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Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 22:30 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisionen, § 40 

 Tommy Jacobson, kommunrevisionen, § 40 

 Bo Fritzson, kommunrevisionen, § 40 

 

Utses att justera Jonas Hellsten (M) och Karl-Fredrik Klinker (-) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset torsdagen den 26 april 2018 klockan 16:00 

 

 

 

Paragrafer  §§ 35-49 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Jonas Hellsten (M)  Karl-Fredrik Klinker (-) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 24 april 2018 

 
Protokollet som justerats den 26 april 2018, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Irina Boutenko 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

27 april 2018 till och med den 18 maj 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2018 

VOTERINGSLISTA § 40:1 § 40:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1 § 40:1 Gert Olsson 1   1   

Thomas Jönsson (M) 1  1   1   

Cecilia Roos (M) 1 § 40:2 Gert Olsson 1   1   

Christer Johnsson (M) -- Knut Slettengren 

§ 40:1 Lena Hallén Persson  

 

1 

   

1 

  

Lena Drott (M) 1  1   1   

Jonas Hellsten (M) 1  1   1   

Angela Magnusson (M) 1  1   1   

Erling Cronqvist (C) 1 § 40:1 Bo Brink 1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Maria Bronelius (C) 1  1   1   

Lena Olofsdotter  (C) 1 § 40:1 Annalena Emilsson 1   1   

Gudrun Pettersson (C) 1 § 40:2 Bo Brink 1   1   

Majvor Persson (C) 1  1   1   

Eva M Larsson (MP) 1 ej § 40:1    1   

Lena Angviken (MP) -- Kent-Ove Bengtsson 1   1   

Martin Petersson (MP) -- Lutz Müller 1   1   

Lars Gustafsson (KD) 1 § 40:1 Lennart Hansson 1   1   

Helene Nilsson (KD) 1  1   1   

Emma Gröndahl (L) 1  1   1   

Kjell Henriksson (S) 1 ej § 40:1    1   

Annita Asplid (S) 1 ej § 40:1    1   

Magnus Johansson (S) 1 ej § 40:2 1      

Kristina Jönsson (S) -- Nils-Erik Johansson 1   1   

Siv Pålsson (S) 1  1   1   

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist, ej § 40:1    1   

Birgitta Fritzon (S) -- Villemo Ekman 1   1   

Ove Bengtsson (S) 1  1   1   

Rosita Antonsson (S) 1 ej § 40:1    1   

Anna-Lena Lövgren Me-

lin 

(S) --        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2018 

VOTERINGSLISTA § 40:1 § 40:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) --        

Per Asklund (SPI) -- Sven-Erik Vänneå 1     1 

Anna-Maria Sjöstrand (-) 1  1     1 

Mikael Kahlin (-) 1    1   1 

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1   1 

Lars-Göran Jarl (SD) 1  1     1 

Hans Hansson (SD) -- Conny Nilsson 1     1 

Ingmar Rundberg  

§§ 35-39 

(SD) 1  

Mikael Sandén §§ 40-49 

 

1 

     

1 

Thomas Lövenbo (SD) 1 ej § 40:1, 40:2       

Peter Berndtson (SD) 1 ej § 40:1      1 

Bertil Johansson (LP) 1    1   1 

Roland Gottfridsson (C) 1  1   1   

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2018 

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M) 1 

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)  

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L)  

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) 1 

Birgitta Annerfors (-)  

Sven-Erik Vänneå (-)  

Lars Inge Johansson (LP)  

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

§ 35 Dnr 2017-000419  

 

Svar på motion om ungdomsbostäder 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att befintliga flyktingbostäder ska omvandlas till bostäder för stu-

derande samt stimulera till att bygga miljövänliga, klimatanpassade 

ungdomsbostäder i trä. 

 

Planeringskontoret konstaterar att de aktuella bostäderna kommer att 

användas av Laholmshem AB för administrativ personal. Vad gäller 

den del av motionen som avser miljövänlig och klimatanpassad 

byggnation så delar planeringskontoret motionärens intention men 

framhåller att byggnationen inte bör begränsat till ett byggmaterial 

såsom trä.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2018 § 59. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2018. 

Motion den 31 oktober 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Kjell Henriksson (S) och 

Mikael Kahlin (-): Bifall till punkten två i motionen. 

Elisabet Babić (M) med instämmande av Eva M Larsson (MP), Er-

ling Cronqvist (C) och Emma Gröndahl (L): Bifall till kommunsty-

relsens förslag om att avslå motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Mag-

nus Johansson (S), Nils-Erik Johansson (S), Bo Tengqvist (S), 

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

Siv Påhlsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 36 Dnr 2017-000420  

 

Svar på motion om särskilt boende  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sven-Erik Vänneå och 

Anna-Maria Sjöstrand (SPI) att kommunen ska skapa en boendeform 

i form av egen lägenhet med hyresrätt med dygnet-runt-öppen re-

ception, service i form av restaurang/gemensamhetslokal och möj-

lighet att köpa städ- och hushållshjälp. Bostäderna ska tilldelas utan 

behovsprövning. Personer med behov av hemtjänst mer än tre gånger 

per dygn ska erbjudas särskilt boende utan behovsprövning. 

 

Socialnämnden skriver i sitt beslut den 20 mars 2018 § 34 att nämn-

den arbetar med en översyn av boendeformer och behov inom äldre-

omsorgen. Översynen innefattar bland annat möjligheten för en-

skilda, som uppnått en viss nivå hemtjänst, att själv välja inflyttning 

till särskilt boende. Vidare pågår en översyn av servicelägenheter 

med ambition att skapa högre tillgänglighet genom att slopa bi-

ståndsbedömningen och tillgängliggöra lägenheterna genom vanligt 

kösystem.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2018 § 60. 

Socialnämndens protokoll den 20 mars 2018 § 34. 

Skrivelse från PRO Knäred den 27 november 2017. 

Motion den 31 oktober 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

Mikael Kahlin (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2017-000484  

 

Svar på motion om gatlampa  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med de boende i 

Göstorp, som är berörda av att gatlampan har släckts ner, hitta en 

utväg för att få gatlampan tänd igen samt att gatlampa ska tändas upp 

igen så snart som möjligt. 

 

Planeringskontoret beskriver att den aktuella gatlampan släcktes den 

26 september 2017 då driftkostnaden ökat från 550 kr per år till 2 750 

kr per år samt en engångskostnad om 23 000 kr för mätskåp tillkom-

mit. Planeringskontoret bedömde att kostnaden översteg samhälls-

nyttan. Planeringskontoret har därefter gjort en ny bedömning och 

kopplat lampan till ett mätskåp och abonnemang för el till en en-

gångskostnad om 23 000 kr samt en driftskostnad om 2 750 kr per 

år. Lampan lyser åter sedan den 11 januari 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2018 § 61. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2018. 

Motion den 13 december 2017. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2018-000141  

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda 

motioner.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrel-

sen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april redovisa 

de motioner som då ännu inte är färdigberedda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2018 § 62. 

Kommunledningskontorets redovisning den 15 mars 2018. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2017-000470  

 

Kommunens årsredovisning 2017 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande årsredovisning för 

2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsförvalt-

ningen under föregående kalenderår. Enligt 11 kap. 20 § kommunal-

lagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäktige och 

revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år 

som redovisningen avser. Enligt 3 kap. 1 § kommunala redovisnings-

lagen ska årsredovisningen redogöra för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid rä-

kenskapsårets slut. I årsredovisningen ska också ingå en samman-

ställd redovisning som även omfattar kommunal verksamhet som be-

drivs genom annan juridisk person i vilken kommunen har ett bety-

dande inflytande.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2018 § 63. 

Årsredovisning 2017. 

Nämndernas redovisning 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babić (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), Kjell 

Henriksson (S), Ove Bengtsson (C), Emma Gröndahl (L), Lars Gus-

tafsson (KD), Mikael Kahlin (-), Cecilia Roos (M), Eva M Larsson 

(MP) och Knut Slettengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

om att godkänna årsredovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens för-

slag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2018-000101  

 

Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 

verksamhet 2017 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 

nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning. 

 

2. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i kommun-

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under budget-

året 2017 med hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisions-

berättelsen.  

 

På grund av jäv deltar inte Elisabet Babić (M), Erling Cronqvist 

(C), Kjell Henriksson (S), Knut Slettengren (M), Annita Asplid 

(S), Eva M Larsson (MP), Lena Olofsdotter (C), Rosita Antons-

son (S), Thomas Lövenbo (SD), Bo Tengqvist (S), Lars Gustafs-

son (KD) och Peter Berndtson (SD) i beslutet. 

 

3. Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot kultur- och utveckl-

ingsnämnden med hänvisning till vad revisorerna uttalat i revis-

ionsberättelsen. 

 

På grund av jäv deltar inte Cecilia Roos (M), Gudrun Petters-

son (C), Magnus Johansson (S) och Thomas Lövenbo (SD) i be-

slutet. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden samt de enskilda förtroende-

valda i kultur- och utvecklingsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 

verksamheten under budgetåret 2017 med hänvisning till vad re-

visorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

På grund av jäv deltar inte Cecilia Roos (M), Gudrun Petters-

son (C), Magnus Johansson (S) och Thomas Lövenbo (SD) i be-

slutet. 

 

5. Övriga nämnder och fullmäktigeberedningar samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksam-

heten under budgetåret 2017 med hänvisning till vad revisorerna 

uttalat i revisionsberättelsen. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var le-

damöter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktige-

beredningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i 

vad ledamoten angår. 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 

resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 

nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det före-

gående budgetåret 2017. 

 

Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2017 års gransk-

ning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Laholmshem 

AB, Kommunfastigheter i Laholm AB och Fastighets AB Laholm 

Kobben 2 samt sakkunnigas rapporter. 

 

I revisionsberättelsen uttalar revisorerna att de tillstyrker ansvarsfri-

het för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-

ningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för den tid re-

visionen avser. 

 

I revisionsberättelsen har revisorerna riktat anmärkning mot kultur- 

och utvecklingsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning 

och kontroll samt ärendeberedning. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse, förslag på 

handläggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av bestäm-

melsen om jäv i 5 kap. 49 a § kommunallagen. 

 

Enligt 5 kap. 23 a § kommunallagen ska fullmäktiges beslut i an-

svarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

Fullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet beviljas med hän-

visning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet 

den 18 april 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 18 april 2018 § 76. 

Skrivelse den 13 april 2018 om handläggningsordning vid prövning 

av frågan om ansvarsfrihet. 

Kommunrevisorernas berättelse den 10 april 2018. 

 forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslag till handläggning av frågan om an-

svarsfrihet med anledning av bestämmelserna om jäv i kommunalla-

gen. 

 

Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och kultur- och ut-

vecklingsnämnden behandlas särskilt var för sig, varvid respektive 

ledamöter och ersättare inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet vilket 

antecknas i protokollet.  

 

Övriga nämnder och fullmäktigeberedningar behandlas i ett sam-

manhang utan att jäviga ledamöter lämnar sina platser.  

 

I protokollet görs följande anteckning om revisionsjävet: 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige vilka även var ledamö-

ter och ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktigebered-

ningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i vad leda-

moten angår. 

 

Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till handlägg-

ningsordning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Kommunstyrelsen 

Bertil Johansson (LP) Mikael Kahlin (-): Kommunstyrelsen ska inte 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Elisabet Babić (M): Bifall 

till revisorernas förslag om att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfri-

het. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer revisorernas förslag mot Bertil Johanssons för-

slag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommun-

styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för revisorernas förslag om att bevilja ansvarsfrihet. 

Nej-röst för Bertil Johanssons förslag om att inte bevilja ansvarsfri-

het.   forts 
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forts 

 

Omröstningsresultat 

Med 29 ja-röster och 3 nej-röster beslutar fullmäktige att bevilja 

kommunstyrelsen ansvarsfrihet (se bilagda voteringslista § 40:1). 

 

På grund av jäv deltar inte Elisabet Babić (M), Erling Cronqvist (C), 

Kjell Henriksson (S), Knut Slettengren (M), Annita Asplid (S), Eva 

M Larsson (MP), Lena Olofsdotter (C), Rosita Antonsson (S), Tho-

mas Lövenbo (SD), Bo Tengqvist (S), Lars Gustafsson (KD), och 

Peter Berndtson (SD) i beslutet. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Mikael Kahlin (-) och Karl-Fredrik Klin-

ker (-) reserverar sig mot beslutet om att bevilja ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Bertil Johansson (LP), Mikael Kahlin (-) med instämmande av Karl-

Fredrik Klinker (-), Sven-Erik Vänneå (-) och Peter Berndtson (SD): 

Kultur- och utvecklingsnämnden ska inte beviljas ansvarsfrihet. 

 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Elisabet Babić (M), Kjell 

Henriksson (S), Bo Tengqvist (S), Maria Bronelius (C), Thomas 

Jönsson (M), Eva M Larsson (MP), Rosita Antonsson (S), Lars Gus-

tafsson (KD) och Emma Gröndahl (L): Bifall till revisorernas förslag 

om att kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot kultur- och ut-

vecklingsnämnden samt bevilja kultur- och utvecklingsnämnden an-

svarsfrihet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer revisionens förslag mot Bertil Johanssons för-

slag och finner att kommunfullmäktige beslutar att rikta anmärkning 

mot kultur- och utvecklingsnämnden samt bevilja kultur- och ut-

vecklingsnämnden ansvarsfrihet. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för revisorernas förslag om att rikta anmärkning mot kultur- 

och utvecklingsnämnden samt bevilja kultur- och utvecklingsnämn-

den ansvarsfrihet. 

Nej-röst för Bertil Johanssons förslag om att inte bevilja ansvarsfri-

het. 

 

  forts 
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Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster och 9 nej-röster beslutar fullmäktige i enlighet med 

revisorernas förslag (se bilagda voteringslista § 40:2). 

 

Reservationer 

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

Lars-Göran Jarl (SD), Conny Nilsson (SD), Mikael Sandén (SD), Pe-

ter Berntson (SD), Sven-Erik Vänneå (-) och Anna-Maria Sjö-

strand (-) reserverar sig mot beslutet om att bevilja ansvarsfrihet för 

kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

På grund av jäv deltar inte Cecilia Roos (M), Gudrun Pettersson (C), 

Magnus Johansson (S), och Thomas Lövenbo (SD) i beslutet. 

 

Övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Elisabet Babić (M): Bifall 

till revisorernas förslag om att bevilja ansvarsfrihet för övriga nämn-

der och fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i 

dessa organ.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram revisorernas förslag och finner att kom-

munfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för övriga nämnder och full-

mäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var ledamö-

ter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktigebered-

ningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i vad leda-

moten angår. 

_____ 
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§ 41 Dnr 2018-000161  

 

Prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordnings-

förbundet i Halland 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland beviljas an-

svarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är sedan år 2010 tillsammans med Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Varbergs, Fal-

kenbergs, Halmstads och Hylte kommuner medlem i Samordnings-

förbundet i Halland för finansiell samordning av rehabiliteringsin-

satser. 

 

Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabili-

teringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan 

om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning. 

 

Den för kommunerna och regionen gemensamma revisorn föreslår i 

revisionsberättelse att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse den 15 mars 2018 med sakkunnigas rapport och 

årsredovisning.  

 

På grund av jäv deltar inte Mikael Kahlin (-) och Kjell Henriks-

son (S) i handläggningen av detta ärende. 

_____ 
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§ 42 Dnr 2018-000142  

 

Överföringar av 2017 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till överföring 

av 2017 års resultat till resultatfonder för respektive nämnd.  

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 

verksamhet samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt an-

svarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi infördes 

under år 2008 ett system med resultatfonder. Beslutade överföringar 

av över- eller underskott förs till en resultatfond för respektive 

nämnd som ackumuleras över åren. Ordinarie driftbudget påverkas 

inte. 

 

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 

nämnd för den aktuella verksamheten om inget annat beslutas sär-

skilt. Medlen får inte användas till någon verksamhetsutökning eller 

förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan 

komma att kräva ökade resurser i framtiden. Vidare får överförda 

medel inte användas så att det skapas en annan nivå eller inriktning 

på verksamheten än den som fastställts i nämndplanerna. 

 

Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 

ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resultat-

fond måste underskott återställas av nämnd inom tre år efter det år 

det uppkommit. 

 

Nämndernas fonder får som störst uppgå till 1,5 % av bruttokostna-

derna eller för nämnder som har en bruttokostnad lägre än 100 mkr 

får fonden maximalt uppgå till 1,5 mkr. 

 

I samband med budgetuppföljningarna ska nämnderna redovisa hur 

stor del av resultatfonden man avser att ta i anspråk under verksam-

hetsåret och hur man avser att använda det. I det fall en nämnd har 

en negativ resultatfond genom tidigare års budgetunderskott ska det 

även redovisas hur detta underskott ska återställas med motsvarande 

överskott.  

 
 

 forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kommunfullmäktige 2018-04-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2018 § 64. 

Ledningsutskottets förslag till överföring av 2017 års resultat till re-

sultatfonder. 

Resultatfonder - 2017 års budgetavvikelser. 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kommunfullmäktige 2018-04-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2018-000143  

 

Kommunens kompletteringsbudget 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till kom-

pletteringsbudget för år 2018. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå bor-

gen för Kommunfastigheter i Laholm AB:s låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp om 400 000 tkr, jämte därpå lö-

pande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 

beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott lägger fram förslag till komplet-

teringsbudget för 2018. 

 

Budgetavvikelser mellan åren ska företrädesvis hanteras inom över-

föringarna till resultatfonder. Budgetöverskott kan i vissa fall föras 

över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av 

kompletteringsbudgeten. En förutsättning för medel ska hanteras i 

kompletteringsbudgeten är att de är budgeterade för särskilda ända-

mål som av olika skäl inte förbrukats under föregående år men är 

planerade under det nya verksamhetsåret. 

 

Utöver ovanstående grundläggande hantering kan det finnas behov 

för anslagskorrigeringar eller omdisponeringar under innevarande år 

mellan centrala avsättningar eller omflyttningar mellan nämnder på 

grund av verksamhetsmässiga förändringar. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån perma-

nenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och planer 

för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändringar, 

kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade eko-

nomiska planer. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån perma-

nenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och planer 

för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändringar, 

kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade eko-

nomiska planer.  

  forts 
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Eftersom det under innevarande år uppstod behov av att behandla 

vissa kompletteringar av driftbudgeten redan under februari fattade 

kommunfullmäktige den 27 februari beslut om vissa budgetföränd-

ringar. Dessa förändringar avsåg kommunstyrelsens och kultur- och 

utvecklingsnämndens budgetar. Totalt anslogs det ytterligare 1 920 

tkr i 2018 års driftbudget. 

 

I samband med handläggningen av den ursprungliga budgeten beslu-

tade kommunfullmäktige att ingå borgen för Kommunfastigheter i 

Laholm AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 

om 250 000 tkr. Mot bakgrund av bolagets omfattande investerings-

verksamhet har finansieringsbehovet omprövats. Bolaget anhåller 

därför att borgensramen för 2018 utökas för att uppgå till 400 000 

tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2018 § 65. 

Ledningsutskottets förslag till kompletteringsbudget för 2018. 

_____ 
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§ 44 Dnr 2017-000418  

 

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för hantering av arkiv i La-

holms kommun. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver Arkivreglemente antaget 22 juni 

2005, § 92.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog arkivreglemente den 22 juni 2005 § 92. 

Kommunen har sedan dess genomgått både organisatoriska föränd-

ringar och förändringar i hanteringen av information. Kommunens 

styrdokument för arkivhanteringen är därmed i behov av revidering. 

 

Kanslienheten har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hantering av 

arkiv i Laholms kommun. Förslaget har varit på remiss till kommu-

nens nämnder samt till Laholmshem AB. Remissinstanserna har inte 

haft något att erinra mot förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2018 § 66. 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 22 mars 2018. 

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun. 

_____ 
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§ 45 Dnr 2018-000149  

 

Översyn av styrdokument för samhällsbyggnad 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige upphäver följande styrdokument: 

 Naturvårdsplan 

 Arkitekturprogram för stadskärnan 

 Arkitekturprogram för kusten respektive landsbygden, bygg-

nadsvård 

 Program för kulturminnesvård, del 1 och 2 

 Bevarandeplan 

 Bevarandeplan, del 1 och 2 

 Ytavrinningsplan 

  

Ärendebeskrivning 

I riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommun-

plan och nämndsplaner för år 2016 samt i ekonomisk plan 2017-2018 

uppdrog kommunstyrelsen till verksamheten att ta fram ett lednings-

system som kompletterar styrmodellen.  

 

Projektet syftar till en tydligare styrning där styrdokumenten är en 

tydlig del av kommunens styr- och ledningssystem. Planeringskon-

toret har efter samråd med samhällsbyggnadskontoret identifierat ett 

antal inaktuella styrdokument som nu föreslås upphävas.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2018 § 67. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse 9 februari 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens för-

slag. 

_____ 
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§ 46 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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§ 47 Dnr 2018-000186  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Thomas Lövenbo (SD) befrias från sitt uppdrag som ledamot i 

kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

2. Gunnar Wiik väljs till ledamot i kultur- och utvecklingsnämnden 

för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

3. Helge Wigforss väljs till ersättare i kultur- och utvecklingsnämn-

den, efter Gunnar Wiik, för tiden till och med den 31 december 

2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Thomas Lövenbo (SD) begär att få bli befriad från uppdrag som le-

damot i kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 10 april 2018. 

_____ 
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§ 48 Dnr 2018-000010  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om fria buss-

resor till kommunens pensionärer. 

Dnr 2018-000170. 

 

2. Kommunrevisionen. Granskning av resursfördelning till grund-

skolorna. 

Dnr 2018-000177. 

 

3. Kommunstyrelsen. Årlig prövning av kommunens hel- och 

delägda bolag 2018. 

Dnr 2018-000138. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av Osbecksgym-

nasiets systematiska kvalitetsarbete 2017. 

Dnr 2018-000010. 

_____ 
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§ 49 Dnr 2015-000302  

 

Bankgaranti för säkerställande av sluttäckning och kontroll av 

Ahla deponi samt utökad kreditram 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunen införskaffar en bankgaranti om 22 000 tkr för att 

uppfylla kravet på säkerhet för sluttäckning och kontroll av Ahla 

deponi. 

 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2018 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 92 000 

tkr, vilket är en ökning med 22 000 tkr i förhållande till befintlig 

kreditram. 
 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Hallands län har 12 mars 2018 lämnat tillstånd enligt 

9 kap. miljöbalken till avfallsverksamhet och deponering på fastig-

heten Kungsladugården 1:9 i Laholms kommun. 

 

Tillståndet har villkorats bla med att kommunen ska ställa en säker-

het om 22 000 tkr för sluttäckning och kontroll av deponin. Tillstån-

det till deponeringsverksamheten får inte tas i anspråk förrän säker-

heten har godkänts av miljöprövningsdelegationen. 

 

Som skäl för att kommunens egna säkerställande skulle anses som 

godtagbart framhöll kommunen i sin tillståndsansökan bla att man 

ansåg att den grundlagsskyddade beskattningsrätten och i övrigt 

kommunernas särskilda ställning, som bla innebär att de inte kan för-

sättas i konkurs, uppfyller kravet på en godtagbar ekonomisk säker-

het för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för deponerings-

verksamheten enligt 16 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken.  

 

Kommunen hänvisade även till propositionen som låg till grund för 

lagstiftningen där det bla uttalades att kommuner borde kunna hän-

visa till sin beskattningsrätt som säkerhet och normalt borde ett så-

dant säkerställande kunna anses betryggande. Vidare anfördes att 

kommunen redan kostnadsfört och därmed avsatt medel i sin redo-

visning för sluttäckningen av deponin.  

 

 

 

  forts 
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Länsstyrelsen har, som grund för sitt ställningstagande, hänvisat till 

bla en dom i Mark- och miljööverdomstolen där det fastställdes att 

Länsstyrelsen i Hallands län haft skäl att förelägga en kommun i 

egenskap av verksamhetsutövare av en deponi inkomma med förslag 

på säkerhet. 

 

För att uppfylla Länsstyrelsen villkor på säkerhet föreslås att en 

bankgaranti på 22 000 tkr införskaffas och överlämnas. Normalt har  

denna typ av säkerhet godkänts. I takt med att sluttäckningen genom-

förs bör garantin kunna reduceras. En bankgaranti är normalt förenat 

med vissa kostnader i förhållande till storleken på åtagandet. 

 

Kommunfullmäktige har den 27 februari 2018, § 17, beslutat att be-

myndiga kommunstyrelsen att under år 2018 utnyttja kredit som till-

fällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 70 000 tkr. Beslu-

tet innebar en ökning av kreditramen från 50 000 tkr till 70 000 tkr.  

Orsaken till denna höjning var den omfattande investeringsverksam-

heten i kommunkoncernen som medför stora och oregelbundna lik-

vidflöden. 

 

Eftersom en bankgaranti tar i anspråk utrymme från befintlig kredit-

ram i motsvarande omfattning som storleken på garantin behöver 

kreditramen höjas i motsvarande omfattning. Därför föreslås att kre-

ditramen utökas från 70 000 tkr till 92 000 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 24 april 2018 § 93. 

_____ 
 

 


