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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde 30 oktober 2018 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1        

Maryam Barkadehi (M) 1        

Kenneth Camitz (M) -- Marit Schwerin       

Knut Slettengren (M) 1        

Eric Semb (M) 1        

Sten Candell (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson (C) -- Annalena Emilsson       

Fredrik Lindqvist (C) -- Roland Gottfridsson       

Lamis Al Nouri (C) 1        

Elvis Begic (L) 1        

Margareta Jonsson (L) 1        

Sara Unosson (KD) 1        

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Ove Bengtsson, ej § 94 (S) 1        

Kristina Jönsson (S) -- Bo Tengqvist       

Magnus Johansson (S) -- Andreas Thid       

Siv Pålsson (S) 1        

Stefan Fritzon (S) -- Rosita Antonsson       

Birgitta Fritzon, ej § 94  (S) 1        

Ebba Ozolins (V) -- Lennart Svensson       

Eva M Larsson (MP) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2018 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Ingmar Rundberg (SD) 1        

Peter Berndtson (SD) 1        

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1        

Mikael Sandén (SD) 1        

Anita Folden (SD) 1        

Helge Wigforss (SD) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Lars-Inge Johansson (LP) 1        

Nicole Eierkus (LP) 1        

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1        

Mikael Kahlin (MED) -- Martin Lönnstam       

Inger Reinfeldt (TRP) 1        

Jonas Hellsten (M) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2018 

Ersättare Parti Nv 

Jerker Jacobson (M)  

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M) 1 

Angela Magnusson (M) 1 

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C)  

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C) 1 

Jan Gottfriedson (L) 1 

Emma Gröndahl (L)  

Lars Gustafsson (KD)  

Helene Nilsson (KD) 1 

Bo Tengqvist  (S)  

Rosita Antonsson (S)  

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S)  

Lennart Svensson (V)  

Mudhir Karmush (V) 1 

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD) 1 

Jimmy Grym (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Ulf Johansson (LP) 1 

Camilla Johansson (LP)  

Martin Lönnstam (MED)  

Margareta Svensson (MED)  

Lena Åkesson (TRP)  

Anna-Maria Sjöstrand (TRP) 1 

 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (17) 

Kommunfullmäktige 2018-10-30  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 19:40 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Maria Bronelius (C) och Thomas Lövenbo (SD) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 1 november 2018 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 94-106 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Maria Bronelius (C) Thomas Lövenbo (SD) 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kommunfullmäktige 2018-10-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 94 Dnr 2013-000211  

 

Antagande av detaljplan för Hishult 1:126, f.d. Granhem i His-

hult 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Hishult 1:126 

(före detta Granhem), enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåver-

kan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen medgav den 15 oktober 2013 § 195 att Laholms-

hem AB fick ändra detaljplanen för Hishult 1:126 i Hishult. Miljö- 

och byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra detaljplanen. Miljö- 

och byggnadsnämnden bedömer nu att planen är klar för antagande. 

 

Syftet med planändringen är att möjliggöra flerbostadshus, cent-

rumverksamheter och vård. Planområdet är beläget i utkanten av 

Hishults östra del av samhället. Norr om planområdet gränsar väg 

530, öster och söder om området gränsar en jordbruksfastighet, till 

väster om området gränsar en bostadsfastighet. 

 

Planförslaget har samråtts och därefter granskats två gånger senast 

från den 4 juni till den 4 juli 2018. Synpunkterna har sammanställts 

i ett granskningsutlåtande. Planen har hanterats med normalt plan-

förfarande och bedöms nu vara klar för antagande.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2018 § 185. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 

131. 

Förslag till detaljplan för Hishult 1:126 (före detta Granhem).  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (S) och Birgitta Fritzon i 

ärendet. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 2018-10-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 95 Dnr 2018-000188  

 

Svar på motion om kranmärkt dricksvatten 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige förslår Gudrun Pettersson (C) 

att Laholms kommun ska delta i Svenskt Vattens projekt och kran-

märka hela eller delar av sina verksamheter för en bättre miljö och 

inspirera fler att välja kranvatten. 

 

Planeringskontoret konstaterar att Kranmärkt är en nationell håll-

barhetsmärkning, via Svenskt Vatten, av verksamheter som endast 

använder sig av kranvatten. Laholms kommun har redan idag täm-

ligen gott om kolsyremaskiner i anslutning till kontor och konfe-

rensrum. Kommunen skulle kunna minimera behovet av flaskvatten 

om ytterligare några kolsyremaskiner installerades i anslutning till 

cafeterior och matsalar.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2018 § 186. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018. 

Motion den 9 april 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gudrun Petersson (C) med instämmande av Eva M Larsson (MP): 

Bifall till motionen. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 96 Dnr 2018-000232  

 

Svar på motion om begränsning av parkeringstiden på f.d. stat-

ionsområdet  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser in-

förandet av parkeringsplatser med två-timmarsparkering vid 

busstationens parkering på före detta stationsområdet i Laholms 

centrum. Införandet kan ske först när den nya parkeringsplatsen 

vid Idrottsgatan/Löparegränd är iordningsställd. 

 

2. Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i upp-

drag att utreda hur många parkeringsplatser som ska tidsbe-

gränsas.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna-Maria Sjöstrand 

att kommunen inför fri parkering under maximalt 2 timmar med P-

skiva på 55 parkeringsplatser vid busstationens parkering på f.d. 

stationsområdet i Laholms centrum när den nya parkeringen vid Id-

rottsgatan är färdigställd. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut den 26 september 

2018 § 128 att syftet med anläggandet av en ny parkeringsplats vid 

Idrottsgatan/Löparegränd är att flytta heldagsparkering och därmed 

frigöra korttidsparkering närmare centrum. Vilken typ av reglering 

och i vilken omfattning behöver studeras närmare. Lokal trafikföre-

skrift gällande parkeringsreglering beslutas av miljö- och bygg-

nadsnämnden i samband med planeringen av parkeringsytan vid Id-

rottsgatan/Löparegränd.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2018 § 187. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 

128. 

Motion den 4 maj.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inger Reinfeldt (TRP) med instämmande av Ove Bengtsson (C): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen motvarandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 97 Dnr 2018-000253  

 

Verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, Allarp 2:3 mfl 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdena för dricks- och 

spillvatten i Allarp enligt bilaga 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA föreslår att kommunfullmäktige 

utökar verksamhetsområdena för dricks- och spillvatten i Allarp en-

ligt bilaga 1. 

 

Detaljplanen för Allarp 2:3 med flera, Laholms kommun, vann laga 

kraft den 30 juni 2011. Kommunen är huvudman för allmän dricks- 

och spillvatten. Utbyggnad sker i etapper efter upprättat exploate-

ringsavtal med Laholms kommun och exploatör. Denna etapp är 

utbyggd under 2017. VA-ledningar är besiktade och övertagna av 

Laholmsbuktens VA.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2018 § 188. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 14 maj 2018 § 

56.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 98 Dnr 2018-000121  

 

Verksamhetsområde för spill-, dricks- och dagvatten, Mellby 

1:22, 3:5, 4:30, 23:1 med flera i Mellby 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdena för spill-, 

dricks- och dagvatten att även omfatta del av planområdet enligt bi-

laga 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA föreslår att kommunfullmäktige 

utökar verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten att 

även omfatta del av planområdet enligt bilaga 1. 

 

Detaljplanen för Mellby 1:22, 3:5, 4:30, 23:1 med flera i Mellby, 

Laholms kommun, vann laga kraft den 24 juli 2012. Kommunen är 

huvudman för allmänna platser, dricks- och spillvatten samt dagvat-

ten fram till dammanläggning enligt planbeskrivningen. Exploate-

ringsavtal med Laholms kommun och exploatör upprättades den 13 

april 2012. Första etappen är utbyggd under 2017. VA-ledningar är 

besiktade och övertagna av Laholmsbuktens VA.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2018 § 189. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 19 februari 2018 

§ 20.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 99 Dnr 2018-000289  

 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunstyrelsen medges tilläggsanslag om 670 tkr i 2018 års 

driftbudget för anskaffande av iPads till kommunens förtroen-

devalda. 

 

2. Kompensation till socialnämnden och kultur- och utvecklings-

nämndens för merkostnader till följd av att ungdomar som fyllt 

18 år getts möjlighet att stanna kvar i kommunen ska hanteras i 

anslutning till räkenskapernas avslut.  

 

En särskild redovisning av merkostnaderna ska redovisas för 

kommunstyrelsen som underlag för om kompensation kan 

medges. 

 

Eventuell kompensation får finansieras genom ianspråktagande 

av förutbetalda statliga ersättningar för mottagande av ensam-

kommande barn och unga. 

 

3. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport med budgetut-

fallsprognos för år 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 9 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 

minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovis-

ning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. 

Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två 

tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en 

översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet 

och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska 

behandlas av kommunfullmäktige. 

 

Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 

Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 

som också utgår från redovisningen per sista augusti. 

 

Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-

derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 

vid årets slut av de gemensamma prioriterade resultatmålen i kom-

munplanen.  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 ja-

nuari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfallspro-

gnoser. 

 

Periodens slutliga resultat uppgår till +5,4 mkr, vilket är försämring 

med 15,0 mkr i förhållande till motsvarande period i fjol. Enligt 

prognosen kommer kommunens slutliga resultat för helåret att 

uppgå till +7,6 mkr. Budgeterat resultat är +21,0 mkr. Ett sådant re-

sultat är betydligt lägre än vad som varit fallet under de senaste 

åren. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 24,8 mkr. De största avvikelserna redovisar 

barn- och ungdomsnämnden (-15,2 mkr) och socialnämnden (-8,6 

mkr). Avvikelserna avser i huvudsak volymökningar i form av fler 

inskrivna barn i förskola, fritidshem och fler elever i grundskola 

samt ökade kostnader inom äldreomsorgen och placeringskostnader 

för barn och unga. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har behandlat upprättade åtgärds-

planer inom arbetsmarknadsinsatser, gymnasieverksamhet samt 

vuxenutbildning. 

 

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 4,8 procent. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas för helåret uppgå till 1 383,8 

mkr, vilket är 5,0 mkr mer än vad som budgeterats. 

 

Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå 

till 0,5 procent.  

 

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 

till 138,6 mkr. Investeringarna under motsvarande period i fjol var 

55,4 mkr. Prognostiserade nettoinvesteringar för hela året ligger på 

233,9 mkr vilket är 14,1 mkr lägre än budget. 

  

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-

serar ett resultat på +4,9 mkr respektive +0,6 mkr. Särskilt Kom-

munfastigheter AB redovisar även en omfattande investeringsverk-

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

hållsprojekt. 

 

Anslag för utbyte av läsplattor till förtroendevalda 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018 godkänna att 

kommunledningskontoret anskaffar iPads till kommunens förtroen-

devalda. Vidare beslutades det att kommunstyrelsen, i samband 

med behandlingen av delårsrapporten, skulle anhålla hos kommun-

fullmäktige om tilläggsanslag om 670 tkr i innevarande års drift-

budget för ändamålet. 

 

Statsbidragsmedel för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år 

Kommunen har erhållit statsbidrag för att stärka kommunernas 

möjlighet att låta ensamkommande unga som fyllt 18 år bo kvar i 

sin vistelsekommun fram till att de får ett slutligt beslut i sitt asylä-

rende utges ett tillfälligt kommunstöd. Bidraget, som redovisas som 

generellt statsbidrag är inte budgeterad. Enligt verksamheten kom-

mer socialnämndens merkostnader för ändamålet att uppgå till ca 

700 tkr under innevarande år.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2018 § 190. 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2018. 

Kommunrevisionens granskningsrapport den 17 oktober 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Kjell Henriksson (S), Margareta Jonsson (L), Eva M Larsson (MP) 

och Lennart Svensson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 100 Dnr 2018-000344  

 

Riktlinjer för kommunens tomtkö 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för Laholms kom-

muns tomtkö samt upphäver reglerna för Laholms kommuns 

tomtkö antagna av kommunfullmäktige den 29 januari 2004 § 4.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret lägger fram förslag på riktlinjer för Laholms 

kommuns tomtkö. Kommunens nuvarande regler för tomtkön an-

togs av kommunfullmäktige den 29 januari 2004. Reglerna gäller 

vid fördelning av kommunens småhustomter och reglerar frågor 

angående ansökan, köplacering, avgifter m.m.  

 

Riktlinjerna för tomtkön är nu reviderade i enlighet med kommu-

nens riktlinjer för styrdokument. Innehållet i de nya riktlinjerna är i 

allt väsentligt desamma, med undantag för vissa tillkommande be-

stämmelser.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2018 § 191. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018. 

Riktlinjer för Laholms kommuns tomtkö.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 101 Dnr 2018-000382  

 

Reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och 

hjälpmedel 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar reglemente för gemensam nämnd för 

hemsjukvård och hjälpmedel.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har översänt reviderat reglemente för gemensamma 

nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Med anledning av att en 

ny kommunallag trädde i kraft vid årsskiftet har Sveriges kommu-

ner och landsting (SKL) utarbetat ett nytt förslag till normalregle-

mente för styrelser och nämnder anpassade till den nya lagen. 

 

Ändringarna i reglementet för den gemensamma nämnden för hem-

sjukvård och hjälpmedel är enbart av formell karaktär då uppgifter-

na för nämnden följer antaget avtal och överenskommelse om hem-

sjukvården. 

 

Region Halland föreslår att Laholms kommun antar reglementet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2018 § 192. 

Regionstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 28 augusti 2018 § 

353. 

Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 102 Dnr 2018-000383  

 

Reglemente för patientnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar reglemente för patientnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har översänt reviderat reglemente för patientnämn-

den. Med anledning av att en ny kommunallag trädde i kraft vid 

årsskiftet har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett 

nytt förslag till normalreglemente för styrelser och nämnder anpas-

sade till den nya lagen. 

 

Reglementet har reviderats utifrån förslaget till normalreglementet 

vilket inneburit en ny struktur och i vissa fall nya formuleringar och 

hänvisningar. Förutom anpassning till det nya normalreglementet 

har det också införts ett nytt kapitel som medger nämnderna möj-

lighet till delegering av beslut. 

 

Dessutom behöver nämndens uppgift ändras med anledning av det 

förändrade uppdrag som den nya lagen om stöd vid klagomål mot 

hälso- och sjukvården innebär för nämnden. Det föreslagna uppdra-

get följer lagstiftningens beskrivning av uppgifterna för en patient-

nämnd. 

 

Region Halland föreslår att Laholms kommun antar reglementet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2018 § 193. 

Regionstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 28 augusti 2018 § 

353. 

Reglemente för patientnämnden.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva M Larsson (MP): Bifall till kommunstyrelsen förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 103 Dnr 2018-000011  

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund  

 

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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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 104 Dnr 2018-000453  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Stefan Fritzon (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommun-

fullmäktige.      

 

Ärendebeskrivning 

Stefan Fritzon (S) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som le-

damot i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 17 oktober 2018.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kommunfullmäktige 2018-10-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 105 Dnr 2018-000473  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Jimmy Grym (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kom-

munfullmäktige.      

 

Ärendebeskrivning 

Jimmy Grym (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som er-

sättare i kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 20 oktober 2018.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kommunfullmäktige 2018-10-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 106 Dnr 2018-000010  

 

Anmälningar 

 

1. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon överprövning av 

kommunens beslut att anta detaljplan för kvarteret Kobben 2 

m.fl. och Lagaholm 4:1 inte ska ske. 

Dnr 2013-000349 

 

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 2/2018. 

Dnr 2018-000010. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnamnden. Uppföljning av Kultur- och 

utvecklingsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2018. 

Dnr 2018-000010. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Utvecklingsområde inom be-

söksnäringen, cykel. 

Dnr 2018-000010.  

_____ 

 

 


