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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (21) 

Kommunfullmäktige 2019-01-29  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 20:10 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Martin Lönnstam (MED) och Jörgen Nilsson (KD) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten, torsdagen den 31 januari klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 1-14 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Martin Lönnstam (MED) Jörgen Nilsson (KD) 

 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 29 januari 2019 

 
Protokollet som justerats den 31 januari 2019, 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 1 februari 2019 

 till och med den 22 februari 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2019 

VOTERINGSLISTA    § 4    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1  1      

Maryam Barkadehi (M) 1  1      

Kenneth Camitz (M) 1  1      

Knut Slettengren (M) 1  1      

Eric Semb, §§ 4-14 (M) -- Marit Schwerin, §§ 1-3  1      

Sten Candell (M) -- Jerker Jacobson 1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Gudrun Pettersson (C) 1  1      

Majvor Persson, ej § 7 (C) 1 Roland Gottfridsson § 7 1      

Fredrik Lindqvist (C) -- Annalena Emilsson 1      

Lamis Al Nouri (C) 1  1      

Elvis Begic (L) 1    1    

Margareta Jonsson (L) 1    1    

Sara Unosson (KD) 1    1    

Jörgen Nilsson (KD) 1    1    

Inger Reinfeldt (TRP) -- Anna-Maria Sjöstrand 1      

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) -- Andreas Thid 1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Kristina Jönsson (S) 1  1      

Magnus Johansson (S) -- Rosita Antonsson 1      

Siv Pålsson (S) 1  1      

Bo Tengqvist (S) 1  1      

Birgitta Fritzon (S) 1  1      

Ebba Ozolins (V) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2019 

VOTERINGSLISTA § 4 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) -- Anna Nylander   1    

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl  1     

Peter Berndtson (SD) 1    1    

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1    1    

Mikael Sandén (SD) 1    1    

Anita Folden (SD) 1    1    

Helge Wigforss (SD) 1    1    

Bertil Johansson (LP) 1  1      

Lars-Inge Johansson (LP) 1  1      

Nicole Eierkus (LP) 1  1      

Karl-Fredrik Klinker (MED) -- Margareta Svensson   1    

Mikael Kahlin (MED) -- Martin Lönnstam   1    

Jonas Hellsten (M) 1  1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2019 

Ersättare Parti Nv 

Jerker Jacobson (M)  

Marit Schwerin (M) 1 

Thor Gunnar Bjelland (M) 1 

Angela Magnusson (M) 1 

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C) 1 

Jan Gottfriedson (L) 1 

Emma Gröndahl (L)  

Lars Gustafsson (KD) 1 

Helene Nilsson (KD) 1 

Rosita Antonsson (S)  

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Lennart Svensson (V)  

Mudhir Karmush (V) 1 

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Conny Nilsson (SD) 1 

Karin Sjöström (SD) 1 

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Martin Lönnstam (MED)  

Margareta Svensson (MED)  

Lena Åkesson (TRP)  

Anna-Maria Sjöstrand (TRP)  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 1 Dnr 2018-000216  

 

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Åmot 2:4 Mar-

garetavägen i Mellbystrand   

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Åmot 

2:4, Margaretavägen i Mellbystrand 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 

Kommunstyrelsen biföll den 10 november 2015 § 226 ansökan om 

planbesked för Åmot 2:4.  

 

Syftet med detaljplanen är att ändra användning av allmän plats-

mark, natur, till kvartersmark, bostäder. Detaljplanen ska möjlig-

göra användningen kvartersmark, bostäder, där det redan idag finns 

tre fritidshus. För de obebyggda delarna av området kvarstår an-

vändningen; natur. 

 

Planområdet är beläget vid Margaretavägen i norra delen av Mell-

bystrand och ligger cirka 220 meter från strandlinjen. Planförslaget 

har samråtts från den 11 april 2018 till den 4 juni 2018 därefter 

granskats från den 17 september 2018 till den 19 oktober 2018.  

Synpunkterna efter granskningen har sammanställts i ett gransk-

ningsutlåtande. Planen hanteras med standardförfarande och be-

döms nu vara klar för att antas.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2019 § 1. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 december 2018 § 

189.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 2 Dnr 2016-000401  

 

Förvärv av Skummeslöv 4:1 i Skummeslövsstrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastig-

hetsreglering. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 5 250 000 kronor i 2019 års revidering av investeringsbud-

geten. Anslaget finansieras genom motsvarande minskning av 

kommunens rörelsekapital.  

 

Ärendebeskrivning 

LRF Konsult bjöd under våren 2018 ut ca 12,6 hektar av fastighet-

en Skummeslöv 4:1 beläget väster om motorvägen i Skum-

meslövsstrand till försäljning för en summa av 6 miljoner kronor.  

 

I gällande översiktsplan är området är till största delen utpekat som 

intressant för bostads-, service- och kontorsbebyggelse. Då kom-

munen inte äger några större sammanhängande markområde i 

Skummeslövsstrand menar planeringskontoret att marken bör för-

värvas. Område kan användas för bostadsbebyggelse och även för 

eventuell kommunal service som kan komma att behövas på orten i 

framtiden.  

 

Efter förhandling har köpeskillingen bestämts till 5 250 000 kronor. 

I uppgörelsen ingår att säljarna får nyttja marken för lantbruksän-

damål fritt fram till den 31 januari 2020 och att kommunen avstår 

ett markområde bestående av ett gammalt mindre grustag om ca 

2 000 m2. Grustaget bedöms inte ha något större ekonomiskt värde 

då det inte kan bebyggas och inte kan brukas som åkermark.  

 

Förvärvet sker genom fastighetsreglering där marken överförs till 

kommunens fastighet Skummeslöv 30:10 och säljarna står för 

lantmäterikostnaderna. På marken som förvärvas har kommunen ut-

fört geotekniska undersökningar som visar att marken är lämplig 

för bostadsbebyggelse. Innan marken kan bebyggas med bostäder 

krävs dock att bullerpåverkan från motorvägen och Västkustbanan 

minskas kraftigt genom bullerdämpande åtgärder. 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2019 § 3. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen för-

slag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 3 Dnr 2018-000474  

 

Förvärv av del av Trulstorp 1:92 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastig-

hetsreglering. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 3 500 000 kronor i 2019 års revidering av investeringsbud-

geten. Anslaget finansieras genom motsvarande minskning av 

kommunens rörelsekapital.  

 

Ärendebeskrivning 

LRF Konsult bjöd under november 2018 ut del av fastigheten Trul-

storp 1:92 till försäljning. Området omfattas av kommunens fördju-

pade översiktsplan för Åmot antagen av kommunfullmäktige den 

30 augusti 2011, § 104.  

 

Med anledning av att området är utpekat för bland annat bostadsbe-

byggelse i den fördjupade översiktsplanen samt att kommunen i 

princip inte äger någon mark inom planområdet så anses marken 

nödvändig att förvärva.  

 

Efter förhandling med säljaren har köpeskilling bestämts till 

3 500 000 kronor. I priset ingår även att kommunen köper till ytter-

ligare 2,8 hektar jordbruksmark av Trulstorp 1:92 beläget i nära an-

slutning till Laholms järnvägsstation. Affären sker genom fastig-

hetsreglering där marken överförs till kommunens fastighet Trul-

storp 1:9 och säljaren står för lantmäterikostnaderna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2019 § 2. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2019. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ove Bengtsson (S), Eva M Larsson (MP), Ove Bengtsson (C) och 

Peter Berndtson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Martin Lönnstam (MED): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Martin Lönn-

stams förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Martin Lönnstam (MED) och Margareta Svensson (MED) reserve-

rar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 4 Dnr 2016-000166  

 

Beställning hos Kommunfastigheter i Laholm AB av om- och 

nybyggnation av skola samt nybyggnation av förskola i Skott-

torp 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för om- 

och nybyggnation av skola samt nybyggnation av förskola i Skott-

torp och uppdrar åt kommunstyrelsen att beställa om- och nybygg-

nation i enlighet med förstudiens alternativ 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter i Laholm AB har den 25 september 2018 över-

lämnat en förstudie avseende utbyggnad av Skottorpsskolan. För-

studien har remitterats till barn- och ungdomsnämnden. 

 

I förstudien föreslås en livstidsförlängning av befintlig skolan samt 

en nybyggd F-6 skola och ett nytt tillagningskök som ska försörja 

både skola och förskola. Vidare föreslås att nuvarande Muminda-

lens förskola rivs och ersätts med en ny förskolan. Totalt beräknas 

investeringen uppgå till 164 000 tkr vilket ger en årlig hyra om 

8 540 tkr. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB beräknar att total projekttid från 

fullmäktiges godkännande är 33-48 månader beroende på om 

Mumindalens förskola evakueras under byggtiden eller ej.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2019 § 4. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 28 november 2018 § 

94. 

Förstudie den 25 september 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Kjell Henriksson (S), 

Maria Bronelius (C), Bertil Johansson (LP) och Bo Tengqvist (S): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Nilsson (KD) med instämmande av Martin Lönnstam 

(MED), Margareta Jonsson (L), Anna Nylander (SD) och Sara 

Unosson (KD): Ärendet ska återremitteras för att ta fram fler alter-

nativ samt klargöra hur evakueringen ska gå till. 

  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 ska återremitteras. 

 

Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster och 12 nej-röster samt 1 som avstår från att rösta 

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

röstningslista § 4). 

 

Därefter lägger ordföranden fram kommunstyrelsens förslag till be-

slut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Jörgen Nilsson (KD), Sara Unosson (KD), Elvis Begic (L), Marga-

reta Jonsson (L), Anna Nylander (SD), Peter Berndtson (SD), Ann-

Helén Djivjak (SD), Mikael Sandén (SD), Anita Folden (SD), 

Helge Wigforss (SD), Margareta Svensson (MED) och Martin 

Lönnstam (MED) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 5 Dnr 2018-000309  

 

Svar på motion om utvärdering av kommunens engagemang i 

Laholmsbuktens VA (LBVA) 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att en ojävig utvärdering genomförs om Laholms kommuns samar-

bete med LBVA och att Laholm avbryter samarbetet med LBVA 

och återgår till att själv sköta sin verksamhet när det gäller vatten 

och avlopp. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2010, § 98, att inrätta en 

gemensam nämnd för allmän va-försörjning inom Halmstads och 

Laholms kommuner. Den 22 juni 2010 fattade kommunfullmäktige 

i Halmstads kommun ett likalydande beslut. Nämnden trädde i kraft 

den 1 januari 2011. Bakgrunden till beslutet var att båda kommu-

nerna stod inför stora utmaningar både vad gällde kompetensför-

sörjning och möjligheterna att kunna erbjuda en trygg, uthållig och 

kostnadseffektiv va-försörjning. Vid den tidpunkten bedömdes ge-

mensam nämnd vara den lämpligaste organisationsformen för sam-

verkan. 

 

Under 2017 har ägarsamrådet (kommunstyrelsens presidium och 

kommunchef i respektive kommun samt LBVA:s presidium och 

förvaltningschefen för LBVA) diskuterat hur nuvarande och fram-

tida samverkan inom VA ser ut samt vilken driftform som är lämp-

ligast för LBVA. Ägarsamrådet har uppdragit åt en konsult att ut-

reda befintlig organisationsform för LBVA, organisationens fram-

tida utveckling och en eventuell bolagisering av verksamheten. 

 

Då en utvärdering av LBVA är genomförd och med hänvisning till 

hur svårt det är för en enskild kommun att hantera de utmaningar 

som VA-verksamheterna står inför, föreslår kanslienheten att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2019 § 5. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2018. 

Motion den 22 juli 2018.   forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

Roland Norrman (M) med instämmande av Ove Bengtsson (S), Er-

ling Cronqvist (C) och Peter Berndtson (SD): Bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP) och Lars-Inge Johans-

son (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kommunfullmäktige 2019-01-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 6 Dnr 2018-000513  

 

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler - Hasslövs 

bygdegård 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 

ansökan att för planerade åtgärder på Hasslövs bygdegård 

lämna Hasslövs bygdegårdsförening bidrag med 30 procent av 

det bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt för-

ordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingsloka-

ler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig om-

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organi-

sation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten.  

 

Ärendebeskrivning 

Hasslövs bygdegårdsförening ansöker om kommunalt stöd för inve-

stering i allmän samlingslokal. 

 

Investeringen avser standarshöjande utrustning. Den totala kostna-

den för investeringen uppgår till 476 500 kr. En förutsättning för att 

Boverket ska bevilja bidraget om högst 50 procent är att kommunen 

medfinansierar 30 procent via bidrag till föreningen. Kommunens 

del motsvarar 142 950 kr. Resterande del om 20 procent ska finan-

sernas av föreningen. 

 

Investeringen omfattar ny diskmaskin, varmvattenberedare, kylag-

gregat, två värmepumpar, isolering av vinden samt solceller.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2019 § 6. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 november 2018 

§ 181. 

Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen för-

slag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 7 Dnr 2018-000102  

 

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler - Solbackens 

bygdegård 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 

ansökan att för planerade åtgärder på Solbackens bygdegård 

lämna Solbackens bygdegårdsförening bidrag med 30 procent 

av det bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt 

förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslo-

kaler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig om-

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organi-

sation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten.  

 

Ärendebeskrivning 

Solbackens bygdegård ansökte under hösten 2017 om kommunalt 

stöd för investering i allmän samlingslokal. Kommunfullmäktige 

beviljade delfinansiering av ansökan den 27 mars 2018. Boverket 

beviljade däremot inte ansökan. 

 

Solbackens bygdegårdsförening har på nytt ansökt om kommunalt 

stöd för investering i allmän samlingslokal. 

 

Investeringen avser medel till ombyggnation av kök samt en större 

allmän renovering. Den totala kostnaden för investeringen uppgår 

till 5 306 750 kr. En förutsättning för att Boverket ska bevilja bi-

draget om högst 50 procent är att kommunen medfinansierar 30 

procent via bidrag till föreningen. Kommunens del motsvarar 

1 592 025 kr. Resterande del om 20 procent ska finansernas av för-

eningen. 

 

Syftet med renoveringen och ombyggnationen är att få fart på byg-

degården och göra den attraktiv för uthyrning. Ombyggnationen 

sker framförallt för att uppfylla kraven på hantering av livsmedel. 

Även en rad förbättringsåtgärder behöver genomföras såsom reno-

vering av toaletter, nytt ytskikt, byte av fönster och ny ventilation 

samt ny el mm. Insatserna omfattar även anpassningar till gällande 

regler för tillgänglighet. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2019 § 7. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 november 2018 

§ 182. 

Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Erling Cronqvist (C) och 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Peter Berndtson (SD): Ärendet ska återremitteras för diskussion   

om ambitionsnivån i ansökan med bygdegårdsföreningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras ikväll eller återremitte-

ras och finner att ärendet ska avgöras ikväll. 

 

Därefter lägger ordföranden fram kommunstyrelsens förslag till be-

slut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet kommun-

styrelsens förslag. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Majvor Person (C) i beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 8 Dnr 2018-000563  

 

Begäran om kompensation för volymökning inom familjehems-

verksamheten 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden begär den 18 december 2018 § 139 hos kommun-

fullmäktige om kompensation för volymökning motsvarande 1 års-

arbetare, ca 600 tkr till familjehemsverksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade om kommunplan med budget år 

2019 samt ekonomisk plan år 2020-2021 den 27 november 2018 § 

118.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2019 § 8. 

Socialnämndens protokoll den 18 december 2018 § 139.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ann-Helén Djivjak (SD): Bifall till socialnämndens begäran. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsen förslag mot Ann-Helén Djiv-

jaks förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag om att avslå socialnämndens begä-

ran. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 9 Dnr 2019-000021  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Halmstads tingsrätt har entledigat Magnus Johansson (M) från upp-

draget som nämndeman.  

 

Beslutsunderlag 

Entledigande den 13 december 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 10 Dnr 2019-000035  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Elsie Henriksson (TRP) från upp-

drag som ersättare i socialnämnden. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Inger Stenberg (TRP) till ersättare i 

socialnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Elsie Henriksson (TRP) begär att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ersättare i socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 11 januari 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 11 Dnr 2018-000433  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Gunilla Karlsson, Mellbystrand, till hu-

vudman i Laholms sparbank för tiden från den ordinarie sparbanks-

stämman 2019 till och med den ordinarie sparbanksstämman 2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 18 december 2018, § 164, valt Mary-

am Barkadehi (M) till huvudmän i Laholms sparbank för tiden från 

den ordinarie sparbanksstämman 2019 till och med den ordinarie 

sparbanksstämman 2023. 

 

Laholms sparbank har meddelat att Maryam Barkadehi (M) inte är 

valbar eftersom hon inte är kund i banken. Banken anhåller att 

kommunen utser en ny huvudman.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 12 Dnr 2019-000069  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Charlotta Alsbjer (C) från uppdrag 

som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Charlotta Alsbjer (C) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 28 januari 2019.  

_____ 
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§ 13 Dnr 2019-000073  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Thomas Lövenbo (SD) från upp-

draget som huvudman i Laholms Sparbank. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Lars-Göran Jarl (SD) till huvudman 

i Laholms Sparbank för tiden från den ordinarie sparbanks-

stämman 2019 till och med den ordinarie sparbanksstämman 

2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Thomas Lövenbo (SD) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som huvudman i Laholms sparbank.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 29 januari 2019.  

_____ 
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§ 14 Dnr 2019-000016  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om inläs-

ningsarvode till alla ersättare i nämnder och styrelser. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid kom-

munfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2019. 

Dnr: 2018-000507 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om att åter-

föra medborgarförslag. Motionen remitteras till kommunstyrel-

sen för yttrande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 

juni 2019. 

Dnr: 2018-000508. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om förbud 

mot tiggeri. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för ytt-

rande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 

2019. 

Dnr: 2018-000554.  

_____ 

 

 


