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Plats och tid Laholms Teater, kl.18.30 – 20:30 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 Pernilla Lennström, personalchef, § 119 

 

 

Utses att justera Rosita Antonsson (S) och Cecilia Roos (M) 

  

 

 

Plats och tid för justering Kanslienheten den 27 september 2017 kl. 12.30 

 

 

 

Paragrafer  §§ 119-124 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Rosita Antonsson (S) Cecilia Roos (M) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 26 september 2017 

 
Protokollet som justerats den 27 september 2017, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 28 september 2017 

till och med den 19 oktober 2017 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2017 

VOTERINGSLISTA § 121 §  

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) -- Gert Olsson 1      

Jonas Hellsten (M) -- Christian Wahl 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) -- Gudrun Pettersson 1      

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Lena Angviken (MP) 1  1      

Martin Petersson (MP) -- Lutz Müller 1      

Lars Gustafsson (KD) 1  1      

Helene Nilsson (KD) 1  1      

Emma Gröndahl (L) 1  1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) 1  1      

Magnus Johansson (S) 1  1      

Kristina Jönsson (S) 1  1      

Siv Pålsson (S) 1  1      

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist 1      

Birgitta Fritzon (S) 1  1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Rosita Antonsson (S) 1  1      

Anna-Lena Lövgren Me-

lin 

(S) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2017 

VOTERINGSLISTA § 121 §  

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    

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1    

Rikard Vesterlund (SD) -- Conny Nilsson   1    

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén   1    

Ingmar Rundberg (SD) 1    1    

Thomas Lövenbo (SD) 1    1    

Peter Berndtson (SD) 1    1    

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Roland Gottfridsson (C) 1  1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2017 

 

 
 

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Lena Hallén Persson (M) 1 

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C) 1 

Ingela N Eriksson (C)  

Lutz Müller (MP)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L) 1 

Göran Holmberg (L)  

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD)  

Birgitta Annerfors (SPI)  

Sven-Erik Vänneå (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

Ulf Johansson (LP)  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kommunfullmäktige 2017-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2017-000061  

 

Kommunstyrelsen informerar om ny personalpolicy  

 

Kommunstyrelsen har den 12 september 2017 antagit Personalpolicy 

för Laholms kommun.  

 

Kommunstyrelsen informerar nu kommunfullmäktige om personal-

policyns innehåll. 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kommunfullmäktige 2017-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2015-000377  

 

Antagande av detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1, Grö-

ningen i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 

4:1, ställplats för husbilar på Gröningen i Laholm enligt 5 kapitlet 

27-32 §§ plan- och bygglagen. Planförslaget medför ingen betydande 

miljöpåverkan.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 13 oktober 2015 § 199 miljö- och bygg-

nadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Lagaholm 

2:22 och 4:1 i syfte att anordna en uppställningsplats för husbilar och 

turistbussar. Miljö- och byggnadsnämnden har nu godkänt förslag till 

detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1, Gröningen i Laholm 

och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

 

Planområdet avgränsas i norr av Lagans strand och i söder av Laga-

vägen. I öster sträcker sig planområdet ända fram till kraftverket och 

i väster avslutas planområdet i höjd med korsningen Trädgårdsgatan 

och Bagareliden. Detaljplanen möjliggör anordnandet av en ställ-

plats för husbilar och tillfällig parkering för turistbussar samt utökad 

byggrätt för befintlig byggnad för service/turism/friluftsliv.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 september § 157. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 augusti § 96. 

Detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1, ställplats för husbilar 

på Gröningen i Laholm. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Även korttidsparkering för husvagnar ska till-

låtas inom planområdet. 

 

Per Asklund (SPI) med instämmande av Mikael Kahlin (-): Ärendet 

ska återremitteras för att planen ska göras enklare och billigare. 

 

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

Ove Bengtsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 

detaljplanen. 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kommunfullmäktige 2017-09-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras 

enligt Per Asklunds förslag och finner att kommunfullmäktige beslu-

tar avgöra ärendet i dag. 

 

Ordföranden frågar därefter på Ove Bengtssons förslag om bifall till 

kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Ordförande frågar slutligen på Bertil Johanssons tilläggsförslag och 

finner att fullmäktige avslår förslaget. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 Dnr 2017-000281  

 

Svar på motion om hantering av uppgifter i personalakter 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP), 

med hänvisning till att sekretesskyddade uppgifter ur personalakter 

spridits i ett av kommunens interna datornätverk, att en extern utre-

dare anlitas för utreda händelsen, att ansvariga tjänstemän på kom-

munledningskontorets personalenhet tas ur tjänst tills utredningen är 

klar, att fullmäktige med omedelbar verkan återkallar uppdragen för 

ledamöterna i kommunstyrelsens personalutskott samt att fullmäk-

tige tar ställning till om skadestånd ska utges till de drabbade. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att det pågår ett intensivt ar-

bete med syfte att förbättra rutiner och processer som rör kommu-

nens ärendehantering. I fokus för det arbetet står den enskildes in-

tegritet. Kommunledningskontoret bedömer inte att det för närva-

rande inte finns något behöv av någon extern utredare. 

 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och har arbetsgivaran-

svaret för alla anställda i kommunen enligt 6-7 §§ kommunstyrelsens 

reglemente. Styrelsen har en självständig rätt att delegera sin beslu-

tanderätt inom de ramar som kommunallagen anger. Genom sin de-

legationsordning har styrelsen delegerat beslutanderätt i en rad per-

sonalfrågor till personalutskottet och till anställda. Beslut om av-

stängning fattas av närmaste chef. Kommunfullmäktige har därmed 

ingen möjlighet att besluta i enskilda personalärenden. 

 

Kommunfullmäktige har i 43 § kommunstyrelsens reglemente be-

stämt att det inom styrelsen ska finnas ett personalutskott som består 

av tre ledamöter och tre ersättare. Personalutskottet ska handlägga 

ärenden som rör kommunens arbetsgivarfunktion och personalpoli-

tik. Ledamöter och ersättare i personalutskottet väljs av kommunsty-

relsen bland dess ledamöter och ersättare för aktuell mandatperiod. 

Då fullmäktige inte väljer ledamöterna i utskottet kan fullmäktige 

inte heller återkalla uppdragen för ledamöterna i kommunstyrelsens 

personalutskott.  

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Kommunledningskontoret bedömer att ingen har lidit skada av den i 

motionen refererade incidenten. Kommunen har inte heller mottagit 

något skadeståndsanspråk med anledning av händelsen. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 

motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 september § 158. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 juli 2017. 

Motion den 18 juni 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Angviken (MP) och Thomas Jönsson (M): Bifall till kommunstyrel-

sens förslag om att avslå motionen.  

 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Mikael Kahlin (-) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker (-): Bi-

fall till punkt 1 i motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 

förslag är huvudförslag. 

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Bertil Johanssons och Mikael Kahlins förslag ställs mot varandra 

för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2) Erling Cronqvists förslag ställs mot det förslag som fullmäktige 

utser till motförslag. 

 

Fullmäktige utser Mikael Kahlins förslag till motförslag. 

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Mikael Kahlins förslag. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Omröstningsresultat 

Med 33 ja-röster för Erling Cronqvists förslag och 8 nej-röster för 

Mikael Kahlins förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens förslag 

om att avslå motionen (se bilagda voteringslista § 121). 

 

Reservation 

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

Conny Nilsson (SD), Mikael Sandén (SD), Thomas Lövenbo (SD), 

Ingmar Rundberg (SD) och Peter Berndtsson (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2017-000343  

 

Ändring i bestämmelser om bidrag till ideella föreningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige gör följande tillägg i Laholms kommuns för-

fattningssamling 7.8, bestämmelser om bidrag till ideella föreningar 

under § 15:   

 

aktivitetsbidrag ges inte till aktiviteter som är av karaktären: fester, 

firande av högtider, religiös verksamhet och bönestunder, publika 

arrangemang, nöjeskonsumtion och studiecirklar.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige följande till-

lägg i Laholms kommuns författningssamling 7.8, bestämmelser om 

bidrag till ideella föreningar under § 15:   

 

aktivitetsbidrag ges inte till aktiviteter som är av karaktären: fester, 

firande av högtider, religiös verksamhet och bönestunder, publika 

arrangemang, nöjeskonsumtion och studiecirklar. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut den 30 augusti 

2017 § 107 att ändring syftar till att tydliggöra vilka aktiviteter som 

inte är bidragsberättigade.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 september § 159. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 30 augusti 2017 § 

107. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Gustafsson (KD): bifall till kommunstyrelsen förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Lars Gustafssons förslag om bifall till kom-

munstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 Dnr 2017-000072  

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 2017 

 

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. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 124  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om utbyte av 

vattenledningsnätet till Laholmsbuktens VA för yttrande senast 

vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2018. 

Dnr 2017-342. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om syskon-

förtur på kommunens förskolor till barn- och ungdomsnämnden 

för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 

2018. 

Dnr 2017-345. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om brand-

skydd på kommunens äldreboende till kommunstyrelsen för ytt-

rande senast vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2018. 

Dnr 2017-347. 

 

4. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om infö-

rande av visselblåsarfunktion till kommunstyrelsen för yttrande 

senast vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2018. 

Dnr 2017-352. 

 

5. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om utökning 

av verksamhetsområde för dagvatten i Mellbystrand till kom-

munstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde 

den 27 mars 2018. 

Dnr 2017-364. 

 

6. Länsstyrelsen. Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 

Dnr 2017-231. 

 

7. Länsstyrelsen. Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 

Dnr 2017-319. 

 

8. Barn- och ungdomsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete år 2017- Normer och Värden. 

Dnr 2017-139. 

_____ 

 

 

 


