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Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 20:20 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Peter Andreasson, kommunchef 

 Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisor, § 1 

 Tommy Jacobson, kommunrevisor, § 1 

 Linus Alderfors, revisionsbiträde, § 1 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Christer Johnsson (M) och Per Asklund (SPI) 

 

 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 2 februari 2018 klockan 13.00 

 

 

 

Paragrafer  1-10 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson  

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Thomas Jönsson (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Christer Johnsson (M)   Per Asklund (SPI) 

 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 30 januari 2018 

 
Protokollet som justerats den 2 februari 2018, 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 3 februari 2018 

till och med den 26 februari 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2018 

VOTERINGSLISTA § 4 §  

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) -- Gert Olsson 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     

(C) -- Gudrun Pettersson   1    

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) 1  1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) 1  1      

Magnus Johansson (S) -- Bo Tengqvist 1      

Kristina Jönsson (S) -- Villemo Ekman 1      

Siv Pålsson (S) 1  1      

Kewin Hansen (S) -- My Persson §§ 1-4 

Nils-Erik Johansson §§ 5-10 

1      

Birgitta Fritzon (S) 1  1      

Ove Bengtsson §§ 2-10 (S) 1 Nils-Erik Johansson § 1 1      

Rosita Antonsson (S) 1  1      

Anna-Lena Lövgren Me-

lin 

(S) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2018 

VOTERINGSLISTA § §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) -- Håkan Ejwertz   1    

Per Asklund (SPI) 1  1      

Anna-Maria Sjöstrand (-) 1  1      

Mikael Kahlin (-) -- Lena Hallén Persson 1      

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1    

Lars-Göran Jarl (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) -- Bo Brink   1    

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2018 

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)  

Bo Brink (C)  

Lutz Müller (MP) 1 

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) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD)  

Birgitta Annerfors (-) 1 

Sven-Erik Vänneå (-) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

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

§ 1 Dnr 2017-000499  

 

Information om granskning av IT-säkerhet och informationssä-

kerhet och revisionsplan 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisorerna informerar om granskning av IT-säkerhet och 

informationssäkerhet och sin revisionsplan för år 2018.  

 

På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (S) i handläggningen i 

detta ärende. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2017-000488  

 

Reservationsavtal för del av Mellby 23:13, Mellby företagspark 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Stenhuggeri AB har under våren 2017 önskat att få reser-

vera 4 200 m2 av fastigheten Mellby 23:13 på Mellby företagspark 

för att bygga kontor- och lagerlokal till sin verksamhet. Planerings-

kontoret har tagit fram ett reservationsavtal där företaget senast inom 

sex månader från dagen för kommunens godkännande av reservat-

ionsavtalet ska ansöka om bygglov för verksamheten.  

 

Då samtal om förvärv inleddes under våren 2017 var markpriset på 

Mellby industriområde 55 kr/m2. Vid denna tidpunkt hade kommu-

nen ännu inte byggt ut väg till området. Eftersom vägen saknades 

under våren 2017 kom inget reservationsavtal till stånd då. Vägen är 

nu utbyggd och ett reservationsavtal kan således upprättas.  

 

Sedan de företagets förfrågan lämnades in har priset för industrimark 

höjts. Planeringskontoret föreslå att då förhandlingarna inleddes med 

utgångspunkt i det gamla priset ska företaget få förvärva marken för 

det då gällande priset om 55 kr/m2. Därutöver bekostar företaget an-

slutningsavgifter och andra tillstånd enligt fastställd taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 januari 2018 § 1. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2017-000489  

 

Förvärv av fastigheten Bromsen 5 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. Hänsyn till den till-

kommande investeringsutgiften ska tas i 2018 års reviderade inve-

steringsbudget.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten Bromsen 5 i Laholm. 

Fastigheten är ca 1 130 m2 stor och är bebyggd med ett enbostadshus 

en verkstad. Fastigheten är belägen på Möllaregatan, söder om La-

gavägen vid Gröningen i Laholm. I området finns planer på ett större 

stadsutvecklingsprojekt varför köp av fastigheten skulle ge möjlighet 

att utveckla och förtäta området på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Fastigheten har värderats till 4 800 000 kr. Efter förhandling har ett 

köpekontrakt om 5 000 000 kr undertecknats av säljaren. Differensen 

mellan värdering och överenskommen köpeskilling uppgår till 4,1% 

vilket planeringskontoret bedömer som en rimlig avvikelse från det 

uppskattade marknadsvärdet. Vid ett tvångsmässigt förvärv av fas-

tigheten i enlighet med expropriationslagen hade ett påslag på vär-

deringen med 25 % gjorts. Expropriationslagens bestämmelser hade 

resulterat i ett pris på 6 000 000 kr. 

 

Säljaren kommer fortsättningsvis hyra byggnaderna på fastigheten 

tills de hittat ett annat boende samt flyttat sin verksamhet till nya lo-

kaler. Hyrestiden gäller som längst till och med den siste december 

2021.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 januari 2018 § 2. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2017. 

Köpekontrakt. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2017-000334  

 

Svar på motion om bidrag m.m. till byalag/samhällsföreningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som gäller in-

rättning av en tjänst som, bland annat, håller ihop arbetet med de 

olika byalagen/samhällsföreningarna (EU-samordnare och 

landsbygdsutvecklare). 

 

2. Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som gäller ett år-

ligt bidrag om minst 10 000 kr till varje byalag eller samhälls-

förening för enklare åtgärder i respektive tätort.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Erling Cronqvist (C) att 

kommunen årligen ska ge byalag/samhällsföreningar ett bidrag på 

minst 10 000 kronor för enklare åtgärder i respektive tätort, att bya-

lagen/samhällsföreningarna årligen ska skicka in en enkel redovis-

ning till kommunen hur pengarna har använts samt att kommunen 

inrättar en tjänst (hel eller del av tjänst) för att hålla ihop arbetet med 

de olika byalagen/samhällsföreningarna.  

 

Planeringskontoret konstaterar att kommunfullmäktige den 28 no-

vember 2017 antog Kommunplan med budget år 2018 samt ekono-

misk plan år 2019-2020. I budget för 2018 anslogs medel för EU-

samordnare och landsbygdsutvecklare. 

 

Planeringskontoret framhåller att arbetet med att ta tillvara byalagens 

och samhällsföreningarnas idéer pågår och arbetet kommer att för-

bättras under 2018. För att förverkliga önskemål och idéer från bya-

lagen och samhällsföreningarna finns 300 000 kr avsatt. Planerings-

kontoret menar att en uppdelning av medlen per ort ger mindre flex-

ibilitet och riskerar att hindar åtgärder av större dignitet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 januari 2018 § 3. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2017.   

Motion den 15 juli 2017.  

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker (-), 

Lars Gustafsson (KD) och Ove Bengtsson (C): Bifall till motionen. 

Bertil Johansson (LP): Avslag på motionen. 

Elisabet Babić (M) med instämmande av Kjell Henriksson (S), Eva 

M Larsson (MP), Per Asklund (SPI) och Peter Berndtson (SD): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförandens ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 

förslag är huvudförslag. 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Erling Cronqvists 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 Erling Cronqvists och Bertil Johanssons förslag 

mot varandra och finner att fullmäktige utser Erling Cronqvists för-

slag till motförslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 27 ja-röster för kommunstyrelsens förslag, 13 nej-röster för Er-

ling Cronqvists förslag och en ledamot som avstod från att rösta, be-

slutar fullmäktige att bifalla styrelsens förslag (se bilagda voterings-

lista § 4). 

 

Reservationer 

Erling Cronqvist (C), Ove Bengtsson (C), Maria Bronelius (C), Lena 

Olofsdotter (C), Majvor Persson (C), Gudrun Pettersson (C), Bo 

Brink (C), Lars Gustafsson (KD), Helene Nilsson (KD), Håkan 

Ejwertz (V), Karl-Fredrik Klinker (-), Mikael Sandén (SD), Thomas 

Lövenbo (SD) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2017-000443  

 

Svar på motion om parkeringshus 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag  

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige förslår Per Asklund (SPI) att 

parkeringshuset som planeras på f.d. stationsområdet i Laholm istäl-

let byggs på tomten mellan Silon och Laholms gamla idrottsplats på 

Idrottsgatan. 

 

Kommunfullmäktige beställde den 24 april 2017 § 56 byggnation av 

ett parkeringshus i tre plan på fastigheten Lagaholm 5:1. Beställ-

ningen föregicks av en förstudie. Den 23 november 2017 ansökte 

Kommunfastigheter i Laholm AB om bygglov för parkeringshuset. 

Upphandling av entreprenör för byggnationen pågår. Parkeringshu-

set beräknas vara färdigställt i december 2018. Under byggtiden 

kommer del av Altona 1:2 att användas som tillfällig parkering. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB har avbrutit upphandlingen av par-

keringshuset. Någon byggnation av parkeringshus är för tillfället inte 

aktuellt. Planeringskontoret föreslår därför att motion avslås.  

 

Kommunstyrelsen har för avsikt att föreslå kommunfullmäktige att 

återkalla uppdraget om att bygga ett parkeringshus.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 januari 2018 § 4. 

Motion den 15 november 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2017-000481  

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-

hållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna ändringar i avgifter för 

tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen 

och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt att 

taxan även ska inkludera avgifter för tillståndsprövning och till-

syn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål-

lare. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar gäller från 

och med den 1 februari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav den 31 oktober 2017 § 131, miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av 

Laholms kommuns författningssamling (LFS) 2.3, Avgifter för till-

ståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt to-

bakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Taxan skulle också inkludera avgifter för tillståndsprövning och till-

syn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har sett över taxan och föreslår att av-

gift för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare ska följa tillsynsavgifterna för tobak, folköl och vissa 

receptfria läkemedel. I övrigt föreslås att avgift för anmälan av ny 

PBI (person med betydande inflytande i bolaget) avgift för prövning 

av ändrade ägarförhållanden förs in i taxan.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 januari 2018 § 5. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 13 december 2017 § 

171. 

Förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohol-

lagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karl-Fredrik Klinker (-): I första hand ska ärendet återremitteras för 

jämförelse av avgiftsnivåer med andra kommuner.  

Karl-Fredrik Klinker (-): Avgiften för ändrad bolagsform slopas. 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Elisabet Babić (M): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter 

kommunstyrelsens förslag mot Karl-Fredrik Klinkers förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty-

relsen förslag. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2017-000482  

 

Finanspolicy för Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Laholms kommun att gälla from den 1 februari 2018 och tillsvi-

dare. 

 

2. Befintlig Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen, 

som antagits av kommunfullmäktige den 26 september 2002, § 

90, upphävs. 

 

3. Befintliga Placeringsföreskrifter för förvaltning av medel avsatta 

för pensionsförpliktelser, som antagits av kommunfullmäktige 

den 24 februari september 2005, § 35 samt komplettering av 

dessa, som antagits av kommunfullmäktige den 28 maj 2013, § 

77 upphävs. 

 

4. Befintliga Riktlinjer för kommunens borgensåtagande, som an-

tagits av kommunfullmäktige den 29 april 2009, § 75 upphävs.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens finansiella verksamhet har i huvudsak styrts av följande 

riktlinjer: 

 

 Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen (KF 

2002-09-26, § 90) 

 Placeringsföreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pens-

ionsförpliktelser (KF 2005-02-24, § 35 med komplettering KF 

2013-05-28, § 77) 

 Riktlinjer för kommunens borgensåtagande (KF 2009-04-29, § 

75) 

 

Omvärldsförändringar och andra förändrade förutsättningar medför 

att det föreligger ett uppdateringsbehov av vissa delar av dessa finan-

siella styrdokument. Samtidigt anses det mer ändamålsenligt att 

dessa sammanförs i ett enda dokument. Genom att samla dessa rikt-

linjer, som har beröringspunkter med varandra, uppnås en mer över-

blickbar styrning av kommunens finansiella verksamhet. 

 

Kommunledningskontoret framlägger förslag till uppdaterad finans-

policy. Denna syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och en-

hetliga riktlinjer för kommunen inom följande områden: forts 
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forts 

 

 Organisation och ansvarsfördelning 

 Likviditetsförvaltning 

 Utlåning 

 Finansiering och skuldförvaltning 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsmedelsförvaltning 

 Övrig långsiktig förvaltning 

 Intern kontroll 

 Rapportering 

 

Utöver anpassningar till att tre befintliga styrdokument samlas i ett 

dokument föreslås de mest betydande förändringarna inom pensions-

medelsförvaltningen. Avsnittet, inom denna del, som tidigare be-

nämndes ”Etikhänsyn” har utökats betydligt så det också framgår att 

placeringar ska ske på ett miljömässigt försvarbart sätt. Placering-

arna av pensionsmedlen begränsas till att ske i värdepappersfonder 

inom ramen för angivna limiter. Vidare medges fortsättningsvis även 

placeringar i utländska räntebärande värdepapper. Dessa ska dock 

valutasäkras.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 januari 2018 § 6. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2017. 

Finanspolicy för Laholms kommun. 

 

Förslag till på beslut på sammanträdet 

Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Bifall till kommunstyrelsen förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 8 Dnr 2018-000011  

 

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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§ 9 Dnr 2018-000021  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kent-Arne Andersson (C) befrias från sina uppdrag som ersättare 

i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, 1:e vice ord-

förande i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

och ledamot i Rådgivande organför övning- och skjutfält i 

Mästocka. 

2. Lamis Al Nouri (C), Idrottsgatan 16 B, 312 75 Våxtorp, väljs till 

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

ber 2018. 

3. Bernt Samuelsson (C), Villa Bonnarp, 312 35 Laholm, väljs till 

1:e vice ordförande i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019. 

4. Ny ledamot i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm 

AB för Bernt Samuelsson (C) väljs nästa sammanträde. 

5. Erling Cronqvist (C), väljs till ledamot i Rådgivande organför öv-

ning- och skjutfält i Mästocka för tiden till och med den 31 de-

cember 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kent-Arne Andersson (C) begär att få bli befriad från sina uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, le-

damot och 1:e vice ordförande i Laholmshem AB, ledamot och 1:e 

vice ordförande i Kommunfastigheter i Laholms AB och ledamot i 

Rådgivande organ för övnings- och skjutfält i Mästocka.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 3 januari 2018.  

_____ 
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§ 10 Dnr 2018-000010  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om gat-

lampa. 

Dnr 2017-484. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om uppfölj-

ning av beachvolleytävling. 

Dnr 2018-009. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om mat till 

barn i förskola och skola.  

Dnr 2018-041. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Redovisning av kostnaden för 

och utnyttjandet av friskvårdskorten 2017 i daglig verksamhet. 

Dnr 2017-061. 

_____ 

  


