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Jonas Påhlsson  

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 31 augusti 2018 

till och med den 21 september 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 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) -- Knut Slettengren       

Jonas Hellsten (M) 1        

Angela Magnusson (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Lena Olofsdotter  (C) 1        

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Lena Angviken (MP) 1            

Martin Petersson (MP) 1        

Lars Gustafsson (KD) 1            

Helene Nilsson (KD) 1        

Emma Gröndahl (L) -- Margareta Jonsson       

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) -- Nils-Erik Johansson       

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) -- Willemo Ekman       

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2018 

VOTERINGSLISTA § §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1        

Per Asklund (SPI) 1        

Anna-Maria Sjöstrand (-) 1        

Mikael Kahlin (-) 1        

Karl-Fredrik Klinker (-) 1        

Lars-Göran Jarl (SD) -- Conny Nilsson       

Hans Hansson (SD) -- Elisabeth Evertsson       

Ingmar Rundberg (SD) 1        

Thomas Lövenbo (SD) -- Mikael Sandén       

Peter Berndtson (SD) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Roland Gottfridsson (C) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 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)  

Annalena Emilsson (C) 1 

Lutz Müller (MP) 1 

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 (-)  

Sven-Erik Vänneå (-)  

Lars Inge Johansson (LP)  

Ulf Johansson (LP) 1 

 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Kommunfullmäktige 2018-08-28  
 

 

 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 19:30 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Helene Nilsson (KD) och Ove Bengtsson (S)  

 

 

Plats och tid för justering Kanslienheten torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 16:30 

 

 

 

Paragrafer  §§ 72-80 

 

 

 

Sekreterare ________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande ________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Helene Nilsson (KD) Ove Bengtsson (S)  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 72 Dnr 2018-000324  

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babić (M) meddelar att in-

terpellationen avses besvaras nästa sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande svar på frågor om kommunchefens uppsägning. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 13 augusti 2018. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 73 Dnr 2015-000397  

 

Verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdena för dricks-

vatten och spillvatten enligt Laholmsbuktens VA-nämnds förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2015 lämnade Laholmsbuktens VA-nämnd förslag på revi-

dering av verksamhetsområden för spill- och dricksvatten. Miljö- 

och Byggnadsnämnden framförde den 18 november 2015, § 167 

bland annat att verksamhetsområdena skulle följa de upprättade de-

taljplanerna och inte utelämna områden inom dessa.  

 

Laholmsbuktens VA instämde i miljö- och byggnadens synpunkter 

förutom vad gällde fastigheter i Hov som tidigare varit inom verk-

samhetsområdet för spillvatten, men blivit borttagna i det nya för-

slaget. Laholmsbuktens VA ansåg att det inte var ekonomiskt för-

svarbart att dessa fastigheter skulle omfattas av verksamhetsområ-

det då detta skulle innebära kostnader för flyttning av förbindelse-

punkter. Fastigheterna kommer fortsättningsvis anslutas genom av-

tal.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 augusti 2018 § 1138. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2018. 

Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 11 juni 2018. 

Förslag till verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 74 Dnr 2018-000084  

 

Svar på motion om kommunalt nyårsfyrverkeri 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige har Lennart Svensson föresla-

git att kommunen arrangerar ett kommunalt fyrverkeri vid varje 

årsskifte. 

 

Laholms kommun har genom de lokala ordningsföreskrifterna till-

stånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att an-

vända pyrotekniska varor under hela året med undantag för påskaf-

ton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 18.00 och därpå 

följande dag till kl. 01.00. 

 

Fyrverkerier är ett uppskattat inslag på nyårsafton men de orsakar 

också höga ljud som skapar rädsla hos många djur och människor. 

Det innehåller flera kemiska preparat som inte är miljövänliga och 

det skräpar ner. 

 

Kommunledningskontoret uppskattar att kostnaden för ett effekt-

fullt men ändå rimligt kommunalt fyrverkeri till mellan 80 och 150 

tkr. Ett kommunalt nyårsfyrverkeri skulle bidra till ett säkrare fi-

rande om färre privatpersoner därmed skjuter egna raketer. Hur stor 

skillnad det skulle kunna bli i Laholms kommun, med många 

mindre orter spridda över hela kommunen, är svårt att förutse.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 augusti 2018 § 139. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juli 2018. 

Motion den 24 januari 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Svensson (V): Bifall till motionen. 

Elisabet Babić (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Mikael Kahlin (-) och Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunsty-

relsens förslag. 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med kommunsty-

relsens förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 75 Dnr 2018-000094  

 

Svar på motion om skyltning vid biograf Maxim 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och utvecklingsnämn-

den att efter samråd med biografägaren och fastighetsägaren ta 

fram förslag på utformning med kostnadsberäkning för ny skylt 

vid biograf Maxim.  

 

3. Förslag på utformning med kostnadsberäkningen ska redovisas 

för kommunfullmäktige senast den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per Asklund att kom-

munen på nytt tar upp frågan om ny skyltning vid biograf Maxim.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår den 27 juni 2018 § 112 att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunledningskontoret 

föreslår att fullmäktige ger kultur- och utvecklingsnämnden i upp-

drag att efter samråd med biografägaren och fastighetsägaren ta 

fram förslag på utformning med kostnadsberäkning för ny skylt vid 

biograf Maxim.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 augusti 2018 § 140. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 27 juni 2018 § 112. 

Motion den 14 februari 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Asklund (SPI) med instämmande av Elisabet Babić (M): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag samt att kostnadsberäkningen ska re-

dovisas för kommunfullmäktige senast den 31 december 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens för-

slag. 

 

Därefter lägger ordföranden fram Per Asklunds tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige antar yrkandet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 76 Dnr 2018-000279  

 

Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet i Hal-

land 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förbundsordning för Samordnings-

förbundet i Halland.  

 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland föreslår en revide-

ring av förbundsordningen som antogs i november 2011. Förslaget 

innebär att styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och 

en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer istället för 

nuvarande lydelse om att ordförandeskapet ska vara rullande och 

ettårigt. 

 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland skriver att skälen till 

förändringen är att styrelsen inte anser att det är till gagn för verk-

samhetens långsiktighet och kontinuitet att varje år utse en ny ord-

förande. Genom förslaget kan stabilitet både under mandatperiod 

och i skiften mellan mandatperioder bibehållas.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 augusti 2018 § 141. 

Skrivelse från styrelsen för Samordningsförbundet i Halland den 18 

juni 2018. 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 77 Dnr 2018-000007  

 

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om hem-

sjukvården i Halland. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner reglemente för gemensamma 

nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. 

 

3. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om ersätt-

ningsmodell för 2018-2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland och kommunerna enades under 2014 om en över-

enskommelse för hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen in-

nebar bland annat att kommunerna under 2015 övertog ansvaret för 

hemsjukvården upp till och med sjuksköterske-, fysiotera-

peut/sjukgymnast och arbetsterapeutsnivå från Region Halland.  

 

Överenskommelsen skulle utvärderas efter två år vilket har skett av 

extern konsult under våren 2017. Utvärderingen var överlag positiv 

till överenskommelsen, men identifierade flera förbättringsområ-

den. I juni 2017 tog Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 

hjälpmedel (GNHH) beslut om att en revidering skulle genomföras 

av hemsjukvårdsöverenskommelsen. Strategisk grupp för social-

tjänst och närliggande hälso- och sjukvård fick i uppdrag att, i nära 

samarbete med den gemensamma nämnden, arbeta fram ett förslag 

till en reviderad överenskommelse om hemsjukvård i Halland uti-

från utvärderingens resultat. 

 

Föreligger nu förslag till revidering av överenskommelsen. Vidare 

har en politisk styrgrupp arbetat fram ett förslag till överenskom-

melse kring den ekonomiska regleringen 2018 och 2019. 

 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner över-

enskommelse om hemsjukvården i Halland, reglemente för gemen-

samma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt överens-

kommelse om ersättningsmodell för 2018-2019.  

 

 

 

 forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 augusti 2018 § 142. 

Socialnämndens protokoll den 19 juni 2018 § 69. 

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland. 

Reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och 

hjälpmedel. 

Överenskommelse om ersättningsmodell för 2018-2019. 

Slutrapport Framtidens hemsjukvård.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 78 Dnr 2018-000313  

 

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan hu-

vudmännen vid utskrivning från slutenvård samt överens-

kommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård i Halland 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner tillfällig överenskommelse för 

betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slu-

tenvård. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om Trygg 

och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Hall-

and.  

 

Ärendebeskrivning 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-

vård (2017:612) trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upp-

hävdes lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för 

viss hälso- och sjukvård. 

 

Huvudmännen ska nu fastställa gemensamma riktlinjer avseende 

samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskom-

melser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsan-

svar, samt vilka belopp som ska betalas.  

 

De halländska kommunerna och Region Halland har tillsammans 

tagit fram gemensamma riktlinjer för att säkerställa att samordning 

av insatser sker tryggt, säkert, effektivt och jämlikt.  

 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner tillfällig 

överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid 

utskrivning från slutenvård innebärande att betalningsansvaret fort-

satt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner 

om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills 

ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 

den 31 oktober 2018. Under övergångsperioden 2018 baseras betal-

ningsansvaret för kommunerna på 2017 års fakturering.  

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 augusti 2018 § 143. 

Socialnämndens protokoll den 19 juni 2018 § 68. 

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvud-

männen vid utskrivning från slutenvård. 

Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i Halland.  

_____ 
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§ 79 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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§ 80 Dnr 2018-000010  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om EU-  

samordnare.  

Dnr 2018-248. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om bostads-

byggnation på Kobben 2 i Laholm.  

Dnr 2018-269 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om miljödi-

plomering av kommunens skolor.  

Dnr 2018-277. 

 

4. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om kommu-

nens engagemang i Laholmsbuktens VA (LBVA).  

Dnr 2018-309. 

 

5. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon överprövning om 

antagande av ett förslag till ändring av stadsplan för Värnenområ-

det, Fagotten 36 inte ska ske.  

Dnr 2017-427. 

 

6. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon överprövning om 

antagande av ett förslag till detaljplan för Äpplet 7 inte ska ske.  

Dnr 2017-230.  

_____ 

 


