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Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, tf. kanslichef 

 

 

Utses att justera Ove Bengtsson (S) och Knut Slettengren (M) 

  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret onsdagen den 29 maj klockan 11:00 

 

Paragrafer  §§ 52-67 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Ove Bengtsson (S) Knut Slettengren (M) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 28 maj 2019 

 
Protokollet som justerats den 29 maj 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 30 maj 2019 

till och med den 20 juni 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2019 

VOTERINGSLISTA    § 53    § 54 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1  1   1   

Jerker Jacobson (M) 1  1   1   

Kenneth Camitz (M) 1  1   1   

Knut Slettengren (M) 1  1   1   

Eric Semb (M) 1  1   1   

Sten Candell (M) 1  1   1   

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Maria Bronelius (C) 1  1   1   

Gudrun Pettersson (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) 1  1   1   

Fredrik Lindqvist (C) -- Annalena Emilsson 1   1   

Lamis Al Nouri (C) 1  1   1   

Elvis Begic (L) 1  1   1   

Margareta Jonsson (L) 1  1   1   

Sara Unosson (KD) 1  1   1   

Jörgen Nilsson (KD) 1  1   1   

Inger Reinfeldt (TRP) 1  1   1   

Eva M Larsson (MP) 1  1   1   

Kjell Henriksson (S) -- Rosita Antonsson 1   1   

Annita Asplid (S) 1  1   1   

Ove Bengtsson (S) 1  1   1   

Kristina Jönsson (S) 1  1   1   

Magnus Johansson (S) 1  1   1   

Siv Pålsson (S) 1  1   1   

Bo Tengqvist (S) 1  1   1   

Birgitta Fritzon (S) 1  1   1   

Lennart Svensson (V) -- Mudhir Karmush 1   1   

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2019 

VOTERINGSLISTA § 53 § 54 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1   1 

Ingmar Rundberg (SD) -- Karin Sjöström   1   1 

Peter Berndtson (SD) 1    1   1 

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1    1  1  

Mikael Sandén (SD) 1    1   1 

Anita Folden (SD) 1    1   1 

Helge Wigforss (SD) 1    1   1 

Bertil Johansson (LP) 1    1 1   

Lars-Inge Johansson (LP) 1    1 1   

Nicole Eierkus (LP) 1    1 1   

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1    1   1 

Martin Lönnstam (MED) 1    1   1 

Jonas Hellsten (M) 1  1   1   

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2019 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M) 1 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Lena Jogersten (M) 1 

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Jan Gottfriedson (L) 1 

Emma Gröndahl (L)  

Lars Gustafsson (KD) 1 

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S)  

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Mudhir Karmush (V)  

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED) 1 

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

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

§ 52 Dnr 2019-000270  

 

Interpellation till socialnämnds ordförande  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i en interpellation till socialnämndens 

ordförande svar på frågor om riktlinjer för städtjänst. 

 

Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) svarar på inter-

pellationen.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 9 maj 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 53 Dnr 2018-000554  

 

Svar på motion om förbud mot tiggeri på offentlig plats 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunfullmäktige beslutar att i lokala ordningsföreskrifter in-

föra ett förbud mot tiggeri på offentlig plats i Laholms kommun och 

att organisationer som har tillstånd att bedriva insamlingar undantas 

från förbudet. 

 

Motioner om att införa ett förbud mot tiggeri i lokala ordningsföre-

skrifter har behandlats av kommunfullmäktige vid två tillfällen un-

der förra mandatperioden. I båda fallen har fullmäktige avslagit 

motionerna. Vid dessa tillfällen har kommunledningskontoret be-

dömt att ett sådant förbud inte vore förenligt med ordningslagen 

(1993:1617). Sedan dess har rättsläget förtydligats från Högsta för-

valtningsdomstolen (HFD).  

 

I HFD:s dom den 17 december 2018 angående Vellinge kommuns 

beslut om tiggeriförbud uttalas att det anses förenligt med ordnings-

lagen att som kommun införa ett tiggeriförbud, eller förbud mot 

passiv penninginsamling, i de lokala ordningsföreskrifterna. Förbu-

det ska ha till syfte att komma till rätta med eller förebygga någon 

typ av störning i det offentliga rummet. HFD anger vidare att lokala 

ordningsföreskrifter inte får vara för långtgående avseende geogra-

fiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. 

 

I beslutet från Vellinge kommun var tiggeriförbudet begränsat till 

ett antal geografiska platser i kommunen. I den aktuella motionen 

skulle tiggeriförbudet gälla alla offentliga platser i kommunen. 

Kommunledningskontoret bedömer att ett förbud på alla offentliga 

platser i kommunen är för generellt sett till det geografiska tillämp-

ningsområdet och kommunledningskontoret föreslår därmed att 

motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 108. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2019. 

Motion den 18 december 2018.  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Elvis Begic (L), Inger 

Reinfeldt (TRP), Ove Bengtsson (S), Jörgen Nilsson (KD) och Eva 

M Larsson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att mot-

ionen ska avslås. 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Peter Berndtson (SD) 

och Martin Lönnstam (M): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 

att motionen ska avslås. 

 

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 29 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 12 nej-röster 

för Bertil Johanssons förslag beslutar kommunfullmäktige att avslå 

motionen (se bilagda voteringslista § 53). 

 

Reservation 

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

(LP), Thomas Lövenbo (SD), Karin Sjöström (SD), Peter Berndt-

son (SD), Ann-Helene Djivjak (SD), Mikael Sandén (SD), Anita 

Folden (SD), Helge Wigforss (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED) 

och Martin Lönnstam (MED) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 54 Dnr 2018-000507  

 

Svar på motion om inläsningsarvode till alla ersättare i nämn-

der och styrelser 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Karl-Fredrik Klinker 

(MED) att alla närvarande ersättare vid sammanträden i nämnder 

och styrelser ska ha rätt till inläsningsarvode från och med den 1 

januari 2019. Vidare föreslås att kostnaden finansieras genom 

minskad budgetram till kommunstyrelsen alternativt en sänkning av 

partistödet med 20 %.  

 

Kommunfullmäktige har den 27 mars 2018 § 31 beslutat om be-

stämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i La-

holms kommun för mandatperioden 2019-2022 efter förslag från 

demokrati- och organisationsberedningen. Vid fullmäktiges sam-

manträde lämnades förslag om att inläsningsarvodet ska utgå även 

till ersättare som är närvarande när sammanträdet påbörjas från Li-

beralerna och förslag om att inläsningsarvodet ska utgå med 200 kr 

till ersättare som är närvarande när sammanträdet påbörjas från La-

holmspartiet. Fullmäktige avslog båda förslagen. 

 

Arvodesberedningen föreslår den 15 april 2019 § 1 att kommun-

fullmäktige ska avslå motionen med anledning av att de ekono-

miska villkoren ska vara kända för de som blir valda till uppdrag 

inom kommunen. Därav bör bestämmelserna inte ändras under in-

nevarande mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 109. 

Arvodesberedningens protokoll den 15 april 2019 § 1. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2019. 

Motion den 27 november 2018. 

 

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Ärendet ska återremiss för att varje 

partigrupp i fullmäktige ska få avge yttrande över motionen. 

 

Karl-Fredrik Klinker (MED) med instämmande av Thomas Löven-

bo (SD) och Martin Lönnstam (MED): Bifall till motionen. 

 

Margareta Jonsson (L) med instämmande av Bertil Johansson (LP) 

och Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras ikväll eller åter-

remitteras och finner att ärendet ska avgöras ikväll. 

 

Ordföranden ställer därefter förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens för-

slag. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. 

Nej-röst för Karl-Fredrik Klinkers förslag om att bifalla motionen. 

 

Omröstningsresultat 

Med 32 ja-röster för kommunstyrelsens förslag, 8 nej-röster 

för Karl-Fredrik Klinkers förslag och en som avstår beslutar kom-

munfullmäktige att avslå motionen (se bilagda voteringslista § 54). 

 

Reservationer 

Thomas Lövenbo (SD), Karin Sjöström (SD), Peter Berndtson 

(SD), Mikael Sandén (SD), Anita Folden (SD), Helge Wigforss 

(SD), Karl-Fredrik Klinker (MED) och Martin Lönnstam (MED) 

reserverar sig mot beslutet.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 55 Dnr 2013-000074  

 

Exploateringsområde för Östra Nyby i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige upprättar exploateringsområde för Östra Nyby 

etapp 1.  

 

Kommunfullmäktige upprättar exploateringsområde för Östra Nyby 

etapp 2.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har under några år arbetat med att ta fram ny bo-

stadsmark på området som kallas Östra Nyby beläget söder om väg 

24 vid den gamla järnvägsbron i Laholms tätort. Arbetet har nu 

kommit så långt att ett planprogram för hela området har godkänts. 

Miljö- och byggnadsnämnden har samrått om detaljplanen för etapp 

1 av området.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att det ska upprättas två 

exploateringsområden för området. Därigenom överförs mark från 

markreserven till omsättningstillgångar i form av exploateringsom-

råden.  

 

Kommunledningskontoret att upprättat exploateringskalkyl för om-

rådena. Kalkylen ger ett överskott om 5 257 tkr för etapp 1 och 

8 310 tkr för etapp 2. Eventuellt kan en deponi på ett av områdena 

behöva saneras. En sådan sanering beräknas kosta mellan 5 och 10 

miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 110. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inger Reinfeldt (TRP): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstrelsens förslag och finner att 

fullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 56 Dnr 2019-000214  

 

Exploateringsområde för Mellbystrands centrum 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige upprättar ett exploateringsområde för Mell-

bystrands centrum.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har under många år haft en ambition om att 

skapa en centrumbildning i Mellbystrand vid Strandhotellet. Arbe-

tet har nu kommit så långt att ett planprogram för området har god-

känts. Arbetet med detaljplan har påbörjats.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att det ska upprättas ett 

exploateringsområde för området. Därigenom överförs mark från 

markreserven till omsättningstillgångar i form av ett exploaterings-

område.  

 

Kommunledningskontoret att upprättat en exploateringskalkyl för 

området. Kalkylen ger ett underskott om 6 380 tkr. Kommunled-

ningskontoret föreslår trots underskottet att exploateringsprojektet 

ändå genomförs då området är utpekat i översiktsplanen som ett 

förädlingsområde och att Mellbystrand behöver en upprustning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 111. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Ove Bengtsson (S) Bo 

Tengqvist (S) och Bertil Johansson (LP): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstrelsens förslag och finner att 

fullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 57 Dnr 2019-000215  

 

Exploateringsområde för Haga i Skottorp 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige upprättar ett exploateringsområde för Haga i 

Skottorp.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun köpte i mars 2015 in gården Haga i Skottorp, 

dels för att skydda vattentäkten i Skottorp och dels för nya bostäder 

i Skottorp. Miljö- och byggnadsnämnden har samrått om planpro-

gram för området. Planprogrammet förväntas godkännas under 

2019.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att det ska upprättas ett 

exploateringsområde för området. Därigenom överförs mark från 

markreserven till omsättningstillgångar i form av ett exploaterings-

område.  

 

Kommunledningskontoret har upprättat en exploateringskalkyl för 

området. Kalkylen ger ett överskott om 2 325 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 112. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gudrun Pettersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstrelsens förslag och finner att 

fullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 58 Dnr 2017-000452  

 

Antagande av detaljplan för del av Trulstorp 1:9 mfl, 

Ängstorps handelsområde 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Trul-

storp 1:9 med fler, Ängstorps handelsområde, enligt 5 kapitlet 27 § 

plan- och bygglagen (2010:900/2014:900). Planförslaget medför 

betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning är upp-

rättad.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 17 maj 2016 § 105 miljö- och bygg-

nadsnämnden i uppdrag att planlägga del av Trulstorp 1:9 med 

flera. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde 

för handels-, och kontorsändamål i Laholms tätort. En mindre del 

av planområdet planläggs för drivmedelsförsäljning. 

 

Planområdet är beläget i den västra utkanten av Laholm, cirka 2 

kilometer från centrum, i anslutning till väg 24 och Västerleden. 

Området angränsar i norr till Ängstorps reningsverk samt motorba-

nan och i söder till Västerleden. Direkt väster och öster om planom-

rådet finns befintliga jordbruksmarker. Ytterligare österut finns bo-

stadsområdet Blåkulla och väster om planområdet finns Laholms 

järnvägsstation. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har samrått om planen. Synpunkterna 

redovisas i samrådsredogörelsen. En miljökonsekvensbeskrivning 

är upprättad då planen befarades ge upphov till betydande miljöpå-

verkan. Synpunkter som framkommit när planen varit på gransk-

ning redovisas i granskningsutlåtandet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 113. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 59.  

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Jörgen Nilsson (KD), 

Bertil Johansson (LP), Peter Berndtson (SD) och Eva M Larsson 

(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inger Reinfeldt (TRP): Ärendet ska återmitteras för att planen ska 

möjliggöra bostadsbyggnation istället för handel. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras ikväll 

och finner att ärendet ska avgöras ikväll. 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstrelsens förslag och 

finner att fullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 59 Dnr 2018-000193  

 

Förlängning av reservationsavtal för del av fastigheten Nyby 

1:15 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner förlängning av reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Företaget Ohlssons i Landskrona AB reserverade i maj 2018 ca 

28 600 kvadratmeter mark på nya Nyby industriområde. Företaget 

har låtit meddela att de inte har möjlighet att söka bygglov inom 

den uppsatta tidsramen. Företaget ansöker nu om att få förlänga re-

servationstiden med ytterligare ett år, till den 15 maj 2020.  

 

Planeringsenheten föreslår, efter samråd med näringslivsenheten, 

att ansökan ska beviljas då det finns gott om ledig mark kvar på det 

aktuella verksamhetsområdet. Ett avtal om förlängning har därför 

tagits fram där reservationstiden förlängs med ett år men i övrigt 

gäller ursprungsavtalet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 114. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2019. 

Avtal om förlängning av reservationstiden.  

_____ 
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§ 60 Dnr 2019-000232  

 

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente med an-

ledning av ny lag om tobak och liknande produkter 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reglementet för 

miljö- och byggnadsnämnden att gälla från och med den 1 juli 

2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att nämndens reglemente 

ändras med anledning av att en ny lag om tobak och liknande pro-

dukter (LTLP) (2018:2088) träder i kraft den 1 juli 2019.  

 

Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Under 

en övergångsperiod kommer Tobakslagen att finnas kvar parallellt 

med den nya tobakslagen. Däremot kommer lag om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare att upphöra att gälla den 1 juli 

2019 då den nya lagen träder ikraft. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har också uppmärksammat en felakt-

ig laghänvisning under stycket gällande nämndens arbetsformer och 

9 § om offentliga sammanträden. Enligt den nya kommunallagen 

(2017:725) regleras bestämmelserna om offentliga sammanträden 

nu i 6 kapitlet 25 §. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 115. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 55.  

_____ 
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§ 61 Dnr 2019-000233  

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för till-

ståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria lä-

kemedel att gälla från och med den 1 juli 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har den 12 december 2018 beslutat att anta en ny lag om 

tobak och liknande produkter (2018:2088), som träder i kraft den 1 

juli 2019. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Be-

stämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar gälla 

den 20 maj 2019. 

 

Enligt den nya lagen om tobak och liknande produkter måste den 

som säljer eller vill sälja tobak lämna in en ansökan om att få till-

stånd till att sälja tobak. Detta är en skillnad mot den tidigare to-

bakslagen (1993:581), där det endast krävdes en anmälan för regi-

strering av dem som skulle få sälja. Tillståndsplikten medför bland 

annat att den sökande ska omfattas av en lämplighetsprövning. Inre 

tillsyn kom-mer därefter att ske årligen avseende de tillstånd som 

meddelats. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av den nya lagen 

gjort en översyn av avgiften för tillståndsprövningen och tillsynen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 116. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 april 2019 § 56.  

_____ 
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§ 62 Dnr 2019-000237  

 

Avgifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för 

vård- och omsorg inom socialtjänsten att gälla från och med 

den 1 juni 2019. 

 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden utvärdera kon-

sekvenserna av förslaget ska utvärderas och rapporteras till 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden antog i februari 2019 nya riktlinjer för bistånds-

prövning med utgångspunkt i Socialtjänstlagen (SoL) samt Riktlin-

jer för avgifter inom verksamheten för äldre och funktionsnedsatta i 

Laholms kommun. 

 

I riktlinjerna för biståndsprövning med utgångspunkt i Socialtjänst-

lagen (SoL) har de avgiftsfria avlösartimmarna minskats från 16 

timmar till 12 timmar per månad. Socialnämnden föreslår nu att 

kommunfullmäktige ändrar avgifter för vård och omsorg inom so-

cialtjänsten så att antalet avgiftsfria avlösartimmarna minskats från 

16 timmar till 12 timmar per månad.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 117. 

Socialnämndens protokoll den 16 april 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Sara Unosson (KD): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Margareta Jonsson (L) med instämmande av Kenneth Camitz (M): 

Bifall till kommunstyrelsen förslag vad gäller den försat punkten. 

Den andra punkten ska ändras så att utvärderingen ska vara klar till 

juni 2020.  

 

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag punkten ett och 

finner att fullmäktige bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsen förslag punkten två 

mot Margareta Jonssons förslag och finner att komunnfullmäktige 

beslutar i enlighet med Margareta Jonssons förslag. 

  

_____ 
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§ 63 Dnr 2018-000348  

 

Revidering av Laholms kommuns avfallstaxa 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande avfallstaxa att gälla från 

och med 1 juni 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 27 november 2018 § 115 avfalls-

taxa att gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Servicekontoret har uppmärksammat ett antal korrigeringar som 

behöver göras i taxan. Korrigeringarna gäller förtydligande om 

grundavgift för parhus, att kärltvätt endast erbjuds för 4-fackskärl, 

matavfall- och restavfallskärl, begränsning av kärlstorlekar för in-

samling av glas-, metall- och plastförpackningar samt tidningar. 

Slutligen föreslås att avsnittet om avgift för budad slamtömning 

förtydligas.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 118. 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2019. 

Förslag till avfallstaxa.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inger Reinfeldt (TRP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstrelsens förslag och finner att 

fullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 64 Dnr 2019-000208  

 

Avgift för cykelparkering i cykelgarage 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar avgifter för cykelparkering i cykelga-

rage att gälla från och med den 1 juni 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Vandalisering- och stölder är ett problem för pendlare som parkerar 

sina cyklar vid Laholms järnvägsstation. För att erbjuda pendlare 

möjlighet till säker cykelparkering uppförs ett cykelgarage med 

plats för 50 cyklar vid Laholms järnvägsstation.  

 

För att täcka de administrativa kostnaderna behöver Laholms 

kommun ta ut en avgift om 80 kr per månad av den som väljer att 

nyttja garaget. Servicekontoret lägger fram förslag till taxa för cy-

kelparkering i cykelgarage att gälla från och med den 1 juni 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 119. 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019. 

Avgift för cykelparkering i cykelgarage.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstrelsens förslag och finner att 

fullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 65 Dnr 2019-000126  

 

Budgetramar för 2020 samt ekonomisk plan för 2021-2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetens nettobudgetramar år 

2020 för respektive nämnd till följande: 

 

Kommunfullmäktige  2 186 tkr 

Kommunstyrelse  158 294 tkr 

Kommunstyrelse, gemensam verksamhet -2 600 tkr 

Kommunstyrelse, VA-verksamhet 0 tkr 

Kommunstyrelse, avfallsverksamhet  0 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnd  226 260 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnd  14 867 tkr 

Barn- och ungdomsnämnd  506 929 tkr 

Socialnämnd  491 403 tkr 

Revision  1 301 tkr 

Totalt  1 398 640 tkr 

 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till ekonomisk 

plan för åren 2021 och 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 27 november 2018 § 118 kommun-

plan med budget år 2019 samt ekonomisk plan år 2020-2021. I be-

slutet angavs en ospecificerad resultatförstärkning för planåren 

2020-2021 på totalt 28 miljoner kr. Utifrån beslutet behöver kom-

munfullmäktige besluta om reduceringar av nämndernas befintliga 

ramar. Nämnderna har då kunskap om vilken justerad ram nämnden 

har att förhålla sig till i sitt vidare arbete med nämndsplanerna inför 

2020.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj 2019 § 120. 

Budgetramar för år 2020 samt planåren 2021-2022.  

 

 

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Maria Bronelius (C), Ove Bengtsson (C) och Kenneth Camitz (M): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsns förslag med 

tillägg om att en del av besparing ska ske genom en minskning av 

kommunens totala administration med 20 procent. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstrelsens förslag och finner att 

fullmäktige bifaller detsamma. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Bertil Johanssons tilläggsförslag 

och finner att fullmäkltige avslår detsamma. 

 

Reservationer 

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

(LP) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 
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§ 66 Dnr 2019-000219  

 

Valärende  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Therese Norrman (M) till 1:e vice 

ordförande i barn- och ungdomsnämnden för tiden till och med 

den 31 december 2022. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Angela Johansson (M) till ledamot i 

barn- och ungdomsnämnden för tiden till och med den 31 de-

cember 2022. 

 

3. Kommunfullmäktige utser Anita Fast (M), Gitarrgatan 26, 312 

34 Laholm, till ersättare i barn- och ungdomsnämnden för tiden 

till och med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot och 1:e 

vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden efter Maryam Bar-

kadehi (M).  

_____ 
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§ 67 Dnr 2019-000016  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om turist-

forum. 

Dnr: 2019-000261. 

 

1. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ledamot och ersättare i kom-

munfullmäktige. 

Dnr: 2019-000291. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning an kultur- och 

utvecklingsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2018. 

Dnr: 2019-000016. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar 2018. 

Dnr: 2019-000016. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av anmälan om 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier år 2019. 

 Dnr: 2019-000016. 

_____ 

 

 


