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Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 21:45 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Peter Berndtson (SD) och Eva M Larsson (MP) 

 

 

 

Plats och tid för justering Kanslienheten den 28 mars 2018 kl. 15.30 

 

 

 

Paragrafer  §§ 23-34 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Peter Berndtson (SD) Eva M Larsson (MP) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 mars 2018 

 
Protokollet som justerats den 28 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 29 mars 2018 

 till och med den 19 april 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2018 

VOTERINGSLISTA § 25 §  

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      

Gudrun Pettersson (C) 1  1      

Majvor Persson, ej § 26 (C) 1 Bo Brink § 26 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) -- Lennart Hansson   1    

Emma Gröndahl (L) 1  1      

Kjell Henriksson (S) -- My Persson   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 §§ 25-34 (S) 1    1    

Rosita Antonsson (S) 1    1    

Anna-Lena Lövgren Me-

lin 

(S) -- Villemo Ekman   1    

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2018 

VOTERINGSLISTA § 25 §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1  1      

Per Asklund (SPI) 1  1      

Anna-Maria Sjöstrand (-) 1  1      

Mikael Kahlin (-) 1  1      

Karl-Fredrik Klinker (-) -- Lena Hallén Persson 1      

Lars-Göran Jarl (SD) 1  1      

Hans Hansson (SD) -- Elisabeth Evertsson 1      

Ingmar Rundberg (SD) -- Mikael Sandén 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 mars 2018 

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Lena Hallén Persson (M)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Bo Brink (C) 1 

Rhea Löfmark-Aspheim (C)  

Annalena Emilsson (C) 1 

Lutz Müller (MP)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD)  

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)  

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: ____________________________  
 

§ 23 Dnr 2018-000130  

 

Information om granskning av styrning och uppföljning av be-

achvolleyturneringen 2017 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisorerna informerar om granskning av styrning och upp-

följning av beachvolleyturneringen 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 24 Dnr 2018-000088  

 

Interpellation till kultur- och utvecklingsnämndens ordförande  

 

Ärendebeskrivning 

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

ingsnämndens ordförande svar på frågor om förra sommarens beach-

volleyarrangemang. 

 

Kommunfullmäktige har den 27 februari 2018, § 13, beslutat att in-

terpellationen får ställas. 

 

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

rar på interpellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 8 februari 2018.  

_____  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 25 Dnr 2013-000150  

 

Tillbyggnad av Vallmons förskola 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner kostnaden om 28 miljoner kronor 

för byggnation av Vallmons förskola i Ränneslöv.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter i Laholm AB begär i skrivelse den 6 februari 

2018 kommunstyrelsens ställningstaganden till ändrade förutsätt-

ningar för nybyggnad av förskola i Ränneslöv. 

 

Kommunstyrelsen gav den 11 november 2014 Kommunfastigheter i 

Laholm AB i uppdrag att genomföra en projektering med kostnads-

beräkning avseende en tillbyggnad av Vallmons förskola med en för-

skoleavdelning och personalutrymmen. 

 

I början av 2017 anmäler projektledningen att inblandade konsulter 

har kunnat konstatera stora brister i befintlig konstruktion. Bolaget 

begär då godkännande från kommunstyrelsen för att riva befintlig 

byggnad för att ersätta med en nybyggd förskola som grundar sig på 

redan genomförd projektering. I sammanhanget bestämmer bolaget 

också att göra en utökning av markområdet genom inköp av grann-

fastigheten Ränneslöv 23:3 för 845 000 kronor för att få till en bättre 

utomhusmiljö och kommunikationsmöjligheter. Kommunfullmäk-

tige godkände och beställde byggnation enligt det ny förslaget den 

25 april 2017 till total kostnad om 16 miljoner kronor. 

 

Under hösten 2017 färdigställdes den fortsatta projekteringen av en 

nybyggd förskola. Samtidigt som upphandlingen påbörjades tog pro-

jektgruppen fram en kostnadskalkyl. Denna kostnadskalkyl slutade 

på totalt ca 28 miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2018 § 41. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 6 februari 2018.  

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C) med instämmande av Erling Cronqvist (C), Eli-

sabet Babić (M), Thomas Jönsson (M), Thomas Lövenbo (SD), Lena 

Angviken (MP) och Lennart Svensson (V): Bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

Annita Asplid (S) med instämmande av Bertil Johansson (LP), Bo 

Tengqvist (S) och Lars Gustafsson (KD): Kostnaden ska inte god-

kännas. Det ska istället projekteras för en ny förskola i Vallberga. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Annita Asplids förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster och 13 nej-röster beslutar fullmäktige i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista § 25). 

 

Reservationer 

My Persson (S), Annita Asplid (S), Magnus Johansson (S), Kristina 

Jönsson (S), Siv Pålsson (S), Bo Tengqvist (S), Birgitta Fritzon (S), 

Ove Bengtsson (S), Rosita Antonsson (S), Villemo Ekman (S), Lars 

Gustafsson (KD), Lennart Hansson (KD) och Bertil Johansson (LP) 

reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

allmänhetens frågestund. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 26 Dnr 2018-000102  

 

Bidrag till Solbackens bygdegårdsförening 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 

ansökan att för planerade åtgärder på Solbackens bygdegård 

lämna Solbackens bygdegårdsförening bidrag med 30 procent av 

det bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt för-

ordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig om-

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organi-

sation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten.  

 

Ärendebeskrivning 

Solbackens bygdegårdsförening ansöker om kommunalt stöd för in-

vestering i allmän samlingslokal.  

 

Investeringen avser utbyte och standardhöjning av utrustning såsom 

diskmaskin, varmvattenberedare, kylaggregat och två värmepumpar. 

Vidare avser föreningen att asfaltera del av parkeringsplatsen samt 

isolera vinden. 

 

Föreningen har hos Boverket ansökt om statligt stöd, enligt gällande 

författning (SFS 1996: 1593) vilket innebär att föreningen kan er-

hålla 50 % av kostnaden under förutsättning att kommunen beviljar 

ett bidrag på 30 % vilket motsvarar 1 470 000 kr och att föreningen 

bidrar med 20 %. Den totala kostnaden för investeringen är 4 900 

000 kr.  

 

Syftet med renovering och ombyggnaden är framförallt för att upp-

fylla kraven på hantering av livsmedel och få till stånd ett kök som 

blir attraktivt i uthyrningssyfte. Vidare omfattas även förbättringar 

av ytskikt, renovering av toaletter, byte av fönster och ytterdörrar, 

byte av ventilation och uppgradering av elcentral. Insatserna omfat-

tar även anpassningar till gällande regler för tillgänglighet.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden tillstyrker ansökan. 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2018 § 42. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 februari 2018 § 

31. 

Ansökan från föreningen Solbackens bygdegårdsförening. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsen förslag och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

 

På grund av jäv deltar inte Majvor Persson i handläggningen av ären-

det. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 27 Dnr 2017-000345  

 

Svar på motion om att införa syskonförtur på kommunens för-

skolor 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 

att kommunen ska införa syskonförtur på kommunens förskolor. 

 

Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut den 28 februari 2018 

§ 18 att kommunen redan idag i möjligaste mån placerar yngre sys-

kon på samma enhet som ett äldre syskon. Nämnden har i första hand 

att erbjuda plats på förskola inom fyra månader från det att vårdnads-

havare anmält önskemål om plats enligt skollagen 7 kap. 14 §. Barn 

som av behov av särskilt stöd i sin utveckling ska skyndsamt erbju-

das plats. Barn ska erbjudas plats så nära barnets eget hem som möj-

ligt enligt skollagens 7 kap. 15 §. Därav menar barn- och ungdoms-

nämnden att någon ytterligare prioritering av barn som har syskon 

inte är förenlig med likabehandlingsprincipen. Nämnden föreslå där-

för att motionen ska avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2018 § 43. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 28 februari 2018 § 18. 

Motion den 25 augusti 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thomas Lövenbo (SD) med instämmande av Mikael Kahlin (-): Bi-

fall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 28 Dnr 2017-000410  

 

Svar på motion om nerskräpning i Lagan  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att miljökontoret får i uppdrag att genomföra en inventering av La-

gans botten för att reda ut hur omfattande nedskräpningen är samt att 

en plan över städning av Lagans botten efter avslutad fiskesäsong 

utarbetas. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden förslår den 21 februari 2018 § 20 att 

fullmäktige avslår motionen. Nämnden föreslår att motionen avslås 

i den del som avser inventering av Lagans botten med hänvisning till 

att det är mer kostnadseffektivt och ger större miljönytta, att arbeta 

med att minska mängden blysänken som används i Lagan, än att 

lägga resurser på en inventering om hur omfattande nedskräpningen 

är. Detta kan ske genom information om blysänkens påverkan på La-

gan.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att motionen avslås i den del 

som avser städning av Lagans botten med hänvisning till uppgiften 

inte ryms inom miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar. En 

plan för städning av Lagan kan möjligtvis utarbetas av den nämnd 

som ansvarar för fiskefrågor tillsammans med Laholms laxfiske.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2018 § 44. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 februari 2018 § 20. 

Motion den 22 oktober 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Roland Gottfridsson (C) 

och Elisabet Babić (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 Dnr 2018-000043  

 

Svar på motion om kultur- och utvecklingsnämnden och verk-

samhetschefen för kultur- och utvecklingsverksamheten 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetschefen för kultur- 

och utvecklingsnämnden ska avskedas och att ledamöterna i kultur- 

och utvecklingsnämnden byts ut. 

 

I kommunallagens 4 kapitel, 9 § framgår att fullmäktige får återkalla 

uppdraget för en förtroendevald som har valts av fullmäktige, om den 

förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet, eller har dömts för ett brott 

på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft. 

 

Vidare framgår av kapitel 4, 10 § att fullmäktige får återkalla upp-

dragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska ma-

joriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller 

vid förändringar i nämndorganisationen.   

 

Ingen av ovanstående paragrafer är tillämpliga med anledning av 

motionens förslag. Verksamhetschefen för kultur- och utvecklings-

nämnden har avslutat sin anställning och frågan om verksamhetsche-

fens avsked är därmed inte aktuell. Motionen ska därför avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2018 § 45. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2018. 

Motion den 15 januari 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag. 

 

  forts 
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forts 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 30 Dnr 2017-000497  

 

Kommunens reviderade investeringsbudget 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudgeten 

för år 2018 i enlighet med framlagt förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar bli 

försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betal-

ningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda varvid 

det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas 

andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning 

som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. 

 

Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2018 som antogs av 

kommunfullmäktige i november 2017 uppgick till totalt 201 280 tkr.  

 

Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investeringsbud-

get för 2018. För kommunstyrelsens investeringsprojekt inom plane-

ringskontorets verksamhet samt inom Laholmsbuktens VA återfinns 

kommentarer. Förslaget innehåller i princip de i 2018 års budget be-

slutade investeringar, projekt som av olika anledningar inte avslutats 

under 2017 samt vissa nya projekt som redovisas särskilt. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 20 december 2017 § 170 

begärt 350 tkr i tillägg i investeringsbudgeten för tillgänglighetsan-

passning av Glänningesjöbadet. Tilläggsanslaget medges inte. 

 

Den totala bruttokostnaden i årets investeringsbudget uppgår till 266 

381 tkr och intäkterna uppgår till 23 315 tkr, vilket innebär att före-

slagna nettoinvesteringar uppgår till 243 066 tkr. Dessa fördelas mel-

lan respektive nämnd enligt följande: 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Nettoinvesteringar (tkr) 

 

Kommunstyrelse  41 395 

Kommunstyrelsen exploatering 9 700 

Kommunstyrelse VA  102 150 

Kommunstyrelse Avfall 54 635 

Kultur- och utvecklingsnämnd 22 353 

Barn- och ungdomsnämnd 3 376 

Socialnämnd 8 762 

Miljö- och byggnadsnämnd 695 

 

Totalt 243 066 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2018 § 46. 

Förslag till reviderad investeringsbudget. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2018. 

_____ 
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§ 31 Dnr 2018-000092  

 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 

Laholms kommun 2019-2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun att 

gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Demokrati- och organisationsberedningen lägger fram förslag till re-

viderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroende-

valda att gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Förslaget innebär bland annat ändrat arvode till ordförande och vice 

ordförande i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB. 

Vidare införs bestämmelser om föräldraledighet och sjukledighet för 

samtliga årsarvoderade förtroendevalda.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2018 § 47. 

Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 19 februari 

2018 § 1. 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i La-

holms kommun. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Elisabet Babić (M), Erling 

Cronqvist (C) och Ove Bengtsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Bertil Johansson (LP): Arvode till ordförande i Laholmshem AB re-

spektive ordförande i Kommunfastigheter i Laholm AB ska uppgå 

till vardera 7,5 % av basarvodet.  

Emma Gröndahl (L): Inläsningsarvodet ska utgå även till ersättare 

som är närvarande när sammanträdet påbörjas. 

Bertil Johansson (LP): Inläsningsarvodet om 200 kr till ersättare som 

är närvarande när sammanträdet påbörjas ska utgå. 

Thomas Jönsson (M): Årsarvode 1 ska höjas till 92 % av basarvodet. 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johanssons 

förslag om arvode till ordförande i Laholmshem AB respektive ord-

förande i Kommunfastigheter i Laholm AB och finner att fullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Emma Gröndahl 

och Bertil Johanssons respektive förslag om inläsningsarvode till er-

sättare och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommun-

styrelsens förslag. 

 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Thomas Jönssons 

förslag om årsarvode 1 och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag i övrigt 

och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) och Emma Gröndahl (L) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 
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§ 32 Dnr 2018-000095  

 

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Kommu-

nassurans Syd Försäkrings AB 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och 

ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har för godkännande över-

sänt förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för 

bolaget. 

 

Laholms kommun blev delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB efter att kommunfullmäktige den 28 februari 2007 § 25 godkänt 

aktieägaravtal och ägardirektiv förvärvat aktier till för 1 110 000 kro-

nor i bolaget. 

 

Bolaget har till syfte att erbjuda sina delägare och deras bolag för-

säkringsskydd. Genom att kommunen är delägare offererar Kommu-

nassurans Syd Försäkrings AB försäkringsskydd när kommunen 

upphandlar kommunförsäkring. Detsamma gäller för även hel- eller 

delägda kommunala bolag.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2018 § 48. 

Förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kom-

munassurans Syd Försäkrings AB.  

_____ 
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§ 33 Dnr 2018-000011  

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund  

 

Ärendebeskrivning 

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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§ 34 Dnr 2018-000010  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunrevisionen. Granskning av kommunstyrelsens ägarstyr-

ning och bolagens följsamhet till ägardirektiv samt policys. 

Dnr 2018-131. 

 

2. Kommunrevisionen. Uppföljning av fyra granskningar från 2015. 

Dnr 2018-132. 

 

3. 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 4/2017. 

Dnr 2018-010. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Handlingsplan för kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar. 

Dnr 2018-010. 

 

5. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om ny skylt 

på biograf Maxim. 

Dnr 2018-094. 

_____ 

 

 

 

 


