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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (15) 

Kommunfullmäktige 2018-09-25  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 20:50 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Kristina Rosendahl, kommunstrateg, § 81 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Elisabet Babić (M) och Kjell Henriksson (S) 

  

 

 

Plats och tid för justering Kanslienheten torsdagen den 27 september 2018 kl. 16.30 

 

 

 

 

Paragrafer  §§ 81-90 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Elisabet Babić (M)  Kjell Henriksson (S) 

  

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 25 september 2018 

 
Protokollet som justerats den 27 september 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 28 september 2018 

 till och med den 19 oktober 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde 25 september 2018 

VOTERINGSLISTA    § 84    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babić (M) 1  1      

Thomas Jönsson (M) 1        

Cecilia Roos (M) -- Christian Wahl 1      

Christer Johnsson (M) 1  1      

Lena Drott (M) 1        

Jonas Hellsten (M) 1  1      

Angela Magnusson (M) 1  1      

Erling Cronqvist (C) -- Fredrik Lindqvist 1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Lena Olofsdotter  (C) 1  1      

Gudrun Pettersson (C) 1  1      

Majvor Persson (C) 1  1      

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Lena Angviken (MP) 1  1      

Martin Petersson (MP) 1  1      

Lars Gustafsson (KD) 1  1      

Helene Nilsson (KD) 1  1      

Emma Gröndahl (L) -- Margareta Jonsson  1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) -- Nils-Erik Johansson  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        

Ove Bengtsson (S) 1        

Rosita Antonsson (S) 1  1      

Anna-Lena Lövgren Melin (S) -- Willemo Ekman 1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2018 

VOTERINGSLISTA § 84 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare 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 (-) 1    1    

Lars-Göran Jarl (SD) -- Elisabeth Evertsson   1    

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén   1    

Ingmar Rundberg (SD) 1    1    

Thomas Lövenbo (SD) 1    1    

Peter Berndtson (SD) 1    1    

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Roland Gottfridsson (C) 1  1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 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) 1 

Annalena Emilsson (C) 1 

Lutz Müller (MP) 1 

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD)  

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD)  

Birgitta Annerfors (-) 1 

Sven-Erik Vänneå (-)  

Lars Inge Johansson (LP)  

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

§ 81   

 

Hur går det för Laholm? Nyckeltal i kommunplan 2018 

 

Kommunledningskontoret informerar om nyckeltal i kommunplan.  

_____ 

 

I anslutning till ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajourne-

ring för genomförande av allmänhetens frågestund. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 82 Dnr 2018-000324  

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson begär i interpellationen till kommunstyrelsens ord-

förande svar på frågor om kommunchefens uppsägning. 

 

Kommunfullmäktige har den 28 augusti 2018, § 72, beslutat att in-

terpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babić (M) svarar på inter-

pellationen.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 83 Dnr 2018-000331  

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Kobben 

2 med flera och del av Lagaholm 4:1 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Kobben 2 med flera och del 

av Lagaholm 4:1 i Laholm är klar för antagande. Syftet med detalj-

planen är att skapa bostäder i form av flerbostadshus. Ett exploate-

ringsavtal som reglerar genomförandet har upprättats.  

 

Exploateringsavtalet innebär att exploatören förbinder sig att inom 

18 månader från det att detaljplanen vunnit laga kraft söka bygglov 

för byggnation enligt detaljplan samt att inom 12 månader från det 

att bygglov beviljats påbörja grundläggningsarbetet.  

 

Kommunen ska överlåta de delar av fastigheten Lagaholm 4:1 som 

enligt planförslaget ska utgöra kvartersmark. För marken ska ex-

ploatören till kommunen erlägga en köpeskilling av 200 000 kr. 

Exploatören ska på egen bekostnad anlägga de anläggningar på 

allmän plats som krävs för att säkerställa detaljplanens genomfö-

rande. Exploatören överlåter eller upplåter sedan utan ersättning 

dessa anläggningar till kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 september 2018, § 165. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2018. 

Exploateringsavtal. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Margareta Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Bertil Johansson (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Reservationer 

Bertil Johansson (LP), Elisabeth Evertsson (SD), Mikael Sandén 

(SD), Ingemar Rundberg (SD), Thomas Lövenbo (SD) och Peter 

Berndtson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thomas Jönsson (M), Ove Bengtsson 

(S), Birgitta Fritzon och Lena Drott (M) i ärendet.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 84 Dnr 2013-000349  

 

Antagande av detaljplan för Kobben 2 med flera och del av 

Lagaholm 4:1 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för kvarteret Kob-

ben 2 med flera samt del av Lagaholm 4:1 i Laholm, enligt 5 ka-

pitlet 27 § plan- och bygglagen PBL (2010:900/2014:900). Planför-

slaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och en miljö-

konsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 

förslag till detaljplan för kvarteret Kobben 2 med flera samt del av 

Lagaholm 4:1 i Laholm. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i form av flerbostads-

hus. Planförslaget innefattar flerbostadshus, komplementbyggnader, 

parkering och allmän gång- och cykelväg. Utgångspunkt för försla-

get är att skapa ett bostadsområde som riktar sig till en bred mål-

grupp, såväl barnfamiljer som par, ensamstående, unga och äldre. 

Planområdet är beläget en kilometer sydväst om Laholms centrum, 

cirka 300 meter söder om Lagan. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens bedömer att detaljplanen är klar för 

antagande. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 september 2018, § 166. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018 § 66. 

Förslag till detaljplan. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Lars Gustafsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Per Asklund (SPI) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker (-), 

Bertil Johansson (LP) och Thomas Lövenbo (SD): Ärendet ska 

återremitteras för att bestämma vad som ska göras med området 

och bygghöjden.  

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras ikväll eller återremitte-

ras och finner att ärendet ska avgöras ikväll. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i kväll. 

Nej-röst för att ärendet återremitteras. 

 

Omröstningsresultat 

Med 25 ja-röster och 11 nej-röster samt 1 som avstår från att rösta 

beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras i kväll (se bilagda om-

röstningslista § 84). 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-

slag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag om att anta detaljplanen. 

 

Reservationer 

Elisabeth Evertsson (SD), Mikael Sandén (SD), Ingmar Rundberg 

(SD), Thomas Lövenbo (SD), Peter Berndtson (SD), Bertil Johans-

son (LP), Mikael Kahlin (-), Karl-Fredrik Klinker (-), Anna-Maria 

Sjöstrand (-), Per Asklund (SPI) och Lennart Svensson (V) reserve-

rar sig mot beslutet. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thomas Jönsson (M), Ove Bengtsson 

(S), Birgitta Fritzon och Lena Drott (M) i ärendet.  

_____ 

 

Under behandlingen av ärendet beslutade kommunfullmäktige om 

ajournering. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 85 Dnr 2018-000170  

 

Svar på motion om fria bussresor för Laholms kommuns pens-

ionärer 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna-Maria Sjöstrand 

att kommunen erbjuder kommunens pensionärer som är över 70 år 

fria bussresor utökad tid. vardagar mellan kl. 09:30 och 14:30 och 

mellan kl. 18:00 och 24:00 samt helger mellan kl. 04:00 och 24:00. 

 

Planeringskontoret redogör i tjänsteskrivelse den 22 juni 2018 för 

kommunens kostnad för att genomföra motionen. Beroende på 

vilka åldrar och under vilken tid som fria bussresor ska erbjudas 

pensionärer redovisas en kostnad på mellan 940 tkr och 3 250 tkr 

per år.  

 

Socialnämnden har i sitt beslut den 21 augusti 2018 § 89 framfört 

att i kommuner med begränsad kollektivtrafikutbyggnad är det rim-

ligt att anta att färdtjänsten, i vart fall initialt, inte kommer att på-

verkas nämnvärt. Vid begränsad utbyggnad eller låg turtäthet är det 

inte heller troligt att privatbilismen påverkas.  

 

Planeringskontoret föreslår att motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 september 2018, 167. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2018. 

Socialnämndens protokoll den 21 augusti 2018 § 89. 

Motion den 22 mars 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Asklund (SPI) med instämmande av Bertil Johansson (LP): Bi-

fall till motionen. 

Elisabet Babić (M) med instämmande av Lena Angviken (MP): Bi-

fall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 

att avslå motionen.  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Reservationer 

Elisabeth Evertsson (SD), Mikael Sandén (SD), Ingmar Rundberg 

(SD), Thomas Lövenbo (SD), Peter Berndtson (SD), Bertil Johans-

son (LP), Mikael Kahlin (-), Karl-Fredrik Klinker (-), Anna-Maria 

Sjöstrand (-), och Per Asklund (SPI) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 86 Dnr 2018-000328  

 

Komplettering av renhållningstaxa 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande komplettering av renhåll-

ningstaxan att gälla från och med 1 oktober 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att det nya avfallssystemet införs i höst och att 

kommunen har en ny insamlingsentreprenör behöver nuvarande 

renhållningstaxa kompletteras. Kommunen kommer från och med 

den 1 oktober även att samla in förpackningsmaterial från de verk-

samheter och boenden kopplade till Laholmshem AB och Kom-

munfastigheter i Laholm AB.  

 

Komplettering av taxan avser abonnemang för insamling och om-

händertagande av förpackningsmaterial.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 september 2018, § 168. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 87 Dnr 2018-000334  

 

Inköps- och upphandlingspolicy 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Inköps- och 

upphandlingspolicy att gälla from den 1 oktober 2018 och tills-

vidare. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver befintliga riktlinjer för upp-

handling antagen av kommunfullmäktige den 22 november 

2011, § 166.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2011, § 166, övergri-

pande riktlinjer för kommunens upphandlingsverksamhet samtidigt 

som kommunstyrelsen den 8 november 2011, § 239, utfärdade till-

lämpningsanvisningar till riktlinjerna. 

 

Mot bakgrund av förändrad lagstiftning, omvärldsförändringar och 

andra förändrade förutsättningar föreligger ett uppdateringsbehov 

av vissa delar av de övergripande riktlinjerna för kommunens upp-

handlingsverksamhet. Kommunstyrelsen har därför gett kommun-

ledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av kommunens upp-

handlingsriktlinjer. 

 

I syfte att anpassa benämningen av upphandlingsreglerna till den 

fastställda kategoriseringen av styrdokument i kommunen ändras 

befintliga ”Riktlinjer för upphandling” till att fortsättningsvis be-

nämnas ”Inköps- och upphandlingspolicy” och ”Tillämpnings-

anvisningar för upphandling” rubriceras som ”Riktlinjer för inköp 

och upphandling”. Inköps- och upphandlingspolicyn antas av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen föreslås besluta om rikt-

linjerna för upphandlingsverksamheten. 

 

Kommunledningskontoret framlägger förslag till uppdaterad In-

köps- och upphandlingspolicy. Förslag framläggs även till Riktlin-

jer för inköp och upphandling inom ramen för policyn. 

 

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

I det nu föreliggande förslaget till Inköps- och upphandlingspolicy 

tydliggörs målsättning och inriktning för verksamheten. Den över-

gripande målsättningen är att bla att kommunens upphandling ska 

bidra till en god hushållning med kommunala medel så att resurser 

kan frigöras inom kommunens olika verksamheter samt att främja 

en hållbar utveckling. Ansvarsfördelningen mellan kommunfull-

mäktige, kommunstyrelsen och nämnderna är i huvudsak är oför-

ändrad i jämfört med nuvarande förhållande. I förhållande till be-

fintliga riktlinjer betonas vidare möjligheterna och skyldigheterna 

att ta sociala hänsynstaganden i kommunens upphandlingar.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 september 2018, § 169. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2018. 

Inköps- och upphandlingspolicy för Laholms kommun. 

Riktlinjer för inköp och upphandling 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Eva M Larsson (MP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 88 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.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kommunfullmäktige 2018-09-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 89 Dnr 2018-000377  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Christer Johnsson (M) befrias från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. 

 

Roland Norrman (M) väljs till ledamot i kommunstyrelsen, efter 

Christer Johnsson, för tiden till och med den 31 december 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Christer Johnsson (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens per-

sonalutskott.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 25 september 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 90 Dnr 2018-000010  

 

Anmälningar och information till kommunfullmäktige 2018 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om Svar-

vareskogen. 

Dnr 2018-325.  

_____ 

 

 


