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Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 19:30 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Elisabet Babić (M) och Ove Bengtsson (S) 

  

 

 

Plats och tid för justering Kanslienheten den 20 december 2017 kl. 16.00 

 

 

 

 

Paragrafer  §§ 149-153 

 

 

 

Sekreterare ________________________ 

 Jonas Påhlsson  

 

 

 

Ordförande ________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Elisabet Babić (M)  Ove Bengtsson (S) 

 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 19 december 2017 

 
Protokollet som justerats den 20 december 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 21 december 2017 

 till och med den 11 januari 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2018 

VOTERINGSLISTA § §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1        

Thomas Jönsson (M) 1        

Cecilia Roos (M) 1        

Christer Johnsson (M) 1        

Lena Drott (M) -- Knut Slettengren        

Jonas Hellsten (M) 1        

Angela Magnusson (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Lena Olofsdotter  (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Lorentz Pucher (C) -- Gudrun Pettersson        

Eva M Larsson (MP) 1        

Lena Angviken (MP) 1            

Martin Petersson (MP) -- Lutz Müller       

Lars Gustafsson (KD) 1            

Helene Nilsson (KD) 1        

Emma Gröndahl (L) -- Göran Holmberg       

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist        

Birgitta Fritzon (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1        

Anna-Lena Lövgren Me-

lin 

(S) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2018 

VOTERINGSLISTA § §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) --        

Per Asklund (SPI) 1        

Anna-Maria Sjöstrand (SPI) 1        

Mikael Kahlin (-) 1        

Karl-Fredrik Klinker (-) 1        

Lars-Göran Jarl (SD) -- Conny Nilsson       

Hans Hansson (SD) -- Elisabeth Evertsson       

Ingmar Rundberg (SD) -- Mikael Sandén       

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Peter Berndtson (SD) --        

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2018 

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)  

Bo Brink (C) 1 

Lutz Müller (MP)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD)  

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L)  

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S) 1 

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD)  

Birgitta Annerfors (SPI)  

Sven-Erik Vänneå (SPI)  

Lars Inge Johansson (LP)  

Ulf Johansson (LP) 1 
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§ 149 Dnr 2017-000212  

 

Svar på motion om hyrcyklar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, till-

sammans med branschen och Region Halland, undersöka och fö-

reslå lämpligt sätt att utveckla service med hyrcyklar för resande 

i Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Majvor Persson (C) att 

kommunen tillsammans med branschen undersöker och föreslår 

lämpligt sätt att utveckla service med hyrcyklar för resande till och 

från järnvägsstationen i Laholm. 

 

Motionen har remitterats till kultur- och utvecklingsnämnden för 

svar senast vid fullmäktige sammanträde i december 2017.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att fullmäktige bifaller 

motionen men att fullmäktige uppdrar genomförandet av motionen 

till ansvarig nämnd för kollektivtrafiken. I Hallands län är Region 

Halland kollektivtrafikmyndighet. Kommunstyrelsen föreslår därför 

att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med 

branschen och Region Halland, undersöka och föreslå lämpligt sätt 

att utveckla service med hyrcyklar för resande till och från järnvägs-

stationen i Laholm.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 5 december 2017 § 223. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 29 november 2017 

§ 159. 

Motion den 9 juni 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Majvor Persson (C) med instämmande av Bertil Johansson (Lap): 

Bifall till kommunstyrelsen förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att full-

mäktige bifaller styrelsens förslag. 

_____ 
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§ 150 Dnr 2017-000413  

 

Hyror och avgifter i fritidsanläggningar m.m. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och avgif-

ter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter att gälla 

från och med den 1 januari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har sett över hyror och avgifter 

inom nämndens verksamheter. Nämnden föreslår att kommunfull-

mäktige antar reviderat förslag till hyror och avgifter att gälla från 

och med den 1 januari 2018. 

 

Kommunstyrelsens återemitterade, den 14 november 2017 § 212, 

ärendet till kultur- och utvecklingsnämnden för utredning av om för-

slaget i sin helhet är konkurrensneutralt, om avgiften för hyra av Os-

becksgymnasiets aula, black box och Laholms teater ska kopplas till 

antal publikplatser, om entré bad familj kan omfatta två vuxna och 

obegränsat antal barn samt om hela taxan kan räknas upp enligt kon-

sument-prisindex.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har reviderat förslaget till hy-

ror och avgifter och föreslår fullmäktige att anta förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 5 december 2017 § 224.  

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 29 oktober 2017 

§ 155. 

_____ 
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§ 151 Dnr 2017-000240  

 

Ändring i miljö- och byggnadsnämndens och socialnämndens 

reglementen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar ändring i reglemente för miljö- och bygg-

nadsnämnden och socialnämnden att gälla från och med den 20 de-

cember 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017 § 37 att flytta över 

ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen från social-

nämnden till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 31 mars 

2017.  

 

Lotteriinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för värde-

automater, automatspel och kasinon på restauranger med serverings-

tillstånd. Innan Lotteriinspektionen tar beslut om nya tillstånd eller 

omprövningstillstånd, ges socialnämnden tillfälle att yttra sig, för att 

ta del av den kunskap som kommunen har gällande de tilltänkta spel-

platserna och andra lokala förhållanden.  

 

För att få tillstånd för värdeautomater krävs att aktuell restaurang har 

serveringstillstånd för alkoholdrycker. Idag ansvarar miljö- och 

byggnadsnämnden för kommunens uppgifter enligt alkohollagen 

medan det är socialnämnden som yttrar sig i ärenden om tillstånd till 

anordnande av automatspel. Uppgifterna bör lämpligen samordnas 

på så sätt att miljö- och byggnadsnämnden även ansvarar för yttran-

den i ärenden om tillstånd till anordnande av automatspel.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden tillstyrker före-

slagen ändring i reglementena.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 5 december 2017 § 225. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 november 2017 

§ 166. 

Socialnämndens protokoll den 21 november 2017 § 97. 

Förslag till ändring i miljö- och byggnadsnämndens reglemente. 

Förslag till ändring i socialnämndens reglemente.  

 

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Kahlin (-): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Reveservationer 

Mikael Kahlin (-) och Karl-Fredrik Klinker (-) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 
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§ 152 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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§ 153 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om parke-

ringshus. 

Dnr 2017-443. 

 

2. Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom 2017-11-24, mål 3916-17. 

Mål om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 28 

mars 2017, § 37. 

Dnr 2016-299. 

 

3. Kommunstyrelsen. Överklagande av Förvaltningsrättens i Göte-

borg dom 2017-11-24, mål 3916-17. Mål om laglighetsprövning 

av kommunfullmäktiges beslut 28 mars 2017, § 37.  

Dnr 2016-299. 

 

4. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare för ledamot i kommun-

fullmäktige.  

Dnr 2017-456. 

 

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

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

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

LSS.  

Dnr 2017-239. 

 

6. Kommunrevisionen. Granskning av styrning, uppföljning och 

kontroll av leverantörsfakturor, Laholmshem AB, Kommunfas-

tigheter i Laholm AB.  

Dnr 2017-061. 

_____ 

 

 


