförlängning av Laga-

holmsskolan i enlighet med Kommunfastigheter i Laholm AB:s 

utredning den 28 april 2017. 

 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hos Kommunfastigheter i 

Laholm AB beställa renovering av Lagaholmsskolan i enlighet 

med Kommunfastigheter i Laholm AB:s utredning den 28 april 

2017. 
 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hos Kommunfastigheter i 

Laholm AB beställa en förstudie för nybyggnation av Laga-

holmsskolan samt utveckling av Campus Laholm. 

 

4. Förstudien ska vara klar senast den 31 december 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2014, § 173, uppdragit åt 

kommunstyrelsen att verkställa en förstudie för byggnation av en ny 

F-6 skola i östra Laholm, renovering av Lagaholmsskolan samt 

anpassning av Lagaholmsskolans lokaler med syfte att särskoleverk-

samhet ska bedrivas i skolan. 

 

Planeringskontoret beställde av Kommunfastigheter underlag till 

förstudie för ombyggnad av Lagaholmsskolan enligt ovan den 11 

augusti 2015. Den 27 januari 2017 redovisade Kommunfastigheter 

en utredning avseende ombyggnad av Lagaholmsskolan. Utred-

ningen remitterades till barn- och ungdomsnämnden som den 22 feb-

ruari 2017, § 18, tillstyrkte förslaget. 

 

Inför kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2014 hade en för-

studie för ombyggnation av Lagaholmsskolan enligt barn- och ung-

domsnämnden tagits fram på uppdrag av nämnden. Den förstudien 

uppskattade kostnaden för ombyggnationen till 45 miljoner kr. Kom-

munfastigheter redovisar nu en kostnad om 87 miljoner kr för 

ombyggnationen. 

 

  forts 
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forts 

 

Kommunfastigheter har den 28 april 2017 kompletterat förstudien 

med utredning om en enklare renovering av Lagaholmsskolan. 

Bolaget redovisar att denna enklare renovering innebär att ytskikt 

åtgärdas i alla publika utrymmen som skolsalar, grupprum, korri-

dorer, lärarrum och toaletter. Vidare kommer bland annat papptaket 

och några fönster att bytas och träfasaden kommer att målas om. 

Ventilationen kommer inte att bytas. 

 

Bolaget uppskattar kostnaden för dessa åtgärder till 16 miljoner kr 

exklusive eventuella evakueringskostnader. Utredningsalternativet 

har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. 

 

Barn- och ungdomsnämnden förordar i sitt beslut den 31 maj 2017 

den ombyggnad av Lagaholmsskolan som Kommunfastigheter redo-

visade den 27 januari 2017. Barn- och ungdomsnämnden avstyrker 

utredningsalternativet "lappa och laga" från den 28 april 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2017 § 113. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 31 maj 2017 § 44. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s utredning den 27 januari 2017 

och den 28 april 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babić (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), Tho-

mas Jönsson (M), Per Asklund (SPI), Eva M Larsson (MP) och Jonas 

Hellsten (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kjell Henriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1 

och 2 samt ändring av styrelsens förslag punkt 3 innebärande att pla-

neringskontoret ska ges i uppdrag att planera för att en ny skola på 

Lagaholmsområdet ska stå klar inom fem år. 

 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1 

och 2 samt ändring av styrelsens förslag punkt 3 innebärande att pla-

neringskontoret ska ges i uppdrag att planera för att en ny skola på 

Lagaholmsområdet ska stå klar inom fyra år. 

 

 

 

  forts 
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Karl-Fredrik Klinker (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 

1 och 2 samt ändring av styrelsens förslag punkt 3 innebärande att 

planeringskontoret ska ges i uppdrag att planera för att en ny skola 

ska stå klar inom fem år och med inriktning på placering på Östra 

Nyby. 

 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Ove Bengtsson (C): 

Tilläggsförslag om att förstudien för nybyggnation av Lagaholms-

skolan samt utveckling av Campus Laholm ska vara klar senast den 

31 december 2017. 

 

Maria Bronelius (C): Tilläggsförslag att man ytrenoverar Laga-

holmsskolan och att man inte gör något med ventilationen i pavil-

jongen mellan de båda skolorna utan gör en ordentlig förbättring av 

ventilationen i övriga skolan och att man tar fram en lösning för att 

minska värmeinstrålningen genom fönster och glaspartier. 

 

Thomas Lövenbo (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1 

och 2 samt att styrelsens förslag punkt 3 ska återremitteras till styrel-

sen för förnyad beredning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 

1 och 2 och finner att fullmäktige bifaller förslagen. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Thomas Lövenbos 

yrkande om återremiss av kommunstyrelsens förslag punkt 3 och fin-

ner att fullmäktige avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst för yrkandet om återremiss. 

 

Omröstningsresultat 

Med 35 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag och 4 nej-röster för 

Thomas Lövenbos yrkande om återremiss beslutar fullmäktige att 

ärendet ska avgöras i dag (se bilagda voteringslista § 92). 

 

 

  forts 
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Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag punkt 3 mot 

Kjell Henrikssons, Bertil Johanssons och Karl-Fredrik Klinkers änd-

ringsförslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Maria Bronelius tilläggs-

förslag och finner att fullmäktige avslår förslaget. 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Elisabet Babics tilläggs-

förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Reservation 

Maria Bronelius (C), Per Asklund (SPI), Mikael Kahlin (-), Karl-

Fredrik Klinker (-), Lars-Göran Jarl (SD), Mikael Sandén (SD), Tho-

mas Lövenbo (SD), Peter Berndtson (SD) och Lennart Svensson (V) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Bronelius tilläggs-

förslag. 

 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Magnus Johansson, Kristina Jöns-

son, Siv Pålsson, Bo Tengqvist, Ove Bengtsson, Rosita Antonsson 

och Anna-Lena Lövgren Melin (S) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Kjell Henrikssons ändringsförslag. 

 

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

ändringsförslag. 

____ 

 

Under överläggningen i ärendet beslutar fullmäktige om ajournering 

för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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§ 93 Dnr 2016-000277 

 

Prissättning av mark inom Nyby verksamhetsområde 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreslaget markpris om 175 kr/m2 

att gälla från och med den 1 juli 2017 inom detaljplan för del av Nyby 

1:15 m.fl., Nyby verksamhetsområde i Laholm. Kvadratmeterpriset 

ska indexuppräknas årligen enligt konsumentprisindex med 

avrundning till närmaste heltal. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 27 september 2016, § 102, detaljplan 

för ett nytt industriområde, del av fastigheten Nyby 1:15 m.fl., Nyby 

verksamhetsområde i Laholm. Planen vann laga kraft den 20 oktober 

2016. Området ligger söder om befintligt industriområde på Nyby i 

Laholm. Planområdet innebär cirka 205 000 m2 ny industrimark för 

verksamheter. 

 

Utbyggnad av infrastrukturen, gator och va-anläggningar kommer att 

handlas upp under sommaren/hösten och därefter byggas ut. Färdig-

ställandet beräknas till hösten 2018. Kostnaden för att bygga ut 

området beräknas till ca 31,5 miljoner kr. Kostnaden inkluderar även 

markinköp, arkeologiska, geotekniska och vissa dagvattenutred-

ningar. 

 

Planeringskontoret föreslår en prissättning inom det nya industri-

området om 175 kr/m2. Tomtpriset 175 kr/m2 inkluderar fastighets-

bildningskostnaden och är ett fast pris som inte indexuppräknas. Pri-

serna föreslås gälla från och med den 1 juli 2017. 

 

Med föreslagen prissättning uppgår intäkterna totalt till 35,9 miljo-

ner kr. 

 

Utöver föreslagna tomtpriser ska köpare erlägga anslutningsavgifter 

för vatten och avlopp samt el enligt vid varje tillfälle gällande taxa. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2017 § 114. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2017. 

Exploateringskalkyl. 

____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kommunfullmäktige 2017-06-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2017-000242 

 

Prissättning av mark inom kommunens verksamhetsområden 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Från och med den 1 juli 2017 bestämmer kommunfullmäktige priset 

vid försäljning av kommunens industrimark inom Mellby företags-

park till 100 kr per m2, inom Laholms centralort till 100 kr per m2 

undantaget Nyby industriområde, inom Skottorps industriområde till 

130 kr per m2 och till 30 kr per m2 inom kommunens övriga industri-

områden. Kvadratmeterpriset ska indexuppräknas årligen enligt 

konsumentprisindex med avrundning till närmaste heltal. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får kommunen vidta åtgärder som 

allmänt främjar näringslivet i kommunen. Allmänt näringsfrämjande 

åtgärder kan vara att tillhandahålla mark eller teknisk service till 

företagen. Det finns inget som hindrar att kommunen vid markupp-

låtelser till näringslivet tillämpar en lågprislinje eller avstår från att 

ta ut en vinst vid försäljning. 

 

Den senaste översynen av kommunens prissättning av industrimark 

skede 2002 och har därefter endast justerats årligen genom uppräk-

ning enligt konsumentprisindex. Nu gällande priser i kommunen är 

130 kr/m2 för mark på Skottorps industriområde, 34,21 kr/m2 för 

mark i Laholms centralort, 55 kr/m2 för mark på Mellby företagspark 

och 17,10 kr/m2 för industrimark i övriga delar av kommunen. 

 

Planeringskontoret har genomfört en undersökning av prisläget för 

kommunal industrimark i omkringliggande kommuner och kan kon-

statera priserna varierar mellan 50 och 250 kr/m2 beroende på 

områdenas läge. 

 

Då kostnaderna för att anlägga infrastruktur har ökat och med hänsyn 

till prisläget i omkringliggande kommuner föreslår planeringskon-

toret att priserna på industrimark i kommunen generellt ska höjas och 

föreslår följande priser: 

 

 Mellby företagspark: 100 kr/m2 inklusive fastighetsbildnings-

kostnad. 

 Laholms centralort förutom Nyby industriområde: 100 kr/m2 

inklusive fastighetsbildningskostnad. 

 forts 
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Skottorps industriområde: 130 kr/m2 inklusive fastighetsbild-

ningskostnad. 

 Övriga kommunen: 30 kr/m2 exklusive fastighetsbildningskost-

nad. 

 

Föreslagna tomtpriser är fasta priser som inte ska indexuppräknas. 

Prissättning av Nyby industriområde i Laholm hanteras som ett eget 

ärende. 

 

Kommunstyrelsen får besluta om lägre försäljningspris i fråga om 

sådana industritomter som inte kan bebyggas utan extraordinära 

markplanerings- eller grundläggningskostnader. 

 

Priserna föreslås gälla från och med den 1 juli 2017. 

 

Utöver föreslagna tomtpriser ska köpare erlägga anslutningsavgifter 

för vatten och avlopp samt el enligt vid varje tillfälle gällande taxa. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2017 § 115. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2017. 

____ 
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§ 95 Dnr 2017-000189 

 

Budgetuppföljning 1/2017 samt redovisning av beräknat budget-

utfall 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avsätter ytterligare 1 070 tkr utöver redan 

anslagna 22 100 tkr till centralt anslag för avtalsmässiga lönekost-

nadsökningar. Respektive nämnd kompenseras för merkostnader på 

grund av avtalsmässiga lönekostnadsökningar enligt följande omdis-

poneringar i 2017 års driftbudget: 

 

Kommunfullmäktige 15 tkr 

Kommunstyrelsen 2 310 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2 525 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden 625 tkr 

Barn- och ungdomsnämnden 7 000 tkr 

Socialnämnden 10 685 tkr 

Revision 10 tkr 

 

Summa 23 170 tkr 

 

Centralt anslag -22 100 tkr 

Utökat centralt anslag - 1 070 tkr 

 

Summa: 0 tkr 

 

Som en följd av överlåtelsen av fastigheter till Kommunfastigheter i 

Laholm AB reduceras anslaget för avskrivningskostnaderna med 

6 100 tkr. Samtidigt minskas intäktsanslaget för interna ersättningar 

för kapitalkostnader i motsvarande omfattning. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden tillförs 1 600 tkr från gemensamt 

avsatta medel som erhållits från schablonersättningen för 

etableringsinsatser. Medlen ska täcka del av beräknat underskott som 

uppstår genom utebliven kompensation från Migrationsverket för 

asylsökande elever i åldern 18 år eller äldre antagits till gymnasie-

skolan. Kultur- och utvecklingsnämnden medges att 1 600 kr från 

resultatfonden får användas för att täcka resterande del. 

 

 

 

  forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden uppmanas att med barn- och ung-

domsnämnden träffa överenskommelse om samarbete inom gymna-

siesärverksamheten. En sådan överenskommelse ska bl.a. innehålla 

principer för bestämmande av årsvisa ersättningar samt metoder för 

kontinuerlig information och dialog mellan nämnderna. Överens-

kommelsen ska redovisas för kommunstyrelsen senast den 30 sep-

tember 2017. 

 

Kommunstyrelsen medges tilläggsanslag med 7 800 tkr i 2017 års 

investeringsbudget för tillkommande utgifter för förvärven av fastig-

heterna Åmot 1:102 i Mellbystrand och Bromsen 4 i Laholm. 

 

Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för kom-

munfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå från 

redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. Den 

sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårs-

rapporten och redovisas till fullmäktige vid ett och samma tillfälle 

under oktober. 

 

I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-

getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda 

avvikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. 

 

Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå 

där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har 

kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten en bud-

getram för avfallsverksamheten. Anslagen i investeringsbudgeten 

binds på projekt med undantag för inventarier och utrustning där 

nämnderna erhållit investeringsramar. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 20,0 mkr. De största avvikelserna redovisar 

barn- och ungdomsnämnden (-9,9 mkr) och kultur- och utvecklings-

nämnden (-10,0 mkr). Avvikelserna avser i huvudsak volymökningar 

i form av fler inskrivna barn i förskola, fritidshem och fler elever i 

grundskola och gymnasieskolan. 

 

 

  forts 
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Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget och fastighetsavgif-

ten beräknas i nuläget uppgå till 1 308,6 mkr, vilket är 14,2 mkr mer 

än vad som budgeterats. 

 

Såväl kostnader som intäkter ökar kraftigt, i huvudsak, beroende på 

befolkningsökningen. Enligt den nu föreliggande prognosen ökar 

nämndernas kostnader, i löpande priser, sammantaget med 5,3 pro-

cent i förhållande till föregående år. Intäkterna från kommunalskatt, 

utjämningsbidrag och generella statsbidrag bedöms öka med 4,4 pro-

cent. 

 

I förhållande till investeringsbudgeten på 181,0 mkr beräknas de 

totala investeringarna bli 17,5 mkr lägre för att då uppgå till 163,5 

mkr. Av denna avvikelse är 20,7 mkr att hänföra till VA-verksam-

heten. 

 

Det finansiella resultatet har budgeterats till +17,5 mkr. Enligt pro-

gnosen försämras detta med 1,5 mkr för att därmed uppgå till +16,0 

mkr. Ett sådant resultat är lägre än genomsnittet under de tre senaste 

åren och uppfyller inte kommunens långsiktiga resultatmål om ett 

överskott motsvarande 2,0 procent av skatter, utjämning och gene-

rella bidrag. 

 

Omdisponering av anslag för avtalsmässiga lönekostnadsökningar 

För avtalsmässiga lönekostnadsökningar avsattes det i budgeten ett 

belopp om 22 100 tkr för att kompensera nämnderna för merkostna-

der under 2017 samt helårseffekten av 2016 års avtal. Medlen för-

delades emellertid inte i budgeten till respektive nämnd utan skulle i 

stället fördelas till nämnderna under innevarande år. 

 

Med utgångspunkt från de tecknade avtalen beräknas kostnads-

ökningen under innevarande år uppgå till 23 170 tkr för samtliga 

verksamheter om nämnderna helt ska kompenseras för merkostna-

den. Kostnaden är således 1 070 tkr högre än de i budgeten avsatta 

medlen för ändamålet. 

 

 

 

 

 

 

  forts 
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Budgetkorrigeringar till följd av överlåtelsen av fastigheter till Kom-

munfastigheter i Laholm AB 

Som en följd av överlåtelsen av fastigheter till Kommunfastigheter i 

Laholm AB den 1 april blir avskrivningskostnaderna 6 100 tkr lägre 

än budgeterat. Samtidigt minskar den interna ersättningen för kapi-

talkostnader i motsvarande omfattning. Kommunens slutliga resultat 

påverkas således inte. Det föreslås ändå att budgeten anpassas efter 

de kostnads- och intäktsmässiga konsekvenserna av fastighetsför-

säljningen genom att både den budgeterade avskrivningskostnaden 

och anslaget för interna ersättningen för kapitalkostnader reduceras 

med 6 100 tkr. 

 

Anhållan om ianspråktagande av gemensamt avsatta medel för eta-

bleringsinsatser 

Kultur- och utvecklingsnämnden anhåller om att få ianspråkta 1 600 

tkr från gemensamt avsatta medel som erhållits från schablonersätt-

ningen för etableringsinsatser. 

 

Orsaken är att det beräknas det uppstå ett underskott om 3 200 tkr 

beroende på utebliven kompensation från Migrationsverket för asyl-

sökande elever i åldern 18 år eller äldre som antagits till gymnasie-

skolan. Syftet har varit att öka deras möjligheter in i det svenska sam-

hälls- och arbetslivet. Resterande del, 1 600 tkr, har nämnden för 

avsikt att finansiera genom disposition från sin resultatfond. 

 

De gemensamma medlen uppgick vid föregående årsskifte till ca 

10 600 tkr. 

 

Ökade kostnader för gymnasiesärskolans individuella program 

Kultur- och utvecklingsnämnden påpekar att elevkostnaden inom 

gymnasiesärskolans individuella program, som kultur- och utveck-

lingsnämnden idag köper från barn- och ungdomsnämnden, inte lig-

ger i nivå med nämndens beräknade elevkostnader för verksamheten. 

Dessa ligger nästan på det dubbla för att uppgå till ca 600 tkr/elev/år. 

Nämnden har beslutat att programpriset för andra kommunala gym-

nasieskolor ska vara ca 300 tkr per elev och år. Differensen medför, 

enligt beräkningarna, ett underskott om totalt 2 400 tkr. Man påpekar 

att diskussioner förs med barn- och ungdomsnämnden om skillnaden 

i programpriset. 

 

  forts 
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På grund av kraftiga kostnadsökningar inom gymnasiesärskolan 

utökades nämndens budget med 2 000 tkr per år from 2013. I 2017 

års budget reduceras budgeten för verksamheten med 3 700 tkr per 

år sedan antalet elever minskat. De frigjorda resurserna kunde i stäl-

let finansiera ett resurstillskott för arbetsträning och sysselsättning. 

 

Anslag för fastighetsförvärv 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att för en köpe-

summa om 5 000 tkr förvärva fastigheten Åmot 1:102 i Mellby-

strand. Förvärvet genomfördes under januari månad 2017. Vidare 

har kommunstyrelsen under året beslutat att förvärva fastigheten 

Bromsen 4 i Laholm för en köpeskilling om 2 800 tkr. De två fastig-

hetsförvärven om totalt 7 800 tkr mkr ingår inte i befintlig investe-

ringsbudget utan denna behöver därför kompletteras med mot-

svarande belopp. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2017 § 116. 

Budgetuppföljning 1 för år 2017. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 maj 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), Bertil 

Johansson (LP) och Per Asklund (SPI): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 96 Dnr 2015-000356 

 

Översyn av kommunens politiska organisation inför mandat-

perioden 2019-2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Reviderad arbetsordning för fullmäktige antas enligt bilaga 1 att 

gälla från och med den 1 juli 2017. 

 

2. Reviderad arbetsordning för fullmäktige antas enligt bilaga 2 att 

gälla från och med den 1 januari 2019. 

 

3. Fullmäktiges beslut den 21 oktober 2014, § 167, om annonsering 

av fullmäktiges sammanträden i ortstidningarna ska upphöra att 

gälla den 1 januari 2018. 

 

4. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och 

utvecklingsnämnden antas enligt bilaga 3 och 4 att gälla från och 

med den 1 juli 2017. 

 

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ange tydliga spelregler och 

ansvarsgränser för vilka organisationsförändringar som ska vara 

förbehållna den politiska nivån.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har fullmäktiges demo-

krati- och organisationsberedning i uppgift att bereda frågor som rör 

 

 kommunens arbete med att utveckla och fördjupa den kommu-

nala demokratin i syfte att öka medborgarnas möjligheter till 

insyn och deltagande, 

 utformningen av kommunens politiska organisation, och 

 ekonomiska ersättningar och andra arbetsvillkor för kommunens 

förtroendevalda. 

 

Beredningen har den 2 september 2015, § 3, beslutat inleda en över-

syn av kommunens politiska organisation inför mandatperioden 

2019-2022. 

 

 

 

  forts 
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Som ett led i översynen har beredningen haft överläggningar med 

presidierna i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- 

och utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och social-

nämnden i syfte att utifrån ett antal frågeställningar få synpunkter på 

den politiska organisationens funktionssätt och möjligheter att 

bedriva en effektiv politisk styrning. 

 

Beredningen lägger nu fram en rapport med bedömningar och förslag 

beträffande den politiska organisationen dels vad avser fullmäktiges 

arbetsformer och dels nämndorganisationen. 

 

Rapporten innehåller följande förslag: 

 

 Demokrati- och organisationsberedningens uppdrag begränsas 

till att avse beredning av frågor om ekonomiska ersättningar och 

andra arbetsvillkor för kommunens förtroendevalda samt for-

merna för kommunens stöd till de politiska partierna. 

 Beredningen byter namn till arvodesberedningen. 

 Arvodesberedningen ska bestå av fem ledamöter och fem ersät-

tare. 

 Beredningens förändrade uppdrag träder i kraft den 1 januari 

2019 och den ändrade sammansättningen tillämpas första 

gången vid val av arvodesberedning under 2018. 

 En föreskrift tas in i fullmäktiges arbetsordning om att ordföran-

den i samråd med vice ordförandena bestämmer placeringsord-

ningen för ledamöterna vid fullmäktiges sammanträden att gälla 

från och med den 1 juli 2017. 

 Ledamöternas och ersättarnas frågestund i fullmäktige avskaffas 

från och med den 1 januari 2019. 

 Reviderade regler för allmänhetens frågestund tas in i arbetsord-

ningen att gälla från och med den 1 juli 2017. 

 Med hänsyn till förslaget till ny kommunallag slopas arbetsord-

ningens bestämmelser om annonsering av fullmäktiges samman-

träden i ortstidning samtidigt som det görs ett tillägg i arbetsord-

ningen om yttranderätt för revisorernas sakkunniga biträden när 

fullmäktige behandlar revisionsberättelsen. 

 Kommunstyrelsens personalutskott ändrar benämning till perso-

nal- och organisationsutskottet. 

 

  forts 
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 Kommunstyrelsens arbetsgivarfrågor med ansvar för bl.a. löne-

politik och utformningen av kommunens förvaltningsorganisa-

tion hålls samman med övriga ekonomistyrningsfrågor inom sty-

relsens utskottskottsorganisation genom personalunion mellan 

ledningsutskottet och personal- och organisationsutskottet. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ange tydliga spelregler och 

ansvarsgränser för vilka organisationsförändringar som ska vara 

förbehållna den politiska nivån. 

 Ett förtydligande görs i kommunstyrelsens och kultur- och 

utvecklingsnämndens reglementen om styrelsens ansvar för stra-

tegiska frågor som rör utveckling av besöksnäringen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2017 § 117. 

Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 24 maj 

2017 § 2. 

Rapport den 3 maj 2017 med översyn av kommunens politiska orga-

nisation inför mandatperioden 2019-2022 med bilagor. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD), 

Elisabet Babic (M), Lena Angviken (MP), Erling Cronqvist (C) och 

Ove Bengtsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Bertil Johansson (LP): (1) Kommunstyrelsen ska ha ett kommun-

rådsuppdrag på heltid och ett oppositionsråd på halvtid. (2) Ansvaret 

för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska överföras till barn- 

och ungdomsnämnden. (3) Kultur- och utvecklingsnämndens övriga 

verksamhet ska föras över till kommunstyrelsen eller annan lämplig 

nämnd och kultur- och utvecklingsnämnden ska avvecklas. (4) Kom-

munstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och miljö- och bygg-

nadsnämnden ska utökas med två ledamöter och två ersättare. (5) 

Demokrati- och organisationsberedningen ska behållas. (6) Leda-

möternas och ersättarnas frågestund i fullmäktige ska behållas. (7) 

Allmänhetens frågestund i fullmäktige ska vara kvar med nuvarande 

regler. 

 

Mikael Kahlin (-): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Karl-Fredrik Klinker (-): Ärendet ska återremitteras till demokrati- 

och organisationsberedningen för förnyad beredning, i andra hand 

avslag på kommunstyrelsens förslag. forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Karl-Fredrik Klinkers yrkande 

om återremiss och finner att fullmäktige avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst för yrkandet om återremiss. 

 

Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag och 11 nej-röster 

för Karl-Fredrik Klinkers yrkande om återremiss beslutar fullmäk-

tige att ärendet ska avgöras i dag (se bilagda voteringslista § 96:1). 

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Bertil 

Johanssons och Mikael Kahlins respektive förslag och finner att full-

mäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 

förslag är huvudförslag. 

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Mikael Kahlins och Bertil Johanssons 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 Mikael Kahlins och Bertil Johanssons förslag 

mot varandra och finner att fullmäktige utser Mikael Kahlins förslag 

till motförslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 27 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 12 nej-röster för 

Mikael Kahlins förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens förslag 

(se bilagda voteringslista § 96:2). 

____ 
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§ 97 Dnr 2017-000240 

 

Ändring i kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens 

reglementen 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar ändring i kommunstyrelsens och miljö- 

och byggnadsnämndens reglementen avseende kommunens uppgif-

ter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor att 

gälla från och med den 1 juli 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen svarar enligt 10 § 2 p i sitt reglemente för kom-

munens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. 

 

Kommunstyrelsen övertog den 1 januari 2015 en rad driftuppgifter 

från servicenämnden. I en del av dessa verksamheter hanteras brand-

farliga varor. 

 

I 3 kap. 5 § kommunallagen finns en bestämmelse som syftar till att 

vara en spärr mot att en och samma nämnd hanterar svårförenliga 

uppgifter. Enligt bestämmelsen får en nämnd inte bestämma om rät-

tigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden 

företräder kommunen som part och inte heller utöva i lag eller annan 

författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden 

själv bedriver. 

 

Med anledning av jävsbestämmelsen i kommunallagen föreslås att 

10 § 2 p i kommunstyrelsens reglemente ändras till följande: Kom-

munens uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

med undantag för prövning av frågor om tillstånd samt tillsyn som 

rör styrelsens egna verksamhetsområde. 

 

Det föreslås vidare att 1 § i miljö- och byggnadsnämndens regle-

mente tillförs en ny punkt med följande lydelse: Prövning av frågor 

om tillstånd samt tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva 

varor som rör verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för. 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Vidare erfordras att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att dele-

gera beslutanderätten beträffande prövning av frågor om tillstånd 

samt tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor som rör 

verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för till personal inom 

räddningstjänsten. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2017 § 118. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2017. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 maj 2017 § 75. 

____ 
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§ 98 Dnr 2017-000244 

 

Valdistriktsindelning inför 2018 års allmänna val 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen besluta om ändring i 

kommunens indelning i valdistrikt enligt följande: 

 

1. Vallberga och Ysby valdistrikt läggs samman till ett valdistrikt 

genom att boende i valdistrikt Ysby förs över till valdistrikt Vall-

berga. Valdistrikt Vallberga byter namn till valdistrikt Vall-

berga-Ysby. 

 

2. Boende i Skottorps tätort och Skottorps landsbygd förs över från 

valdistrikt Skummeslöv till valdistrikt Hasslöv. Valdistrikt 

Hasslöv byter namn till valdistrikt Hasslöv-Skottorp. 

 

Ärendebeskrivning 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kom-

munens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen 

året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 

 

Av bestämmelserna i 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) framgår att ett 

valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om 

det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller 

fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 

röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

 

Kommunens nuvarande valdistriktsindelning innebär att fyra val-

distrikt har färre än 1 000 röstberättigade. Dessa är Hasslöv, Hishult, 

Vallberga och Ysby. Inget av dessa distrikt förväntas öka eller 

minska sin folkmängd i någon större utsträckning enligt kommunens 

befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2025. På sikt förväntas 

tätorterna Laholm, Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Skottorp 

öka sin folkmängd. 

 

Valnämnden föreslår att Vallberga och Ysby valdistrikt läggs sam-

man till ett valdistrikt samt att boende i Skottorps tätort och Skottorps 

landsbygd förs över från valdistrikt Skummeslöv till valdistrikt 

Hasslöv. 

 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2017 § 119. 

Valnämndens protokoll den 23 maj 2017 § 1. 

____ 
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§ 99 Dnr 2017-000239 

 

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 första kvartalet 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2017 § 120. 

Socialnämndens protokoll den 23 maj 2017 § 60. 

____ 
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§ 100 Dnr 2017-000273 

 

Prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordnings-

förbundet i Halland 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är sedan år 2010 tillsammans med Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Varbergs, Fal-

kenbergs, Halmstads och Hylte kommuner medlem i Samordnings-

förbundet i Halland för finansiell samordning av rehabiliteringsin-

satser. 

 

Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabili-

teringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan 

om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning. 

 

Den för kommunerna och regionen gemensamma revisorn föreslår i 

revisionsberättelse att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016. 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse den 30 mars 2017 med sakkunnigas rapport och 

årsredovisning. 

 

På grund av jäv deltar inte Mikael Kahlin i handläggningen av detta 

ärende. 

____ 
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§ 101 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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§ 102 Dnr 2017-000173 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), Järnvägsgatan 1 N, 312 30 

Laholm, väljs till ledamot i stiftelsen Laholms Teckningsmuseum för 

tiden till och med den 31 december 2018. 

 

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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§ 103 Dnr 2017-000241 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Christer Sjöberg (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 

till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i kom-

munstyrelsen efter Cecilia Roos (M) som befriades från sitt uppdrag 

av fullmäktige den 30 maj 2017, § 88. 

____ 
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§ 104 Dnr 2017-000266 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lars-Göran Jarl (SD) befrias från sitt uppdrag som huvudman i 

Laholms Sparbank. 

 

2. Ann-Helene Djivjak (SD) väljs till huvudman i Laholms Spar-

bank för tiden till och med den ordinarie sparbanksstämman 

2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Lars-Göran Jarl (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

huvudman i Laholms Sparbank. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 28 maj 2017. 

____ 
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§ 105 Dnr 2017-000231 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Unni Hildrum (SPI) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kom-

munfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Unni Hildrum (SPI) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 13 juni 2017. 

____ 
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§ 106 Dnr 2017-000275 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kjell Henriksson (S), Laxgränd 15, 312 33 Laholm, väljs till kommu-

nens adjungerande representant i Förbundsstyrelsen för Samord-

ningsförbundet i Halland för tiden till och med den 31 december 

2018. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 16 december 2014, § 216, valt Mikael 

Kahlin till kommunens representant i Förbundsstyrelsen för Samord-

ningsförbundet i Halland för tiden till och med den 31 december 

2018. 

 

Med anledning av att kommunens representant inte har deltagit i för-

bundsstyrelsens arbete sedan september 2015 erbjuder styrelsen 

kommunen att utse en adjungerad representant att delta i styrelsens 

arbete. 

 

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundets skrivelse den 8 juni 2017. 

____ 
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§ 107 

 

Anmälningar 

 

1. Kammarrätten i Göteborg. Beslut angående överklagande av För-

valtningsrätten i Göteborgs beslut i fråga om inhibition av kom-

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

av socialnämnden. 

Dnr 2016-299 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om hyr-

cyklar till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast vid 

fullmäktiges sammanträde den 19 december 2017. 

Dnr 2017-212 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om hante-

ring av uppgifter i personalakter till kommunstyrelsen för ytt-

rande senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2017. 

Dnr 2017-281 

 

4. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Dnr 2017-231 

 

5. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut om upphävande av kommun-

fullmäktiges beslut om antagande av detaljplan för kvarteret Häs-

ten 2, 3, 4 och 7 i Laholm. 

Dnr 2010-051 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M): Ändring av remiss enligt punkt 3 innebärande 

att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast 

vid fullmäktiges sammanträde den 26 september 2017. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag mot Elisabet Babic ändrings-

förslag och finner att fullmäktige bifaller Elisabet Babic förslag. 

____ 

 


