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Jonas Påhlsson 
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_________________________________________________________________ 
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……………………………………………… 
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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2017 

VOTERINGSLISTA § 127 §  

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) 1  1      

Lena Drott (M) 1  1      

Jonas Hellsten (M) 1  1      

Angela Magnusson (M) 1  1      

Erling Cronqvist (C) -- Fredrik Lindqvist 1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Lena Olofsdotter  (C) -- Kent-Arne Andersson 1      

Majvor Persson (C) 1  1      

Lorentz Pucher (C) -- Gudrun Pettersson 1      

Eva M Larsson (MP) -- Lutz Müller 1      

Lena Angviken (MP) 1  1      

Martin Petersson (MP) 1  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) -- Bo Tengqvist   1    

Siv Pålsson (S) 1    1    

Kewin Hansen (S) -- My Persson   1    

Birgitta Fritzon (S) 1    1    

Ove Bengtsson (S) 1    1    

Rosita Antonsson (S) 1    1    

Anna-Lena Lövgren Me-

lin 

(S) -- Nils-Erik Johansson   1    

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2017 

VOTERINGSLISTA § 127 §  

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 (-) -- Gert Olsson 1      

Karl-Fredrik Klinker (-) 1  1      

Rikard Vesterlund (SD) -- Elisabeth Evertsson 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 31 oktober 2017 

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Lena Hallén Persson (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Ingela N Eriksson (C) 1 

Lutz Müller (MP)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L) 1 

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 

Sven-Erik Vänneå (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

Ulf Johansson (LP) 1 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 125 Dnr 2017-000384  

 

Utökning av verksamhetsområde för dagvatten vid Birger Pers 

väg i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för dagvatten 

ska omfatta fastigheterna vid Birger Pers väg i Mellbystrand enligt 

bilaga 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA föreslår kommunfullmäktige att 

utöka verksamhetsområden för dagvatten att omfatta fastigheterna 

enligt bilaga 1. 

 

Fastighetsägare i Mellbystrand har vid tillfällen med intensiv neder-

börd drabbats av översvämningar och högt stående grundvatten till 

följd av problem med dagvattenavledning. En kombination av att 

stora delar av området är plant, att system för dagvattenavledning är 

endast utbyggt i mindre omfattning, att befintligt dagvattensystem 

ligger ytligt och att det finns begränsat med yta för fördröjning/ma-

gasinering, bidrar till problemen. 

 

Fastigheterna som ingår i det aktuella området ingår i prioriteringen 

av utbyggnad av dagvatten i kusten som tidigare beslutats av kom-

munfullmäktige. 

 

Utbyggnad av dagvatten kommer att ske med ledningar i gata och 

upprättande av förbindelsepunkt för dagvatten. Fastighetsägarna 

kommer att informeras och efter att förbindelsepunkt upprättas kom-

mer anslutningsavgift samt brukningsavgift att tas ut enligt gällande 

va-taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 oktober 2017 § 178. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 19 september 

2017 § 85. 

Bilaga 1: Utökning av verksamhetsområde för dagvatten. 

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babić (M): Bifall till kommunstyrelsen förslag.   

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

och Per Asklund (SPI): Ärendet ska återremitteras för att allt ska bli 

utrett igen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras 

enligt Bertil Johanssons förslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar avgöra ärendet i dag. 

 

Ordföranden frågar därefter på Elisabet Babićs förslag om bifall till 

kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Reservationer 

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

(SPI), Karl-Fredrik Klinker (-), Lennart Svensson (V), Thomas Lö-

venbo (SD), Mikael Sandén (SD) och Ingemar Rundberg (SD) reser-

verar sig mot beslutet. 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kommunfullmäktige 2017-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 126 Dnr 2017-000103  

 

Svar på motion om söndagsöppet på stadsbiblioteket 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att biblioteken i Laholms kommun ska ha öppet även på söndagar. 

Motionen har remitterats till kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut den 27 septem-

ber 2017 § 127 att ett utökat öppethållandet i enlighet med motionen 

inte är möjligt inom nuvarande ekonomiska ram.  Nämnden har inte 

för avsikt att minska öppethållandet under annan dag i veckan till 

förmån för söndagar. 

 

Biblioteksverksamheten har av kultur- och utvecklingsnämnden fått 

i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för antagande vid nämn-

dens sammanträde i oktober 2018. I samband med arbetet med ny 

biblioteksplan kommer verksamheten att se över bibliotekens till-

gänglighet, bland annat vad gäller öppethållandet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 oktober 2017 § 179. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 27 september 2017 

§ 127. 

Motion den 21 februari 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Svensson (V) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Bifall till motionen.  

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

motionen ska avslås. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

  forts 
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Reservationer 

Lennart Svensson (V) och Bertil Johansson (LP) reservera sig mot 

beslutet. 

_____ 
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§ 127 Dnr 2017-000290  

 

Svar på motion om riktlinjer för att underlätta övergången för 

barn och elever mellan förskola/skola och olika stadier i skolan 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kjell Henriksson (S) 

och Bo Tengqvist (S) att kommunfullmäktige ger i barn- och ung-

domsnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur man särskilt 

vid nybyggnation och förändringar av förskolor och skolor men även 

i övrigt kan underlätta övergången för barn och elever mellan olika 

stadier. 

 

Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut den 27 september 

2017 § 80 att det finns utarbetade riktlinjer för att underlätta över-

gången för barn och elever mellan förskola-skola och olika stadier i 

skolan. Barn- och ungdomsverksamhetens förskolor och skolor är 

organiserade i tre spår utifrån geografisk placering; Veingespåret, 

Lagaholmsspåret och Våxtorpsspåret. Inom respektive spår finns ru-

tiner för att underlätta övergångarna utifrån förskolornas och skolor-

nas specifika förutsättningar. Rutinerna utvärderas årligen som ett 

led i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Vid planering av nya förskolor och skolor eller förändringar av be-

fintliga enheter måste hänsyn tas till barn- och ungdomsnämndens 

nuvarande organisation i relation till de förändrade samhällsbeho-

ven. Samlokalisering av enheter och skolformer är önskvärt när möj-

ligheten finns, men behoven måste vara vägledande när det gäller 

skolans eller förskolans placering. 

 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 oktober 2017 § 180. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 september 2017 § 80. 

Motion den 28 juni 2017. 

 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Tengqvist (S) med instämmande av Bertil Johansson (LP): Bifall 

till motionen. 

Maria Bronelius (C) med instämmande av Ove Bengtsson (C) och 

Elisabet Babić (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att mot-

ionen ska avslås. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs.  

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Bo Tengqvists förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 29 ja-röster för Maria Bronelius förslag och 12 nej-röster för 

Bo Tengqvists förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens förslag 

om att avslå motionen (se bilagda voteringslista § 127). 

 

Reservation 

Bo Tengqvist (S), Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Magnus 

Johansson (S), Siv Pålsson (S), My Persson (S), Birgitta Fritzon (S), 

Ove Bengtsson (S), Rosita Antonsson (S), Nils-Erik Johansson (S), 

Bertil Johansson (LP) och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 
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§ 128 Dnr 2017-000296  

 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2017 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport med budgetutfallspro-

gnos för år 2017.   

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 9 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen minst 

en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (de-

lårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Rappor-

ten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar 

av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig re-

dogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat 

sedan föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska behandlas av 

kommunfullmäktige. 

 

Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 

Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 

som också utgår från redovisningen per sista augusti. 

 

Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-

derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 

vid årets slut av de gemensamma prioriterade resultatmålen i kom-

munplanen. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 ja-

nuari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfallspro-

gnoser. 

 

Periodens slutliga resultat uppgår till +20,4 mkr. Enligt prognosen 

kommer kommunens slutliga resultat för helåret att uppgå till +15,8 

mkr. Budgeterat resultat är +16,4 mkr. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 17,9 mkr. De största avvikelserna redovisar 

barn- och ungdomsnämnden (-9,3 mkr) och kultur- och utvecklings-

nämnden (-7,5 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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Såväl kostnader som intäkter ökar kraftigt, i huvudsak, beroende på 

befolkningsökningen. Enligt den nu föreliggande prognosen ökar 

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

cent i förhållande till föregående år. Intäkterna från kommunalskatt, 

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

cent. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget och fastighetsavgif-

ten beräknas för helåret uppgå till 1 307,6 mkr, vilket är 13,2 mkr 

mer än vad som budgeterats. 

 

Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-

munalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå till 

1,2 procent.  

 

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 

till 55,4 mkr. Prognostiserade nettoinvesteringar för hela året ligger 

på 138,9 mkr vilket är 49,9 mkr lägre än budget. En stor del av avvi-

kelsen avser VA-verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 oktober 2017 § 181. 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2017. 

Kommunrevisionens granskningsrapport den 18 oktober 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babić (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP) och 

Kjell Henriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

_____ 
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§ 129 Dnr 2017-000357  

 

Omprövning av beslut om konkurrensutsättning gällande drif-

ten av Folkhälsocentrum 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige återkallar uppdraget, den 22 november 2011 § 

165 till kultur- och utvecklingsnämnden, om att upphandla driften av 

verksamheter vid folkhälsocentrum.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden begär den 30 augusti 2017 § 117 

att kommunfullmäktige omprövar sitt beslut den 22 november 2011 

§ 165 om att ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att upp-

handla driften av verksamheter vid folkhälsocentrum i den omfatt-

ning som nämnden bedömer som lämplig för entreprenaddrift. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut den 30 augusti 

2017 § 117 att nämnden utarbetade ett förfrågningsunderlag för upp-

handling av driften av folkhälsocentrum i början av 2012. I samband 

med arbetet med upphandlingen framkom det att en bassäng var i 

stort behov av underhåll och reparation. Upphandlingen avbröts för 

reparationsarbetena. Efter att reparationen avslutats i oktober 2013 

återupptogs aldrig upphandlingen. 

 

Nämnden framhåller nu att det inte längre är aktuellt att konkurrens-

utsätta Folkhälsocentrum i den omfattning som angavs under 2011. 

Nämndens bedömning är att konkurrensutsättningen bör ses i ett 

större sammanhang med tanke på utvecklingen av Campus Laholm.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 oktober 2017 § 182. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 30 augusti 2017 § 

117. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 22 november 2011 § 165. 

_____ 
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§ 130 Dnr 2017-000367  

 

Överenskommelse om regional medfinansiering inom ramen för 

EU-program 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner reviderad överenskommelse om 

regional medfinansiering.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 25 november 2014 godkänt överens-

kommelse om regional medfinansiering av EU-program. Syftet med 

överenskommelsen är att underlätta projektverksamhet inom Euro-

peiska unionens program genom en regional medfinansieringspott 

med medel från både Region Halland och de halländska kommu-

nerna.  

 

Regionstyrelsen i Region Halland har den 30 augusti 2017 § 117 

godkänt revidering av överenskommelse om regional medfinansie-

ring. Revideringen innebär att även utlysningar av statliga utveckl-

ingsmedel inom regional utveckling kan medfinansieras av den reg-

ionala medfinansieringspotten. Laholms kommuns andel av den reg-

ional medfinansieringspotten är oförändrad, det vill säga 800 000 kr 

per år av totalt 17 000 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 oktober 2017 § 183. 

Regionstyrelsens protokoll den 30 augusti 2017 § 117.  

Överenskommelse om medfinansiering.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Gröndahl (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Emma Gröndahls förslag om bifall till kom-

munstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 
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§ 131 Dnr 2017-000291  

 

Ändring i miljö- och byggnadsnämndens reglemente med anled-

ning av ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål-

lare 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i 

miljö- och byggnadsnämndens reglemente. 

 

2. Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i upp-

drag att utarbeta förslag till revidering av LFS 2.3 Avgifter för 

tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn en-

ligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läke-

medel och att taxan inkluderar även avgifter för tillståndspröv-

ning och tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål-

lare.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare samt förordningen (2017:429) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen innebär att en nä-

ringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige inte 

ska få tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljning 

till den kommun där försäljning ska ske. Den som bedriver sådan 

försäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försälj-

ningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare och se till at det finns ett för verksamheten lämpligt 

egenkontrollprogram. Till anmälan om försäljning ska näringsidka-

ren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som be-

hövs för tillsynen. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kom-

munen utan dröjsmål.  

 

Kommunen har omedelbar tillsyn när det gäller: 

 

 Förbudet mot att tillhandahålla elektroniska cigaretter och på-

fyllningsbehållare enligt 5-8, 10 0ch 14 §§ på försäljningsställen. 

Det avser att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska 

uppfylla kraven som ställs i dessa bestämmelser annars får pro-

dukterna inte tillhandahållas konsumenter. 

 

  forts 
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forts 

 

Bestämmelserna omfattar produktanmälan, produktkrav, in-

formationsblad, innehållsdeklaration, hälsovarning och rappor-

tering av försäljningsvolymer m.m. 

  

 Produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen. 

 

 Kommunen har även tillsammans med Polismyndigheten ome-

delbar tillsyn när det gäller: 

 

 Åldersgräns enligt 17 och 18 §§, det vill säga att elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare endast säljs till personer som 

är 18 år eller äldre. 

 

 Anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 20 och 23 §§ i 

andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning. 

 

Enligt gällande reglemente för miljö- och byggnadsnämnden ansva-

rar nämnden bl.a. för kommunens skyldigheter enligt tobakslagen. 

Många bestämmelser som ska gälla för elektroniska cigaretter har 

sina motsvarigheter i tobakslagstiftningen. Det är därför lämpligt att 

miljö- och byggnadsnämnden får ansvara även för kommunens skyl-

digheter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-

hållare.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 27 september 2017 § 123 till-

styrkt förslag till reglemente och föreslagit att miljö- och byggnads-

nämnden även ska få i uppdrag att utarbeta förslag till ny taxa som 

inkluderar elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 oktober 2017 § 184. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 27 september 2017 

§ 123. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2017. 

Förslag till ändring i miljö- och byggnadsnämndens reglemente. 

_____ 
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§ 132 Dnr 2017-000240  

 

Ändring i kommunstyrelsens reglementen gällande närvarorätt 

för kommunfullmäktiges ordförande 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente så att 

§ 27 får följande lydelse: 

 

Närvarorätt 

27 § Kommunråd har rätt att närvara vid övriga nämnders samman-

träden och delta i överläggningarna. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att närvara vid styrelsens 

sammanträden och delta i överläggningarna i de ärenden som slut-

ligen ska avgöras av kommunfullmäktige. 

 

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är 

ledamot eller ersättare i styrelsen/nämnden att närvara vid samman-

träde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även an-

ställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 

styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överlägg-

ningarna. 

 

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att 

närvara vid styrelsens/nämndens sammanträden.  

 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsen reglemente finns bestämmelser om närvarorätt i 

27 §. I paragrafen anges att kommunråd har rätt att närvara vid övriga 

nämnders sammanträden och delta i överläggningarna.  

 

Ledningsutskottet föreslår nu att paragrafen kompletteras med be-

stämmelser om att kommunfullmäktiges ordförande får närvara vid 

kommunstyrelsens sammanträde vid de ärenden som slutligen ska 

avgöras av kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 oktober 2017 § 185. 

_____ 
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§ 133 Dnr 2017-000394  

 

Etiska regler för förtroendevalda 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar etiska regler för förtroendevalda.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens presidium lägger fram förslag till etiska regler 

för förtroendevalda i Laholms kommun.      

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 oktober 2017 § 186. 

Etiska regler för förtroendevalda. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Karl-Fredrik Klinker (-) med instämmande av Lena Angviken (MP), 

Lars Gustafsson (KD) och Ove Bengtsson (S): Bifall till kommun-

styrelsen förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservationer  

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 134 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. 

_____ 
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§ 135 Dnr 48259  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om förbud 

mot tiggeri. 

Dnr 2017-401. 

 

2. Kommunrevisionen. Granskning av systematisk långtidsplane-

ring - lokalförsörjning inom rörskola och skola. 

Dnr 2017-397. 

 

3. Kommunrevisionen. Granskning av kommunens styrning och 

uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare. 

Dnr 2017-398. 

 

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

gon överprövning av kommunens beslut att anta förslag till detaljplan 

för del av Lagaholm 2:22 och 4:1, Gröningen i Laholm inte ska ske. 
Dnr 2015-377. 

 

5. Socialnämnden. Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL och rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 

§ LSS och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 2/2017. 

Dnr 2017-239. 

 

6. Kultur- och utvecklingsnämnden. Redovisning av Osbecksgym-

nasiets systematiska kvalitetsarbete HT17. 

Dnr 2017-061. 

_____ 

 

 

 


