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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (21) 

Kommunfullmäktige 2019-02-26  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 20:00 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Tommy Jacobson, kommunrevisor, § 15 

 Linus Aldefors, revisionsbiträde, § 15 

 Jonas Påhlsson, tf. kanslichef 

 

 

Utses att justera Eva M Larsson (MP) och Magnus Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret torsdagen den 28 februari 2019 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 15-28 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Eva M Larsson (MP) Magnus Johansson (S) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 26 februari 2019 

 
Protokollet som justerats den 28 februari 2019, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Tf. kanslichef 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 1 mars 2019 

till och med den 22 mars 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2019 

VOTERINGSLISTA    § 20    § 

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 (M) 1  1      

Sten Candell (M) 1  1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Gudrun Pettersson (C) 1  1      

Majvor Persson (C) 1  1      

Fredrik Lindqvist (C) 1  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) 1    1    

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) 1  1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Kristina Jönsson (S) 1  1      

Magnus Johansson (S) 1  1      

Siv Pålsson (S) 1  1      

Bo Tengqvist (S) 1  1      

Birgitta Fritzon (S) 1  1      

Ebba Ozolins (V) -- Lennart Svensson   1    

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2019 

VOTERINGSLISTA § 20 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) -- Lars-Göran Jarl 1      

Ingmar Rundberg (SD) -- Karin Sjöström 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) 1    1    

Mikael Kahlin (MED) -- Margareta Svensson   1    

Jonas Hellsten (M) 1  1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2019 

Ersättare Parti Nv 

Jerker Jacobson (M) 1 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Annalena Emilsson (C) 1 

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) 1 

Andreas Thid (S) 1 

Jeanette Örenmark (S)  

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)  

Karin Sjöström (SD)  

Ulf Johansson (LP) 1 

Camilla Johansson (LP) 1 

Martin Lönnstam (MED)  

Margareta Svensson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

Anna-Maria Sjöstrand (TRP) 1 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 15 Dnr 54699  

 

Information om granskningar 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen informerar om granskning av investeringspro-

cessen och granskning av kommunstyrelsens styrning och uppfölj-

ning av gatu- och vägnätets underhållsbehov 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 16 Dnr 2019-000136  

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om parkering 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Inger Reinfeldt (TRP) begär i en fråga till kommunstyrelsens ordfö-

rande svar om parkeringsplatser i Laholms stad. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) svarar på frå-

gan.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga den 22 februari 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 17 Dnr 2018-000548  

 

Utbyggnad av exploateringsområde för del av Våxtorp 2:68 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bygga ut 

och upprätta exploateringsområde i enlighet med lagakraftvun-

nen detaljplan i Våxtorp. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 3 415 000 kronor i 2019 års revidering av investeringsbud-

geten. Anslaget finansieras genom motsvarande minskning av 

kommunens rörelsekapital. 

 

3. Kommunfullmäktige antar följande tomtpriser för utbyggnads-

området: 120 000 kronor per tomt för de 7 tomterna längs 

Hishultsvägen 150 000 kronor per tomt för resterande 20 tom-

ter. Priserna är fasta och indexregleras ej.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret föreslår att ett exploateringsområde för bostäder 

ska byggas ut i Våxtorp. För område finns lagakraftvunnen detalj-

plan. 

 

I Våxtorp återstår endast en ledig villatomt i kommunens bestånd. 

Del av kommunens fastighet Våxtorp 2:68 omfattas sedan 1969 av 

en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter bostadsbebyggelse. För 

utbyggnad av en del av bostadsområdet finns redan anmält intresse 

från exploatör. För att möjliggöra att tomterna bebyggs behöver 

kommunen bygga ut infrastruktur i form av gator och VA. För detta 

har planeringskontoret tagit fram en exploateringskalkyl. 

 

Området beräknas kosta 3 415 tkr att bygga ut. Inkomsterna från 

villatomtförsäljning beräknas till 3 840 tkr. Jämte ovanstående ex-

ploateringskostnader tillkommer även en uppskattad årlig driftkost-

nad för allmän plats på cirka 60 tkr. I samband med utbyggnaden 

behöver ett verksamhetsområde för allmänna vatten- och avlopps-

anläggningar antas.  Laholmsbuktens VA står för de kostnader som 

detta medför.  

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

I området föreslås en differentierad prissättning på villatomterna, 

baserat på tomternas läge. Sju tomter längs Hishultsvägen föreslås 

säljas för 120 000 kronor per tomt. För resterande 20 tomter före-

slås en priset sättas till 150 000 kronor per tomt.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 januari 2019 § 10. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Normann (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C) 

och Jörgen Nilsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 18 Dnr 2018-000559  

 

Exploateringsavtal för Skummeslöv 3:17 i Skummeslövsstrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal avseende fas-

tigheten Skummeslöv 3:17.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Skummeslöv 3:17 har upp-

rättats och är klar för antagande. Ett exploateringsavtal har därför 

tagits fram som reglerar genomförandet av detaljplanen. 

 

Exploateringsavtalet medger kommunen rätt att bland annat utföra 

och bibehålla anläggningar för vatten- och avlopp. Exploatören ska 

med full äganderätt och utan ersättning överlåter till kommunen de 

delar av området som enligt detaljplanen utgör allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap samt de delar av området som enligt 

detaljplanen ska utgöra kvartersmark för tekniska anläggningar. 

Marken kommer att fastighetsregleras till kommunens fastighet 

Skummeslöv 30:10.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2019 § 43. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2019. 

Exploateringsavtal för Skummeslöv 3:17.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 19 Dnr 2018-000091  

 

Antagande av detaljplan för Skummeslöv 3:17 med flera i 

Skummeslövsstrand  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Skummeslöv 

3:17 med flera, 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 har den 17 mars 2015 § 57 bifallit en ansökan 

om planbesked från samfälligheten Skummeslöv nr 3 om att ta fram 

en detaljplan för fastighet Skummeslöv 3:17 i Skummeslövsstrand.  

 

Planområdet avgränsas av Stora strandvägen i norr. I öster avgrän-

sas detaljplanen av bostadsfastigheter på östra sidan av Axels väg. I 

söder sträcker sig detaljplanen fram till ett grönområde.  

 

Syftet med detaljplanen är att ge området byggrätter som blir bättre 

anpassade till fastigheternas storlek samt att genom bestämmelser 

bekräfta befintlig användning av kvarters- och allmän platsmark. 

Restriktionerna för bebyggelse ändras och den totala tillåtna bygg-

nadsarean utökas. Detaljplanen syftar även till att ändra huvudman-

naskapet för allmänna gång- och cykelvägar samt gator, från enskilt 

till kommunalt huvudmannaskap. Parkområden förblir i enskilt hu-

vudmannaskap. 

 

Synpunkter som kommit in under samråd och granskning redovisas 

i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Efter granskningen 

har mindre förtydliganden gjorts i planhandlingarna. I övrigt är 

planförslaget oförändrat.  

 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande och bedöms vara 

klar för antagande. Planförslaget medför inte någon betydande mil-

jöpåverkan och någon miljökonsekvensbeskrivning har där-med 

inte upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2019 § 44. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 januari 2019 § 18.  

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Knut Slettengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

_____  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 20 Dnr 2018-000269  

 

Svar på motion om bostadsbyggnation på Kobben 2 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunfullmäktige avslår förslaget till byggandet av höghus på 

Kobben 2 samt att Laholmshem AB får i uppdrag att ta fram ett för-

slag till nya hus som passar in i området.  

 

Kommunfullmäktige har den 25 september 2018 § 84 antagit de-

taljplan för Kobben 2 med flera och del av Lagaholm 4:1 i Laholm. 

Kommunfullmäktige har därmed redan tagit ställning i frågan. Pla-

neringskontoret föreslår därför att motionen avslås.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2019 § 45. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2018. 

Motion den 31 juli 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Bertil Johanssons (LP) förslag om att bifalla 

motionen mot kommunstyrelsen förslag om att avslå motionen och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.  

Nej-röst för Bertil Johanssons förslag om att bifalla motionen. 

 

Omröstningsresultat  

Med 34 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 7 nej-röster för 

Bertil Johanssons förslag beslutar kommunfullmäktige att avslå 

motionen (se bilagda voteringslista § 20). 

 

 

  forts 
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Reservation 

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

(LP), Karl-Fredrik Klinker (MED), Margareta Svensson (MED), 

Inger Reinfeldt (TRP) och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 
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§ 21 Dnr 2018-000325  

 

Svar på motion om Svarvareskogen 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion föreslår Ove Bengtsson (C) och Erling Cronqvist (C) 

att Svaravareskogen skyddas mot framtida exploatering i kom-

mande översiktsplanering och att kommunen utreder om bidrag kan 

sökas för hållbar förvaltning i området. 

 

Kommunledningskontoret redogör i tjänsteskrivelse den 22 januari 

2019 för området Svarvareskogens status i gällande översiktsplan. I 

planen finns inga utvecklingsmål som står i konflikt med reservats-

bildningen eller riksintressena för naturvård och friluftsliv.  

 

Kommunledningskontoret framför att det är möjligt att i kommande 

revidering av översiktsplanen peka ut området som aktuellt för 

bildande av ett kommunalt naturreservat. Att planera för och bilda 

ett kommunalt naturreservat är dock en krävande process som stäl-

ler stora krav på kompetens- och resurstillgång hos kommunen.  

 

Det finns möjlighet att hos naturvårdsverket söka bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt bland annat för att ta fram underlag till ett bli-

vande naturreservat men också till framtagande av skötselplan, 

gränsmarkering m.m. Det finns även möjlighet att söka bidrag för 

vård- och förvaltning, t.ex. spänger, stigar och andra engångsåtgär-

der samt vissa restaureringsåtgärder.  

 

Vid bildande av ett kommunalt naturreservat finns det möjlighet för 

kommuner att söka så kallat statligt markåtkomstbidrag av Natur-

vårdverket. Bidrag kan lämnas till markköp, intrångsersättning, 

marknadsvärdeminskning på kommunens egen fastighet och ersätt-

ning för naturvårdsavtal. Markområdet är idag privatägt och ersätt-

ningsfrågan behöver därför utredas tidigt.  

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Motionens förslag att utreda möjligheterna att söka bidrag för för-

valtning och utveckling är ett uppdrag som bygger på att någon 

form av skötselplan och eller naturvårdsavtal finns. Detta upprättas 

i processen med att bilda ett reservat och liknande i samband med 

detaljplanläggning varför upprättande av skydd alternativt ett mark-

förvärv bör göras före detta uppdrag ges. 

 

Behovet av skydd måste ställas mot en bedömning av troliga hot-

bilder. Dessutom behöver åtgången av resurser för att tillskapa mer 

långtgående skydd prioriteras gentemot andra projekt i budget, i 

planprioriteringen (om så är aktuellt) och i verksamhetsplaneringen 

generellt. I nuläget är kommunens budget ansträngd, väntelistan av-

seende detaljplaner är lång och det finns en starkt begränsad till-

gång till kommunekologtimmar i kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2019 § 46. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2019. 

Motion den 16 augusti 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Tengqvist (S) med instämmande av Roland Norrman (M), Bertil 

Johansson (LP) och Karl-Fredrik Klinker (MED): Bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 
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§ 22 Dnr 2018-000342  

 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende de-

rivat 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Laholms kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 2 juni 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Laholms kom-

mun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 

för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger före-

träda Laholms kommun genom att företa samtliga nödvändiga 

åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuva-

rande och blivande borgenärer. 

 

2. Laholms kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Laholms kommun den 12 september 2011, vari det inbördes 

ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 

fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 

gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgens-

förbindelsen, alltjämt gäller. 

 

3. Laholms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Laholms kommun den 12 september 2011, vari Laholms kom-

muns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avse-

ende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 

4. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordfö-

rande Erling Cronqvist och ekonomichef Kristoffer Dehlin be-

myndigas att i förening underteckna alla handlingar med anled-

ning av detta beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun ingick 1999 medlemskap i Kommuninvest eko-

nomisk förening. Ett villkor för medlemskap är att samtliga med-

lemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara soli-

dariskt såsom för egen skuld för Kommuninvest samtliga förplik-

telser. Laholms kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 2 

juni 1999 och har bekräftat densamma genom beslut av kommun-

fullmäktige den 22 oktober 2009, § 155.  

  forts 
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag 

då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet 

bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för 

Laholms kommuns borgensåtagande löper således ut under 2019. 

Kommunen behöver därför genom ett beslut i kommunfullmäktige 

bekräfta att borgensförbindelsen alltjämt är gällande. Därefter för-

längs borgensåtagandet ytterligare en tioårsperiod. 

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett 

separat regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om med-

lemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avse-

ende derivat. Kommunfullmäktige beslutade ingå dessa avtal den 

30 augusti 2011, § 108. Avtalen undertecknades av kommunen den 

12 september 2011. Enligt Kommuninvest riskeras även dessa avtal 

bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i 

likhet med borgensförbindelsen. 

 

För att underlätta för medlemmarna har det beslutats att tillämpa ett 

gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressav-

talet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med bor-

gensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 

omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2019 § 47. 

Skrivelse från Kommuninvest den 29 augusti 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 
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§ 23 Dnr 2018-000553  

 

Villkorsändring för lån med kommunal borgen till Björbäcks 

Ryttarförening 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner villkorsändring för lån med kom-

munal borgen till Björbäcks Ryttarförening i enlighet med förelig-

gande ansökan.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 28 januari 2010 beviljat Björbäcks 

Ryttarförening kommunal borgen som säkerhet för lån om 

1 500 000 kronor. Lånet avsåg finansiering av tillbyggnad av be-

fintligt ridhus samt uppförande av 60 hästboxar i anslutning till rid-

huset på föreningens fastighet Våxtorp 4:38 i Björbäck. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 29 september 2015 att medge ett 

amorteringsfritt år för lånet.  Skälen var då att föreningen drabbats 

av ett stort inkomstbortfall till följd av en olycka i samband med en 

hopptävling. 

 

Kommunfullmäktige beslutade även den 25 april 2017 om ytterli-

gare ett amorteringsfritt år för perioden 10 juli 2017 till den 10 juli 

2018. Orsaken till uppskovet var att föreningen önskade en tillfällig 

utgiftsminskning för att då kunna finansiera en ny bevattningsan-

läggning med egna medel och därmed minska behoven av framtida 

underhåll. 

 

Björbäcks Ryttarförening har i skrivelse den 12 januari 2019 fram-

fört önskemål om att sänka amorteringstakten på lånet som har 

kommunal borgen. Kapitalskulden uppgår idag till 972 000 kronor, 

föreningen amorterar årligen 96 000 kronor och önskar ändra sin 

amorteringsnivå till 57 000 kronor. 

 

Ursprungsvillkoren var att amorteringstiden uppgick till knappt 16 

år. Med ovan beskriva uppskov har amorteringstiden utökats till 18 

år. Det är en relativt kort amorteringstid om man jämför med lån till 

andra föreningar som kommunen borgar för. Dessa ligger oftast på 

en amorteringstid i intervallet 20–25 år. 

 

 

  forts 
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Kreditgivaren har givit indikationer att de är positiva till en amorte-

ringsminskning till en årlig amortering på 57 000 kronor vilket 

skulle innebära att lånet skulle få en löptid på 25 år istället för ovan 

beskrivna 18 år. En sådan förändring av lånevillkoren kräver emel-

lertid också ett godkännande från borgensmannen, det vill säga 

kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2019 § 48. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2019. 

Skrivelse från Björbäcks Ryttarförening den 12 januari 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Roland Norrman (M), 

Bertil Johansson (LP) och Jörgen Nilsson (KD): Bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 
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§ 24 Dnr 2018-000107  

 

Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer för ekonomi- och 

verksamhetsstyrning.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i kommunplan med budget för 2018 samt 

ekonomisk plan för 2019-2020 gett kommunstyrelsen i uppdrag att 

göra en översyn av styrmodellen. Syftet med översynen har varit att 

”gå från kontroll till tillit, från erbjudande till behov, från mål till 

syfte och från servicekvalitet till livskvalitet.” 

 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny styrmo-

dell och principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Riktlin-

jer för ekonomi- och verksamhetsstyrning som ska ersätta Principer 

för ekonomi- och verksamhetsutveckling. 

 

Förslaget innebär en enklare och effektivare styrning. Enklare, 

bland annat, genom att antalet målnivåer har minskat och att de 

gemensamma målen gäller långsiktigt och ändras inte varje år. Ef-

fektivare genom att det beskrivs hur nämnderna kan styra inom 

grunduppdraget, och inom den del av verksamheten som inte berörs 

av fullmäktiges gemensamma mål.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2019 § 49. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2019. 

Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 

Kommunfullmäktige 2019-02-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 25 Dnr 2019-000021  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Bernt Karlsson, Klittervägen 12, 312 60 

Mellbystrand, till nämndeman vid Halmstads tingsrätt för tiden till 

och med den 31 december 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nämndeman vid 

Halmstads tingsrätt efter Magnus Johansson (M).  

 

Beslutsunderlag 

Entledigande den 13 december 2018.  

_____ 
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§ 26 Dnr 2019-000069  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Åke Hantoft (C), Stora Strandvägen 2 A, 312 72 Skum-

meslövsstrand, väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram 

till och med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i kom-

munstyrelsen efter Charlotta Alsbjer (C) som befriades från sitt 

uppdrag av fullmäktige den 29 januari 2019, § 12. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 januari 2019, § 12.  

_____ 
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§ 27 Dnr 2019-000103  

 

Valärende   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Mikael Kahlin från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrel-

sen.  

 

2. Kommunfullmäktige utser Martin Lönnstam (MED) till ny er-

sättare i kommunstyrelsen för tiden till och med den 31 decem-

ber 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Mikael Kahlin (MED) har begärt att få bli befriad från sina uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrel-

sen.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 11 februari 2019.  

_____ 
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§ 28 Dnr 2019-000133  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Ebba Ozolins från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt 

ersättare i valberedningen.  

 

2. Fyllnadsval till socialnämnden och valberedningen förrättas 

nästa sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Ebba Ozolins (V) begär att få bli befriad från uppdrag som ledamot 

i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt ersättare i 

valberedningen.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 26 februari 2019.  

_____ 

 

 


