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Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 20:40 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Margareta Bengtsson, ordförande Laholmsnämnden, § 11 

 Katrin Håkansson, nämndtjänsteman Laholmsnämnden, § 11 

 Kristina Rosendahl, kommunstrateg, § 12 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Maria Bronelius (C) och Annita Asplid (S) 

 

 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten torsdagen den 1 mars kl. 15.00 

 

 

 

Paragrafer  §§ 11-22 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson  

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Maria Bronelius (C)  Annita Asplid (S) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 februari 2018 

 
Protokollet som justerats den 1 mars 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 2 mars 2018 

till och med den 23 mars 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2018 

VOTERINGSLISTA § 15 §  

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) 1  1      

Angela Magnusson (M) 1  1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) -- Fredrik Lindqvist 1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Lena Olofsdotter  (C) 1  1      

Gudrun Pettersson  (C) 1  1      

Majvor Persson (C) 1  1      

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Lena Angviken (MP) -- Lutz Müller   1    

Martin Petersson (MP) 1  1      

Lars Gustafsson (KD) 1  1      

Helene Nilsson (KD) 1  1      

Emma Gröndahl (L) -- Margareta Jonsson 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 Tenqvist 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 27 februari 2018 

VOTERINGSLISTA § 15 §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) --        

Per Asklund (SPI) 1    1    

Anna-Maria Sjöstrand (-) 1    1    

Mikael Kahlin (-) 1    1    

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1    

Lars-Göran Jarl (SD) 1    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 27 februari 2018 

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Lena Hallén Persson (M) 1 

Fredrik Lindqvist (C)  

Bo Brink (C) 1 

Rhea Löfmark-Aspheim (C) 1 

Annalena Emilsson (C) 1 

Lutz Müller (MP)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

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)  

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: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 49751  

 

Information om Unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska 

hälsa 

 

Laholmsnämnden har tillsammans med Region Hallands övriga lo-

kala nämnder arbetat fram en rapport om Unga och unga vuxnas livs-

villkor och psykiska hälsa.  

 

I rapporten har ett antal områden identifierats som visar stora behov 

att arbeta vidare med för att främja ungas psykiska hälsa. Ett antal 

åtgärdsförslag utifrån dessa områden har arbetats fram. Rapporten 

och tillhörande åtgärdsförslag presenteras för fullmäktige. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2018-000068  

 

Kommunens kvalitet i korthet 2017 

 

Kommunledningskontoret presenterar rapporten Servicemätning via 

telefon och e-post 2017. Rapporten ingår i Kommunens kvalitet i 

korthet (KKiK).     

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2018-000088  

 

Interpellation till kultur- och utvecklingsnämndens ordförande  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas.     

 

Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Cecilia Roos (M) med-

delar att interpellationen avses besvaras nästa sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till kultur- och utveckl-

ingsnämndens ordförande svar på frågor om förra sommarens beach-

volleyarrangemang.    

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 8 februari 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2015-000387  

 

Återkallelse av uppdrag avseende byggnation av parkeringshus 

i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige återkallar beställningen hos Kommunfastig-

heter i Laholm AB från den 25 april 2017 om byggnation av ett par-

keringshus i Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2017 § 56 att beställa 

byggnation av ett parkeringshus i tre plan på fastigheten Lagaholm 

5:1 i Laholm. Beställningen föregicks av en förstudie vari Kommun-

fastigheter i Laholm AB bedömde att ett parkeringshus i tre plan 

kunde byggas för ca 40 miljoner kronor, vilket skulle innebära en 

årshyra för Laholms kommun på 2 405 000 kr.  

 

Under upphandling kom endast ett anbud in. Anbud var på en betyd-

ligt högre kostnad än förstudiens kalkyl. Kommunfastigheter i La-

holm AB fattade då beslutet om att avbryta upphandlingen. Parallellt 

med förstudien av parkeringshuset har förberedelser för att göra till-

fälliga parkeringar bakom Siloetten gjorts. Bland annat har bygglov 

sökts. Om bygglov ges för denna parkering så bedöms denna kunna 

klara de närmaste årens förtätning av centrala Laholm, men behovet 

av ett parkeringshus bedöms kvarstå över tid.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2018 § 17. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2017-000401  

 

Svar på motion om förbud mot tiggeri 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunfullmäktige beslutar att i lokala ordningsföreskrifter in-

föra ett förbud om att allt tiggeri på offentlig plats inom Laholms 

kommun är förbjudet och att på privat plats ska markägaren be-

stämma om det får förekomma tiggeri. Organisationer som har till-

stånd att bedriva insamlingar ska undantas från förbudet. 

 

Kommunledningskontoret redogör för möjligheterna att med kom-

munens lokala ordningsföreskrifter förbjuda tigger. Kommunled-

ningskontoret konstaterar att en kommuns beslut att införa ett förbud 

mot tiggeri i de lokala ordningsföreskrifterna upphävdes eftersom fö-

reskriften inte ansågs vara motiverad med hänsyn till ordningen och 

säkerheten på offentlig plats. 

 

Enligt kommunledningskontorets uppfattning kan det knappast häv-

das att förekomsten av tiggeri i kommunen nått sådan omfattning att 

offentlig plats tas i anspråk på ett sätt som kan orsaka påtagliga stör-

ningar i trafiken eller av den allmänna ordningen eller säkerheten. 

Kommunledningskontoret anser därför att den i motionen föreslagna 

föreskriften om förbud mot tiggeri inte kan meddelas.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2018 § 18. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018. 

Motion den 13 oktober 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

ionen ska avslås. 

Mikael Kahlin (-): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen 

för att djupare utreda omfattningen av problemet i Laholm, t. ex. ge-

nom att kontakta polis, socialtjänst med flera som har kunskap och 

insikt i tiggeriet i Laholm. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Mikael Kahlins förslag om återremiss till 

beslut och finner att fullmäktige avslår förslaget. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras ikväll. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

 

Omröstningsresultat 

Med 29 ja-röster och 11 nej-röster beslutar fullmäktige att ärendet 

ska avgöras ikväll (se bilagda voteringslista § 15). 

 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Reservationer 

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

Per Asklund (SPI), Anna-Maria Sjöstrand (-), Mikael Sandén (SD), 

Thomas Lövenbo (SD), Lars-Göran Jarl (SD), Peter Berndtson (SD) 

och Ingemar Rundberg (SD) reserveras sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 16 Dnr 2017-000342  

 

Svar på motion om utbyte av vattenledningsnätet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Berndtson (SD) 

att kommunen ska verka för ett systematiskt och planerat utbyte av 

vattenledningsnätet av stålrör till plast. Motionen har remitterats till 

Laholmsbuktens VA-nämnd. 

 

Laholmsbuktens VA-nämnd skriver i sitt beslut den 11 december 

2017 § 119 att stålledningar, av olika slag, påverkas mer än exem-

pelvis plastledningar av de markförhållanden som ledningen är an-

lagd i. Nämnden prioriterar utbyte av ledningar som bedöms vara i 

dåligt skick oavsett material. 

 

Laholmsbuktens VA-nämnd är medveten om de olika ledningssla-

gens för- och nackdelar, även stålledningarnas, och delar motionären 

inställning att Laholmsbuktens VA ska verka för ett systematiskt och 

planerat utbyte av vattenledningsnätet av stålrör till plast. Däremot 

kommer nämnden inte att förnya stålledningar i förtid när de bedöms 

ha lång kvarstående livstid. Laholmsbuktens VA-nämnd föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2018 § 19. 

Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 22 januari 2018 § 7. 

Motion den 23 augusti 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Berndtson (SD): Bifall till motionen. 

Lena Olofsdotter (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag om att av-

slå motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner kommunfull-

mäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med kommunstyrel-

sens förslag. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Reservation  

Bertil Johansson (LP), Mikael Sandén (SD), Thomas Lövenbo (SD), 

Lars-Göran Jarl (SD), Peter Berndtson (SD) och Ingemar Rundberg 

(SD) reserveras sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 17 Dnr 2017-000190  

 

Kompletteringar av 2018 års driftbudget 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Från avsatta medel, inom gemensam verksamhet, som syftar till 

att förbättra måluppfyllelsen för de utvecklingsområden som an-

ses angelägna och därför prioriterats, överförs 1 800 tkr till kom-

munstyrelsens driftbudget för 2018. 

 

2. Kommunstyrelsen ges ett tillskott om 450 tkr i 2018 års budget 

för förstärkning av projektledningen för större utvecklings- och 

samhällsbyggnadsprojekt. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden ges ett tillskott om 2 570 tkr i 

2018 års budget för de ändamål som beskrivs i föreliggande för-

slag till kompletteringar av 2018 års driftbudget. 

 

4. Budgeterade intäkter från generella statsbidrag utökas med 1 100 

tkr för att, tillsammans med kommunalekonomisk utjämning och 

fastighetsavgift, uppgå till 372 100 tkr. 

 

5. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2018 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 70 000 

tkr.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska kommunfullmäktige behandla kompletteringsbudgeten under 

april. Under innevarande år har det emellertid uppstått behov av att 

behandla vissa kompletteringar av driftbudgeten redan under febru-

ari. Kompletteringarna avser kommunstyrelsens och kultur- och ut-

vecklingsnämndens och budgetar. 

 

Vidare framläggs förslag på att öka kreditramen för tillfällig likvidi-

tetsförstärkning från 50 000 tkr till 70 000 tkr. Behovet av detta har 

uppkommit på grund av den omfattande investeringsverksamheten i 

kommunkoncernen som medför stora och oregelbundna likvidflö-

den. 

 

Den ordinarie kompletteringsbudgeten kommer att under april före-

läggas kommunfullmäktige även detta år.  

 forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2018 § 20. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kompletteringar av 

2018 års driftbudget.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babić (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 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. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

frågestunden. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 19 Dnr 2018-000021  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Jan-Erik Eriksson (C), Norra Musikvägen 9, 312 75 Våxtorp, väljs 

till ledamot i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

för tiden intill slutet av årsstämman 2019.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i La-

holmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB efter Bernt 

Samuelsson (C) som valdes som 1:e vice ordförande i Laholmshem 

AB och Kommunfastigheter i Laholm AB efter Kent-Arne Anders-

son (C) som befriades från uppdrag av fullmäktige den 30 januari 

2018, § 9.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2018-000069  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gudrun Pettersson (C), Dalgången 11, 312 75 Våxtorp, väljs till 

1:e vice ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden för tiden 

till och med den 31 december 2018. 

 

2. Gunnar Gullander (C), Söderläget 2, 312 35 Laholm, väljs till 

ledamot i kultur- och utvecklingsnämnde för tiden till och med 

den 31 december 2018. 

 

3. Kerstin Lindqvist (C), Skråmered 45, 312 98 Våxtorp, väljs till 

ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden för tiden till och med 

den 31 december 2018.       

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot och 1:e 

vice ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden efter avlidne Lo-

renz Pucher (C).  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 21 Dnr 2018-000096  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Emma Gröndahl (L) befrias från sitt uppdrag som huvudman i 

Laholms Sparbank. 

 

2. Margareta Jonsson (L) väljs till huvudman i Laholms Sparbank 

för tiden till och med den ordinarie sparbanksstämman 2019. 

   

Ärendebeskrivning 

Emma Gröndahl (L) begär att få bli befriad från uppdrag som huvud-

man i Laholms sparbank.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 16 februari 2018.  

_____ 
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§ 22 Dnr 2018-000010  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om kultur- 

och utvecklingsnämnden och verksamhetschef för kultur- och ut-

vecklingsnämnden till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2018. 

Dnr 2018-043. 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om fritids-

gård för äldre till socialnämnden för yttrande senast vid kommun-

fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2018. 

Dnr 2018-083. 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om kommu-

nalt nyårsfyrverkeri till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2018. 

Dnr 2018-084. 

4. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ledamot och ersättare i kom-

munfullmäktige. 

Dnr 2018-069. 

5. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Dnr 2018-021. 

6. Barn- och ungdomsnämnden. Huvudmannens systematiska kva-

litetsarbete – Kunskap och lärande. 

Dnr 2018-010. 

 

7. Barn- och ungdomsnämnden. Huvudmannens systematiska kva-

litetsarbete – Övergång och samverkan. 

Dnr 2018-010. 

_____ 

 

 


