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……………………………………………… 

Irina Boutenko 
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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2017 

VOTERINGSLISTA § §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) -- Lena Hallén Persson       

Thomas Jönsson (M) -- Gert Olsson       

Cecilia Roos (M) 1        

Christer Johnsson (M) 1        

Lena Drott (M) 1        

Jonas Hellsten (M) 1        

Angela Magnusson (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Lena Olofsdotter  (C) -- Fredrik Lindqvist       

Majvor Persson (C) 1        

Lorentz Pucher (C) -- Gudrun Pettersson       

Eva M Larsson (MP) 1        

Lena Angviken (MP) 1            

Martin Petersson (MP) 1        

Lars Gustafsson (KD) 1            

Helene Nilsson (KD) 1        

Emma Gröndahl (L) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Kewin Hansen (S) -- Bo Tenqvist       

Birgitta Fritzon (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1        

Anna-Lena Lövgren Me-

lin 

(S) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2017 

VOTERINGSLISTA § §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) -- Håkan Ejwertz       

Per Asklund (SPI) 1        

Anna-Maria Sjöstrand (SPI) 1        

Mikael Kahlin (-) 1        

Karl-Fredrik Klinker (-) 1        

Rikard Vesterlund (SD) --        

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén       

Ingmar Rundberg (SD) 1        

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Peter Berndtson (SD) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 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) 1 

Ingela N Eriksson (C)  

Lutz Müller (MP) 1 

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD 1 

Margareta Jonsson  (L) 1 

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S) 1 

Willemo Ekman (S) 1 

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD)  

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Sven-Erik Vänneå (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

Gunilla Waldeman (LP)  
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Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 19:20 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Lena Angviken (MP) och Cecilia Roos (M)  

 

 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 30 augusti 2017 kl. 16:00 

 

 

 

Paragrafer  §§ 108-118 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Lena Angviken (MP) Cecilia Roos (M) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2017-000333  

 

Interpellation av Bertil Johansson (LP) till miljö- och byggnads-

nämndens ordförande om bygglov för telemast i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till miljö- och byggnads-

nämndens ordförande svar på frågor om telemast i Mellbystrand. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C) svarar 

på interpellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 11 augusti 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2009-000274  

 

Ramavtal mellan Laholms kommun och Expendo AB för explo-

atering inom förslag till detaljplan för del av Allarp 2:2 och 2:3, 

exploateringsavtal 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med eXexploa 

AB avseende exploatering av resterande delar inom planområdet för 

fastigheterna Allarp 2:3 och del av Allarp 2:2 m.fl. i Skummeslöv.  

 

Ärendebeskrivning 

Expendo AB, där eXexploa AB är ett dotterbolag har, förvärvat fas-

tigheten Allarp 2:3 i Skummeslöv och anhöll om upprättande av de-

taljplan för i huvudsak bostadsbebyggelse. Kommunen är ägare av 

fastigheten Allarp 2:2. Detaljplanen vann laga kraft den 30 juni 2011. 

En ny detaljplan för nya Inre Kustvägen vann laga kraft den 6 juli 

2012 och en ändring av dessa två planer vann laga kraft den 5 juni 

2015.   

 

Ramavtal mellan Expendo AB och Laholms kommun godkändes av 

kommunfullmäktige den 26 augusti 2010 § 109 där ramarna för kom-

mande exploatering av hela planområdet framgår. Ett exploaterings-

avtal för en första etapp av området godkändes av kommunfullmäk-

tige den 31 maj 2011 § 70. Ett tilläggsavtal som hanterade överlåtelse 

av detta avtal till eXexploa AB samt mervärdesskattefrågor godkän-

des av kommunfullmäktige den 24 april 2012 § 57. Etapp 1 är nu i 

stort sett utbyggd. 

 

Nu aktuellt exploateringsavtal avser exploatering av resterande delar 

av exploateringsområdet. 

 

Samtliga utbyggnader av gator, GC-vägar, parker, VA-ledningar 

med dagvattensystem och övriga gemensamma anläggningar skall 

utföras och bekostas av eXexploa AB. Anslutningsavgift för VA som 

exploatören ska erlägga är nedsättning vilket motiveras med att Xex-

ploa AB bekostar hela utbyggnaden av VA-nätet inom detaljplane-

området. 

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Ett särskilt kvalitetsprogram har upprättats för området. Det åligger 

eXexploa AB att följa detta program så långt det är möjligt och att 

samråda med kommunen om eventuella avvikelser. Fullständig av-

vikelse från programmet, utan kommunens medgivande, är förenat 

med vite.    

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 augusti 2017 § 137. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 21 juli 2017. 

Exploateringsavtal med tillhörande kartbilagor.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2013-000299  

 

Återkallelse av uppdrag avseende omställning av delar av 

Knäredsskolans lokaler till förskoleverksamhet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige återkallar kommunstyrelsens uppdrag från den 

28 oktober 2014 om att beställa en projektering av åtgärder för att 

anpassa delar av Knäredsskolan för förskoleverksamhet.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 11 oktober 2013 om att 

ge dåvarande servicenämnden i uppdrag att genomföra en förstudie 

för anpassning av delar av Knäredsskolans lokaler i syfte att flytta 

över förskolan Dalkullas verksamhet till skolans lokaler. Bakgrun-

den var den genomlysning av skolornas och förskolornas lokalbehov 

som gjorts av barn- och ungdomskontoret och som visat på stora out-

nyttjade ytor på Knäredsskolan. Förstudien genomfördes och kom-

munfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen den 28 oktober 2014 

att beställa en projektering av åtgärder för att anpassa delar av 

Knäredsskolan för förskoleverksamhet. 

 

Barn- och ungdomsnämnden konstaterar att skolan har betydligt fler 

elever än vad tidigare prognoser förutspått. Skolan har därmed behov 

av samtliga lokaler på skolan. Förskoleverksamheten har utökats 

med två nya avdelningar i tillfälliga lokaler och efterfrågan på platser 

är stor. Barn- och ungdomsnämndens bedömning är att förutsättning-

arna för det ursprungliga projektet inte kommer att finnas under 

överskådlig tid varför projektet formellt bör avslutas. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 augusti 2017 § 138. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 28 juni § 53. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2016-000384  

 

Borgen för lån till Föreningen Ysby Bygdegård 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ställer borgen som 

säkerhet för Föreningen Ysby Bygdegårds långfristiga upplåning om 

330 000 kronor. Samtidigt upphör tidigare lämnad borgen för bygg-

nadskreditiv om 2 000 000 kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 23 februari 2016, § 19, utfäst sig att för 

planerade åtgärder på Ysby Bygdegård lämna Föreningen Ysby byg-

degård bidrag med 30 procent av det bidragsunderlag som berättigar 

till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till all-

männa samlingslokaler. 

 

Boverket har den 25 maj 2016 beslutat bevilja föreningen investe-

ringsbidrag med 1 000 000 kronor.  

 

Kommunfullmäktige har därefter den 29 november 2016, § 126, be-

slutat medge föreningen kommunal borgen som säkerhet för bygg-

nadskreditiv om 2 000 000 kronor. Vid detta tillfälle upplyste före-

ningen om att man hade för avsikt att återkomma med förfrågan om 

kommunal borgen för den långsiktiga upplåningen. Man bedömde då 

att denna upplåning skulle uppgå till högst 400 000 kronor. 

 

Föreningen har dessutom sedan ett antal år kommunal borgen för en 

checkkredit på 50 000 kronor. 

 

Kommunen har utbetalat 666 091 kronor i kommunalt bidrag, vilket 

motsvarar 30 procent av det bidragsunderlag om 2 220 303 kronor 

som fastställdes vid det slutgiltiga beslutet om utbetalning av statligt 

bidrag. 

 

Föreningen anhåller i skrivelse den 2 augusti 2017 om kommunal 

borgen för långfristig upplåning om 330 000 kronor. Denna upplå-

ning ska ersätta resterande del av utnyttjat byggnadskreditiv.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 augusti 2017 § 139. 

Ansökan om kommunal borgen den 2 augusti 2017. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2016-000274  

 

Överenskommelse avseende ansvaret för nutritionsbehandling, 

SärNär 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse rörande Sär-

När att gälla från 1 januari 2018. 

 

2. Kommunfullmäktige föreslår Region Halland att överenskom-

melsens effekter följs upp gemensamt i länet inom två år från 

ikraftträdandet.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland och Hallands kommuner har i samverkan tagit fram 

en överenskommelse avseende ansvarsfördelning och kostnadsan-

svar för nutritionsbehandling.  

 

Överenskommelsen innebär bland annat att: 

 Enhetliga patientavgifter oavsett patientens boendeort, boende-

form eller vilken huvudman som har hälso- och sjukvårdsansva-

ret. 

 Likvärdig tillgång till dietist för samtliga patienter i länet. 

 Tydlighet i ansvarsfördelning och kostnadsansvar avseende nut-

ritionsbehandling. 

 Möjlighet till samlad uppföljning av förskrivna nutritionspro-

dukter avseende volymer, produktslag och kostnader. 

 

Socialnämnden föreslår den 20 juni 2017 § 68 att kommunfullmäk-

tige godkänner överenskommelsen samt att överenskommelsens ef-

fekter ska följas upp gemensamt i länet inom två år från ikraftträdan-

det.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 augusti 2017 § 140. 

Socialnämndens protokoll den 20 juni 2017 § 68. 

SärNär - principöverenskommelse mellan Region Halland och Hal-

lands kommuner den 3 februari 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2017-000095  

 

Årsredovisning av användningen av kommunalt partistöd för år 

2016 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Partiernas redovisning av användningen av 2016 års partistöd med 

bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av ändringar i kommunallagens bestämmelser om 

partistöd som trädde i kraft den 1 februari 2014 beslutade kommun-

fullmäktige den 29 april 2014, § 75, nya regler för kommunens par-

tistöd att gälla för stöd som betalas ut från och med 2015. 

 

Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens parti-

stödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. Reg-

lerna föreskriver att en mottagare av partistöd ska årligen lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det än-

damål som anges 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, nämligen 

att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokra-

tin. 

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in 

till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-

riodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 

granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 

har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 

bifogas redovisningen. 

 

Det antecknas att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund 

för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Fullmäk-

tiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen till-

gänglig för den som vill ta del av den (prop. 2013/14:5 s. 96). 

 

Handlingar angående användningen av 2016 års partistöd har läm-

nats av följande partier: 

SPI Välfärden 15 februari 2017. 

Centerpartiet den 6 mars 2017. 

Sverigedemokraterna den 27 mars 2017. 

Socialdemokraterna den 9 maj 2017. 

Laholmspartiet den 26 maj 2016.  

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Moderaterna den 29 maj 2017. 

Miljöpartiet den 13 juni 2017. 

 

Liberalerna den 15 juni 2017. 

Kristdemokraterna den 19 juni 2017. 

Vänsterpartiet den 30 juni 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 augusti 2017 § 141. 

Vänsterpartiets partistödsredovisning. 

Kristdemokraternas partistödsredovisning. 

Liberalernas partistödsredovisning. 

Miljöpartiets partistödsredovisning. 

Moderaternas partistödsredovisning. 

Laholmspartiets partistödsredovisning. 

Socialdemokraternas partistödsredovisning. 

Sverigedemokraternas partistödsredovisning. 

Centerpartiets partistödsredovisning. 

SPI Välfärden partistödsredovisning.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2017-000329  

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesplanen godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige 

ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestäm-

mer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

 

Valår sammanträder det nyvalda fullmäktige i oktober för att välja 

ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäk-

tige samt valberedning. 

 

Enligt 8 § sammanträder fullmäktige i Laholms Teater. 

 

Följande sammanträdesplan föreslås för år 2018: 

 

Sammanträdesdag Tid 

Jan  30 18.30 

Feb  27     “ 

Mars 27     ” 

April 24     “ 

Maj  29     “ 

Juni 26     “ 

Aug 28     “ 

Sep  25     ” 

Okt  23     ” 

Okt  30     ” 

Nov 27 16.00 

Dec  18 18.30 

_____ 
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§ 115 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 un-

der ledamöternas och ersättarnas frågestund i fullmäktige ska lämnas 

skriftligt till presidiet senast i samband med att fullmäktiges sam-

manträde påbörjas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

frågestunden. 

_____ 
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§ 116 Dnr 2017-000319  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Gunilla Waldeman (LP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Waldeman (LP) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 14 juli 2017. 

_____ 
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§ 117 Dnr 2017-000335  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tina Norén Örqvist (C) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

2. Kent-Arne Andersson (C), Almvägen 7, 310 20 Knäred, väljs till 

ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med den 31 decem-

ber 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Tina Norén Örqvist (C) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 14 augusti 2017. 

_____ 
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§ 118 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om riktlinjer 

för att underlätta övergången för barn och elever mellan förskola-

skola och olika stadier i skolan till barn- och ungdomsnämnden 

för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 19 decem-

ber 2017. 

Dnr 2017-290. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om bidrag 

mm till byalag/samhällsföreningar till kommunstyrelsen för ytt-

rande senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2018. 

Dnr 2017-334. 

 

3. Kommunstyrelsen. Svar på revisionens granskning av styrning, 

ledning och kontroll av upphandlingsbeslut. 

Dnr 2017-208. 

 

4. Kommunrevisionen. Granskning av kostnader för representation 

och resor. 

Dnr 2017-314. 

 

5. Kommunrevisionen. Granskning av styrning, uppföljning och 

kontroll av leverantörsfakturor. 

Dnr 2017-315. 

 

6. Socialnämnden. Uppföljning av Äldreplan för Laholms kommun 

2017-256. 

 


