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Plats och tid Laholms teater, klockan 18:30 – 21:00 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Ola Nilsson, ordförande Laholmsbuktens VA-nämnd, § 58 

 Mattias Leijon, förvaltningschef Laholmsbuktens VA-nämnd, § 58 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Bo Tengqvist (S) och Angela Magnusson (M) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten torsdagen den 28 juni klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 58-71 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Bo Tengqvist (S) Angela Magnusson (M) 

 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 26 juni 2018 

 
Protokollet som justerats den 28 juni 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 29 juni 2018 

till och med den 20 juli 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde 26 juni 2018 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1        

Thomas Jönsson (M) 1        

Cecilia Roos (M) 1        

Christer Johnsson (M) 1        

Lena Drott (M) 1        

Jonas Hellsten (M) -- Gert Olsson       

Angela Magnusson (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Lena Olofsdotter,  

§§ 59-71 

(C)  § 58 Fredrik Lindqvist       

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Lena Angviken (MP) 1        

Martin Petersson (MP) -- Kent-Ove Bengtsson       

Lars Gustafsson (KD) 1        

Helene Nilsson (KD) 1        

Emma Gröndahl (L) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist       

Birgitta Fritzon (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1        

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) -- Nils-Erik Johansson       

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2018 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) --        

Per Asklund (SPI) 1        

Anna-Maria Sjöstrand (-) 1        

Mikael Kahlin (-) 1        

Karl-Fredrik Klinker (-) 1        

Lars-Göran Jarl (SD) -- Conny Nilsson       

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén       

Ingmar Rundberg (SD) 1        

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Peter Berndtson (SD) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2018 

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Lena Hallén Persson (M)  

Fredrik Lindqvist (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Rhea Löfmark-Aspheim (C)  

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) 1 

Bo Tengqvist  (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD)  

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Sven-Erik Vännå (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

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

§ 58   

 

Information från Laholmsbuktens VA-nämnd 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA informerar om dricksvattenläget och aktuella 

frågor för va-verksamheten/LBVA.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 59 Dnr 2018-000262  

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Därefter besvarar Elisabet Babić (M) svarar på interpellationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande svar på frågor om anställningsvillkor för kommunchef 

och andra personalgrupper samt hantering av skattepengar.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 4 juni 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 60 Dnr 2018-000098  

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för fastig-

heten Äpplet 7 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för genomfö-

rande av detaljplan för fastigheten Laholm Äpplet 7.  

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för fastigheten Äpplet 7 i Laholms stad är klar för anta-

gande och ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet har 

upprättats.  

 

Exploateringsavtalet innebär att exploatören förbinder sig att inom 

18 månader från det att detaljplanen vunnit laga kraft ansöka om 

bygglov för byggnation enligt detaljplan samt att inom 18 månader 

från det att bygglov vunnit laga kraft och ST1 utfört sina sanerings-

arbeten påbörja grundläggningsarbete. 

 

Vidare ska exploatören i enlighet med detaljplan upprätta och be-

kosta åtgärder för att tillgodose behovet av fördröjning av dagvatten 

inom planområdet. Exploatören ska med full äganderätt och utan 

ersättning till kommunen överlåta de delar av exploateringsområdet 

som enligt detaljplaneförslaget ska utgöra allmän platsmark.  

 

Exploatören ska på egen bekostnad, i samråd med kommunen, pro-

jektera och anlägga anläggningar på allmän plats som krävs för att 

säkerställa detaljplanens genomförande, till exempel trafikytor, 

gång- och cykelväg samt belysning inom exploateringsområdet. 

Exploatören ska mot en ersättning på 100 000 kr överlåta dessa an-

läggningar till kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni § 113. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2018. 

Exploateringsavtal.  

_____ 
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§ 61 Dnr 2017-000230  

 

Antagande av detaljplan för fastigheten Äpplet 7 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Äpplet 7 (cent-

rum och bostäder), enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900). Planförslaget medför inte någon betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 

anta förslag till detaljplan för Äpplet 7 i Laholm.  

 

Planområdet ligger söder om Laholms centrala delar, i korsningen 

mellan Ängelholmsvägen och LP Hanssons väg. Området avgrän-

sas av befintlig fastighet Äpplet 7. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra för centrumanvändning i entréplan samt bostäder i upp 

till fyra våningar samt att skapa en stadsmässig karaktär utmed 

Ängelholmsvägen som fungerar som huvudentrégata in till La-

holms stadskärna. 

 

Eftersom Ängelholmsvägen fungerar som primär led för farligt 

godstransporter kan bebyggelse inte placeras närmare Ängelholms-

vägen än 25 meter. Detta område förses med korsprickad mark som 

tillåter att komplementbyggnader uppförs till en byggnadshöjd om 

3,0 meter och till en största byggnadsarea om 250 kvadratmeter. 

 

Inom den del av fastigheten Äpplet 7 som får bebyggas föreslås 

centrumanvändning i entréplan samt bostäder i 3 våningar ovanför 

detta. En takterrass föreslås även på den resterande delen av cent-

rumlokalen. Nockhöjden är satt till +42 meter över nollplanet. Fas-

tigheten beräknas ha plats till cirka 65 parkeringsplatser, vilket väl 

uppfyller de krav på parkeringsplatser som finns i kommunens par-

keringsnorm. 

 

Planlösningen måste utarbetas med hänsyn till buller för att riktvär-

dena ska kunna uppfyllas. Bostäderna kan bestå av en stor andel 

små lägenheter upp till 35 kvadratmeter, alternativt kan en fastig-

hetsnära skärm anordnas för att skapa möjlighet att orientera bo-

stadsrum mot en tyst sida. För att skapa en tillräckligt ljuddämpad 

uteplats behöver ett tätt räcke uppföras längs med takterrassen. forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Under samråds- och granskningstiden lämnades 20 respektive 17 

skrivelser in. Skrivelserna och vilka ändringar som gjorts i planför-

slaget sedan granskningen redovisas i granskningsutlåtandet. 

 

Planen hanteras med standardförfarande och bedöms nu vara klar 

för att antas. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni § 114. 

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

Förslag till detaljplan.  

 

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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§ 62 Dnr 2017-000427  

 

Antagande av ändring av stadsplan för ett område i sydvästra 

delen av Laholms stad, Värnenområdet (Fagotten 36), Laholm  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av stadsplan för ett 

område i sydvästra delen av Laholms stad Värnenområdet, Fagotten 

36, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen PBL 

(2010:900/2014:900). Planförslaget medför inte någon betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 

förslag till ändring av stadsplan för ett område i sydvästra delen av 

Laholms stad Värnenområdet, Fagotten 36. 

 

Planändringens syfte är att upphäva den bestämmelse som idag 

hindrar huvudbyggnader från att innehålla fler än två bostadslägen-

heter på fastigheten Fagotten 36. Planområdet ligger strax sydväst 

om korsningen Ängelholmsvägen/Västerleden i södra Laholm. 

Ändringen berör ett område på cirka 1 600 kvadratmeter inom fas-

tigheten Fagotten 36. 

 

Efter granskning har planbeskrivningen kompletterats med en bul-

lerberäkning som visar på godtagbara bullernivåer. Synpunkter som 

lämnats redovisas i ett granskningsutlåtande. 

 

Planen hanteras med standardförfarande och bedöms nu vara klar 

för att antas. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni § 115. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018 § 64. 

Förslag till detaljplan. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thomas Jönsson (M), Lena Drott (M), 

Ove Bengtsson (S) och Birgitta Fritzon (S) i ärendet. 

_____  
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§ 63 Dnr 2018-000241  

 

Förändrat väghållningsområde i Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner avtal om utökat väghållningsom-

råde.  

 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har tagit fram ett avtal om förändrat väghållningsom-

råde i Laholms kommun. Syftet med avtalet är att få till rätt avgrän-

sat väghållningsansvar mellan statlig och kommunal väghållare uti-

från samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. Ge-

nom avtalet övergår vissa vägar från statlig till kommunal väghåll-

ning. Kommunen får därmed ett huvudansvar för väghållning i tä-

torter med undantag för det övergripande statliga vägnätet.  

 

Berörda vägar är: 

 Väg 520.01 i Vallberga, Almas väg, ca 248 m lång. 

 Väg 511.01 i Våxtorp, Bygatan, ca 338 m lång. 

 Väg 516.01 i Skottorp, Rosenlundsvägen, ca 241 m lång. 

 Väg 535 i Knäred, Lagavägen, ca 395 m lång. 

 Väg 553 i Veinge, Veingevägen, ca 465 m. 

 

Övertagandet omfattar en total väg och gatulängd om ca 1 687 me-

ter.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni § 117. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2018. 

Avtal avseende förändrat väghållningsområde genom att göra 

mindre utökningar i samhällena för Laholms kommun, Hallands län 

_____ 
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§ 64 Dnr 2018-000083  

 

Svar på motion om fritidsgård för äldre 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att kommunen satsar på en fritidsgård för äldre. Motionen har re-

mitterats till socialnämnden. 

 

Socialnämnden skriver i sitt beslut den 22 maj 2018 § 56 att nämn-

den under lång tid arbetat aktivt med att skapa mötesplatser med 

god tillgänglighet för äldre. Nämnden vill med mötesplatserna mot-

verka ofrivillig ensamhet och ge möjlighet till social gemenskap 

och kreativa möten i hälsans tecken på olika platser i Laholms 

kommun. Utbudet på träffpunkterna är brett och möter upp fysiska, 

sociala, intellektuella och kulturella behov hos deltagarna. Träff-

punkterna finns både i anslutning till särskilda boenden och ute i tä-

torterna. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då 

det redan finns en väl utbyggd verksamhet med träffpunkter och 

mötesplatser för äldre i kommunens olika tätorter.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni § 118. 

Socialnämndens protokoll den 22 maj 2018 § 56. 

Motion den 24 januari 2018.  

_____ 
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§ 65 Dnr 2018-000009  

 

Svar på motion om uppföljning av beachvolleytävling 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige förslår Bertil Johansson att 

ekonomiavdelning får i uppdrag att granska och redovisa de verk-

liga kostnaderna som kommunen haft för beachvolleybolltävlingar-

na sommaren 2017 samt att granskningen redovisas för kommun-

fullmäktige. 

 

Med anledning av att evenemanget har granskats av både kommun-

ledningskontoret och kommunrevisionen samt även behandlats i 

samband med frågan om ansvarsfrihet för 2017 föreslår kommun-

ledningskontoret att motionen avslås.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut den 30 maj 

2018 § 102 i likhet med kommunledningskontoret att evenemanget 

redan granskats och redovisats tillräckligt.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni § 119. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 maj 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 30 maj 2018 § 102. 

Motion den 3 januari 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsen förslag. 

_____ 
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§ 66 Dnr 2018-000192  

 

Budgetuppföljning 1 år 2018 samt redovisning av beräknat 

budgetutfall 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunstyrelsen medges tilläggsanslag om 5 000 tkr i 2018 

års investeringsbudget för tillkommande utgifter för förvärvet 

av fastigheten Bromsen 5 i Laholm. 

 

2. Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsut-

gifter omdisponeras 650 tkr till anslag för inventarier och ut-

rustning till nya kontorslokaler i Stadshuset. 

 

3. Beslut om eventuellt ianspråktagande av resterande medel från 

centralt anslag för oförutsedda volymrelaterade kostnader 

kommer att fattas i samband med den andra uppföljningen då 

volymförändringarna kan beräknas på ett säkrare underlag. 

 

4. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå 

från redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. 

Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårs-

rapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma 

tillfälle under oktober. 

 

I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-

getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda av-

vikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. Även 

de helägda bolagen ska lämna prognoser över verksamhet och eko-

nomi. 

 

Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå 

där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har 

kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten en 

budgetram för avfallsverksamheten. Anslagen i investeringsbudge-

ten binds på projekt med undantag för inventarier och utrustning 

där nämnderna erhållit investeringsramar. 

 

  forts 
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Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 19,4 mkr. De största avvikelserna redovisar 

barn- och ungdomsnämnden (-12,6 mkr) och kultur- och utveckl-

ingsnämnden (-4,1 mkr). Avvikelserna avser i huvudsak volymök-

ningar i form av fler inskrivna barn i förskola, och fler elever i 

grundskola och gymnasieskolan. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 385,2 

mkr, vilket är 6,4 mkr mer än vad som budgeterats. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med 6,0 procent i förhållande till före-

gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och 

generella statsbidrag bedöms öka med 4,9 procent.  

 

I förhållande till investeringsbudgeten på 243,1 mkr beräknas de to-

tala investeringarna bli 0,7 mkr högre för att då uppgå till 243,8 

mkr. 

 

Det finansiella resultatet har budgeterats till +21,1 mkr. Enligt pro-

gnosen försämras detta med 8,9 mkr för att därmed uppgå till +12,2 

mkr. Ett sådant resultat är lägre än vad som varit fallet under sen-

aste åren och uppfyller inte kommunens långsiktiga resultatmål om 

ett överskott motsvarande 2,0 procent av skatter, utjämning och ge-

nerella bidrag. 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-

serar ett resultat på +3,1 mkr respektive +0,0 mkr. Särskilt Kom-

munfastigheter AB redovisar även en omfattande investeringsverk-

samhet i form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och under-

hållsprojekt. 

 

Anslag för fastighetsförvärv 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018 att för en köpesumma 

om 5 000 tkr förvärva fastigheten Bromsen 5 i Laholm. Då fastig-

hetsförvärvet inte ingår i befintlig investeringsbudget behöver 

denna därför kompletteras med motsvarande belopp. 

 

 

 

  forts 
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Inventarier och utrustning till nya kontorslokaler i Stadshuset 

Genom den beställda ombyggnaden av vindsutrymmen till kontors-

lokaler i Stadshuset. skapas bla ca 29 nya kontorsplatser och sam-

manträdesrum. Till de nya lokalerna krävs såväl inventarier som 

teknisk utrustning. Några medel för ändamålet upptogs inte i års-

budgeten utan detta skulle ske när det föreligger säkrare uppgifter 

om behov och därmed kostnader. Målsättningen skulle emellertid 

vara att så långt som möjligt använda inventarier som redan finns 

tillgängliga. 

 

I oktober beräknas ombyggnaden av vindarna i Stadshuset vara 

klara. Kostnaden för möbler till dessa samt teknisk utrustning till 

konferensrummen beräknas enligt nu föreliggande beräkning uppgå 

till 650 tkr. Förslagsvis kan detta finansieras genom omfördelning 

från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar. Detta 

anslag, som uppgår till 1 000 tkr, har ännu inte under året ianspråk-

tagits till någon del. 

 

Centrala medel för volymrelaterade kostnader 

För att skapa möjlighet att anslagstäcka oförutsedda volymrelate-

rade kostnader, som det inte fanns underlag för att beakta i respek-

tive nämnds budget, anslogs det medel om 5 000 tkr på centralt an-

slag i 2018 års budget. I kompletteringsbudget ianspråktogs det 660 

tkr av dessa medel. Därmed återstår det således 4 340 tkr av ansla-

get. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att man bör avvakta med even-

tuellt ianspråktagande av resterande medel till den andra uppfölj-

ningen när volymförändringarna kan beräknas på ett säkrare un-

derlag.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni § 120. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2018. 

Budgetuppföljning 1 för år 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Elisabet Babić (M) och 

Kjell Henriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens för-

slag. 

_____ 
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§ 67 Dnr 2018-000059  

 

Miljöpolicy för Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Miljöpolicy för Laholms kommun. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver Miljöpolicy för Laholms Kom-

mun antagen av kommunfullmäktige den 29 oktober 1998 §68 

och Lokalt handlingsprogram för genomförande av miljökvali-

tetsmålen, antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2012 

§129.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljöpolicyn har reviderats efter yttranden som inkommit. I remiss-

redogörelsen finns förslag till kommentarer och vilka ändringar 

som föreslås utifrån remissvaren. Även ett nytt fjärde fokusområde 

föreslås: Hållbar resursanvändning. 

 

Planeringskontoret fick i kommunstyrelsens nämndsplan för 2017 i 

uppdrag att arbeta fram en ny miljöpolicy för Laholms kommun. 

Syftet är att ersätta nuvarande miljöpolicy från 1998 och det lokala 

handlingsprogrammet för genomförande av de nationella miljökva-

litetsmålen från 2012. Strukturen i policyn ska följa kommunens 

styr- och ledningssystem.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni § 121. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse. 

Miljöpolicy för Laholms kommun. 

Yttranden över förslag till miljöpolicy.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Eva M Larsson (MP): 

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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§ 68 Dnr 2018-000223  

 

Samverkansöverenskommelse med Laholmsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner samverkansöverenskommelse mel-

lan Laholms kommun och Laholmsnämnden, Region Halland 

 

Ärendebeskrivning 

För att tydliggöra samverkansformerna mellan Laholms kommun 

och Laholmsnämnden har en samverkansöverenskommelse tagits 

fram. Överenskommelsen fastställer på vilket sätt kommunen och 

Laholmsnämnden ska samarbeta och i vilka frågor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni § 122. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2018. 

Samverkansöverenskommelse mellan Laholms kommun och La-

holmsnämnden, Region Halland.  

_____ 
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§ 69 Dnr 2017-000119  

 

Försäljning av Flaket 5 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.  

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Flaket 5 ligger på Nyby industriområde i Laholm och 

hyrs i sin helhet av Lagab AB. Kommunfullmäktige har tidigare be-

slutat att alla fastigheter som inte innehåller någon kommunal verk-

samhet ska avyttras. Därav har fastigheten har bjudits ut till försälj-

ning genom mäklare.  

 

Fastigheten har legat ute till försäljning mellan april och juni 2018. 

Lagab AB har lagt ett bud om 5 500 000 kr. Efter förhandling har 

ett köpekontrakt om 6 000 000 kr upprättats. Laholms kommun ska 

före tillträdesdagen åtgärda eftersatt underhåll. Planeringskontoret 

föreslår att köpekontraktet godkänns.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 juni, § 123. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 11 juni 2018. 

Köpekontrakt.  

_____ 
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§ 70 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 ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Fullmäktiges presidium har beslutat att frågor som avses ställas un-

der ledamöternas och ersättarnas frågestund i fullmäktige ska läm-

nas skriftligt till presidiet senast i samband med att fullmäktiges 

sammanträde påbörjas.  

_____ 
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§ 71 Dnr 2018-000010  

 

Anmälningar 

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om parke-

ringstiden på f.d. stationsområde. Dnr 2018-232. 

 

2. 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 1, 2018. 

Dnr 2018-010.  

 

3. Barn- och ungdomsnämnden. Huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete, målområde normer och värden. Dnr 2018-010. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Redovisning av Osbecks-

gymnasiets systematiska kvalitetsarbete, uppföljning av normer 

och värden samt elevers ansvar och inflytande. Dnr 2018-010.  

_____ 

 

 


