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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (20) 

Kommunfullmäktige 2019-06-25  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 21:20 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisor, § 68 

 Linus Aldefors, revisionsbiträde, § 68 

 Christel Sundberg, socialchef, § 69 

 Jonas Påhlsson, tf. kanslichef 

 

 

Utses att justera Roland Gottfridsson (C) och Nicole Eierkus (LP) 

  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret torsdagen den 27 juni 2019 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 68-82 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

§ 68 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Ordförande __________________________________ 

§§ 69-82 Jonas Hellsten (M) 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Roland Gottfridsson (C)  Nicole Eierkus (LP) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 25 juni 2019 

 
Protokollet som justerats den 27 juni 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 28 juni 2019 

till och med den 19 juli 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Jonas Påhlsson 

Kommunledningskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2019 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1        

Jerker Jacobson (M) 1        

Kenneth Camitz (M) 1        

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) -- Roland Gottfridsson       

Fredrik Lindqvist (C) -- Annalena Emilsson       

Lamis Al Nouri (C) 1        

Elvis Begic (L) -- Emma Gröndahl       

Margareta Jonsson (L) -- Jan Gottfriedson       

Sara Unosson (KD) -- Lars Gustafsson       

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Inger Reinfeldt (TRP) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Ove Bengtsson §§ 69-81 (S) 1 Rosita Antonsson § 68       

Kristina Jönsson (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Bo Tengqvist (S) 1        

Birgitta Fritzon (S) 1        

Lennart Svensson (V) -- Mudhir Karmush       

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2019 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Ingmar Rundberg (SD) -- Anna Nylander       

Peter Berndtson (SD) 1        

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1        

Mikael Sandén (SD) 1        

Anita Folden (SD) -- Karin Sjöström       

Helge Wigforss (SD) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Lars-Inge Johansson (LP) 1        

Nicole Eierkus (LP) 1        

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1        

Martin Lönnstam (MED) 1        

Jonas Hellsten, §§ 69-81 (M) -- Marit Schwerin § 68       

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2019 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M) 1 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Lena Jogersten (M)  

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C)  

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Jan Gottfriedson (L)  

Emma Gröndahl (L)  

Lars Gustafsson (KD)  

Helene Nilsson (KD) 1 

Rosita Antonsson (S) 1 

Andreas Thid (S) 1 

Jeanette Örenmark (S) 1 

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) 1 

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

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

§ 68 Dnr 2019-000306  

 

Granskning av kommunens IT-organisation utifrån ett använ-

darperspektiv 

 

Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

om kommunstyrelsen styr och följer upp kommunens IT-

verksamhet på ett ändamålsenligt sätt samt om barn- och ung-

domsnämnden har en ändamålsenlig planering för den digitala ut-

vecklingen.  

 

Jäv 

Ove Bengtsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet. 

_____ 

 

I samband med ärendet ajourneras sammanträdet för allmänhetens 

frågestund. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 69 Dnr 2019-000015  

 

Information från socialnämnden  

 

Fullmäktiges presidium har kallat socialnämnden till fullmäktiges 

sammanträde för att redovisa och svara på fullmäktiges frågor om 

nämndens verksamhet samt vilka eventuella större beslut eller 

ärenden som det är av betydelse att kommunfullmäktige informeras 

om.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 70 Dnr 2019-000292  

 

Fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande om försko-

lan i Knäred 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Jörgen Nilsson (KD) begär i en fråga till barn- och ungdomsnämn-

dens ordförande svar om förskolan i Knäred. 

 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C) sva-

rar på frågan.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga den 29 maj 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 71 Dnr 2017-000354  

 

Antagande av detaljplan för del av Västra Mellby 6:1 i Mell-

bystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Västra 

Mellby 6:1 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 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder, enbostads-

hus, radhus eller kedjehus i Mellbystrands centrala delar. Planen 

ska även ge möjlighet för parkering inom planområdet. Syftet är 

också att tillskapa ett område för dagvattenhantering i naturområdet 

i södra delen av planområdet. 

 

Planområdet gränsar i söder mot Grönatorgsvägen, i öster mot 

Kustvägen, befintlig villabebyggelse och naturområde. I norr grän-

sar den nya gatan mot Rombergs väg och i väster mot befintliga vil-

lor samt naturområde. 

 

Detaljplanen var på samråd från den 4 september 2017 till den 6 

oktober 2017. Synpunkterna redovisas i en samrådsredogörelse. 

Detaljplanen var på granskning från den 28 januari 2019 till den 1 

mars 2019. Synpunkterna efter granskningen har sammanställts i ett 

granskningsutlåtande. Detaljplanen hanteras med normalt planför-

farande och miljö- och byggnadsnämnden bedömer att planen är 

klar för antagande.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2019 § 144. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2019 § 80.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Knut Slettengren (M), Ove Bengtsson (S) och Roland Norr-

man (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Bertil Johansson (LP) Avslag till kommunstyrelsen förslag. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Eva M Larsson (MP): Ärendet ska återemitteras för att invänta den 

fördjupade översiktsplanen för kusten, där en samlad bedömning av 

alla planer i området görs.   

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras ikväll eller återremitte-

ras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty-

relsen förslag. 

 

Reservationer 

Eva M Larsson (MP), Bertil Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP) 

och Lars-Inge Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 72 Dnr 2018-000150  

 

Reservationsavtal för del av Mellby 23:4, Mellby företagspark 

etapp 3 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Qittaku Group AB önskar reservera ca 60 000 kvadratmeter mark 

på Mellby företagspark, etapp 3. På marken har företaget för avsikt 

att bygga verksamhetslokaler om ca 25 000 kvadratmeter.  

 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till reservationsav-

tal. Avtalet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft. 

Reservationstiden är sex månader från det att den pågående detalj-

planen för området fått laga kraft. Bolaget får under reservationsti-

den förvärva marken för det pris som då gäller för området. Avtalet 

har tagits fram i samråd med näringslivsenheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2019 § 145. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2019. 

Reservationsavtal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

och Eva M Larsson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsen förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 73 Dnr 2018-000190  

 

Beställning av utbyggnad av Glänningesjö förskola 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 

Kommunfullmäktige beställer utbyggnad av Glänningesjö förskola 

enligt framlagd förstudie.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden begärde den 25 januari 2017 att kom-

munstyrelsen av Kommunfastigheter i Laholm AB skulle beställa 

en förstudie rörande en utbyggnad av Glänningesjö förskola mot-

svarande två till fyra avdelningar. Kommunstyrelsen beställde i 

mars 2017 en sådan förstudie för utbyggnad av förskolan med två 

avdelningar.  

 

I april 2018 redovisade Kommunfastigheter i Laholm AB en för-

studie för utbyggnad av förskolan. Den totala investeringsutgiften 

beräknas till 25,3 mkr, varav tillbyggnaden uppgår till 19,4 mkr. 

Beräkningen grundas på den kostnadsnivå som gällde i mars 2018. 

Det årliga hyrestillägget, med nuvarande räntesats, beräknas uppgå 

till 1,1 mkr. 

 

Projektering, upphandling och byggtid bedöms sammantaget uppgå 

till 18 månader. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har i yttrande den 25 april 2018 inte 

haft några synpunkter på förstudien. Nämnden har för avsikt att i 

möjligaste mån använda befintliga inventarier och material från till-

fälliga paviljonglösningar som används i avvaktan på en tillbygg-

nad. Nämnden avser att begära utökning av ramtilldelning för att 

täcka de ökade hyreskostnaderna. 

 

De tillkommande avdelningarna ersätter befintliga paviljonger vid 

Slåttervägen, vilket innebär att det avgår en årlig kostnad för dessa 

om ca 800 tkr per år. Nettokostnaden för tillbyggnaden blir därmed 

ca 300 tkr per år.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2019 § 146. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2019. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 april 2019 § 40. 

Förstudie den 9 april 2018.   forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

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

bo (SD) och Inger Reinfeldt (TRP): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag med tillägg att budgeten för utbyggnaden av förskola inte 

får överskridas utan att detta ånyo prövas av fullmäktige. 

 

Maria Bronelius (C) med instämmande av Jörgen Nilsson (KD) och 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Karl-Fredrik Klinkers tilläggsför-

slag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

 

Reservationer 

Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin Lönnstam (MED), Inger Rein-

feldt (TRP), Thomas Lövenbo (SD), Anna Nylander (SD), Peter 

Berndtson (SD), Ann-Helene Djivjak (SD), Mikael Sandén (SD), 

Karin Sjöström (SD) och Helge Wigforss (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____   
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 74 Dnr 2019-000251  

 

Ställningstagande om vissa lokalprojekt 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i nuläget inte beställa nybyggnat-

ion av Lagaholmsskolan och Campus enligt av Kommunfastigheter 

AB framlagd förstudie. Kultur- och utvecklingsnämnden ges i upp-

drag att genomföra en förnyad bedömning av framtida lokalbehov 

för gymnasieskolan och övriga verksamheter inom Campus.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har under året framställt en rapport med 

syfte att utgöra ett underlag för beslut om lokalprojekt. I rapporten 

beskrivs nuvarande situation och sammantagna ekonomiska konse-

kvenser för kommunens ekonomi av pågående och beställda lokal-

projekt. Vidare sammanställs ett antal projekt som under de senaste 

åren har varit föremål för utredningar eller överläggningar på varie-

rande nivå. I vissa fall har det beställts och genomförts förstudier 

medan det i andra fall framlagts förslag på åtgärder. Merparten av 

dessa har aktualiserats på grund av ökade verksamhetsbehov men 

också på grund av renoveringsbehov eller efterfrågan på lokalan-

passningar för att möjliggöra en effektivare verksamhet. Något 

slutgiltigt beslut har ännu inte fattats om dessa projekt. Huvuddelen 

av de aktuella projekten avser förskolor. 

 

Kommunens lokalkostnader har ökat kraftigt under de senaste åren. 

Som en följd av redan beslutade projekt kommer kostnaderna även 

under de närmaste åren fortsätta att öka. Lokalkostnaderna tar då ett 

allt större utrymme från kommunens sammantagna resurser. Det 

finns därför ett uppenbart behov av prioriteringar av lokalprojekt 

under de kommande åren. Detta gäller då såväl mellan olika verk-

samheter som tidsmässig förläggning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2019 § 147. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019. 

Förstudie för nybyggnation av Lagaholmsskolan samt utveckling av 

Campus Laholm. 

Förstudie avseende om byggnation av f.d. polishuset i Laholm. 

Socialnämndens yttrande den 20 november 2018 över förstudie f.d. 

polishuset.  

  forts   
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bertil Johansson (LP), Lars Gustafsson (KD) och Ove Bengtsson 

(C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kjell Henriksson (S): Barn- och ungdomsnämnden ska ges i upp-

drag att genomföra en förnyad bedömning av framtida lokalbehov 

för Lagaholmsskolan. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Kjell Henrikssons tilläggsförslag 

och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

 

Reservationer 

Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Ove Bengtsson (S), Kris-

tina Jönsson (S), Magnus Johansson (S), Siv Pålsson (S), Bo 

Tengqvist (S) och Birgitta Fritzon (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 75 Dnr 2018-000465  

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa 

för tillsyn enligt strålskyddslagen, att gälla från och med den 1 juli 

2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag att gälla. Den nya 

strålskyddslagen innebär bland annat att kommunens nämnd för 

miljö- och hälsoskyddsfrågor ska ha tillsyn över radon i bostäder 

och allmänna lokaler med stöd av strålskyddslagen som komple-

ment till bestämmelserna i miljöbalken. Det gör att taxan för tillsyn 

enligt strålskyddslagen behöver kompletteras med avgift för tillsyn 

av radon. 

 

I nuvarande taxa för tillsyn av radon enligt miljöbalken är timavgif-

ten 922 kronor per timma. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 

samma nivå på avgiften när ärende handläggs enligt strålskyddsla-

gen. Nuvarande timtaxan för tillsyn inom strålskyddslagens område 

(för kosmetiska solarier) påverkas inte av förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2019 § 148. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 maj 2019 § 72.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 76 Dnr 2019-000257  

 

Budgetuppföljning 1 år 2019 samt redovisning av beräknat 

budgetutfall 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunstyrelsen erhåller medel för flytt av ungdomssam-

ordnartjänst från kultur- och utvecklingsnämnden om 710 tkr. 

Flytt av ungdomssamordnartjänsten har skett från och med den 

1 januari 2019 men respektive budget har inte justerats. 

 

2. Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsut-

gifter omdisponeras 300 tkr till kultur- och utvecklingsnämn-

den för anslag till investeringsutgifter på grund av nytt nyttjan-

derättsavtal med Laholms tennisklubb. Nyttjanderättsavtalet är 

beslutat av kommunstyrelsen den 9 april 2019. Av kommunsty-

relsens anslag för oförutsedda investeringar återstår 700 tkr. 

 

3. Då kommunens resultat för 2019, enligt uppföljningen, beräk-

nas till betydligt lägre än budgeterat, kommer inte medel från 

centralt anslag för oförutsedda volymrelaterade kostnader att 

utgå under året. 

 

4. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå 

från redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. 

Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårs-

rapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma 

tillfälle under oktober. 

 

I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-

getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda av-

vikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. Även 

de helägda bolagen ska lämna prognoser över verksamhet och eko-

nomi. 

 

 

 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kommunfullmäktige 2019-06-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå 

där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har 

kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten och 

en budgetram för avfallsverksamheten. Anslagen i investeringsbud-

geten binds på projekt med undantag för inventarier och utrustning 

där nämnderna erhållit investeringsramar. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 20,1 miljoner kronor. De största avvikelserna 

redovisar barn- och ungdomsnämnden (-14,8 miljoner kronor) och 

socialnämnden (-4,9 miljoner kronor). Avvikelserna avser i huvud-

sak volymökningar i form av fler inskrivna barn i förskola, fler barn 

i fritidshem och fler elever i grundskola samt volymökningar inom 

äldreomsorgen. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 429,2 

miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor lägre än vad som 

budgeterats. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med 5,5 procent i förhållande till före-

gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och 

generella statsbidrag bedöms öka med 3,3 procent. 

 

I förhållande till investeringsbudgeten på 228,2 miljoner kronor be-

räknas de totala investeringarna bli 27,8 miljoner kronor lägre för 

att då uppgå till 200,4 miljoner kronor. 

 

Det finansiella resultatet har budgeterats till +1,7 miljoner kronor. 

Enligt prognosen försämras detta med 1,5 miljoner kronor för att 

endast uppgå till +0,2 miljoner kronor. Ett sådant resultat är betyd-

ligt lägre än vad som varit fallet under senaste åren och uppfyller 

inte kommunens långsiktiga resultatmål om ett överskott motsva-

rande 2,0 procent av skatter, utjämning och generella bidrag. 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-

serar ett resultat på +6,4 miljoner kronor respektive -0,2 miljoner 

kronor. Särskilt Kommunfastigheter AB redovisar även en omfat-

tande investeringsverksamhet i form av såväl nyproduktion som 

ombyggnads- och underhållsprojekt för verksamhetsåret 2019. 

  forts 
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Centrala medel för volymrelaterade kostnader 

För att skapa möjlighet att täcka oförutsedda volymrelaterade kost-

nader, som det inte fanns underlag för att beakta i respektive 

nämnds budget, anslogs det medel om 3 000 tkr på centralt anslag i 

2019 års budget. I kompletteringsbudget ianspråktogs det 740 tkr 

av dessa medel. Därmed återstår det således 2 260 tkr av anslaget. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att resterande medel inte ian-

språktas under året då kommunen uppvisar minusresultat i progno-

sen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2019 § 149. 

Budgetuppföljning 1 för år 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Lars Gustafsson (KD) 

och Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 77 Dnr 2019-000265  

 

Reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Patientnämnden 

i Halland att gälla från och med den 1 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har tagit fram förslag till reviderat reglemente för 

Patientnämnden i Halland för godkännande i respektive fullmäkti-

geförsamling.  

 

Förslaget innebär bland att Patientnämndens uppgifter förtydligas i 

reglementet. Vidare framgår att nämnden svarar för att fullgöra de 

uppgifter kommunerna och Region Halland har enligt lagen 

(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. I reg-

lementet förs nu in att ersättarna har rätt att få sin mening anteck-

nad i protokollet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2019 § 150. 

Reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 78 Dnr 2014-000110  

 

Avsiktsförklaring för Markarydsbanan 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaring för Markaryds-

banan.  

 

Ärendebeskrivning 

En avsiktsförklaring för Markarydsbanan mellan Laholms kom-

mun, Region Halland och Trafikverket har tagits fram. Efter att av-

siktsförklaringen godkänts av fullmäktige i Laholms kommun och i 

Region Halland kan arbetet med medfinansieringsavtal mellan par-

terna ta vid. 

 

En avsiktsförklaring är en gemensam viljeyttring som inte är juri-

diskt bindande. 

 

Det finns sedan tidigare en avsiktsförklaring mellan Halmstad 

kommun, Laholms kommun och Region Halland från mars 2017 

benämnd ”Avsiktsförklaring – förberedelser för persontrafik på 

Markarydsbanan”.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2019 § 151. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2019. 

Avsiktsförklaring.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Jörgen Nilsson (KD), Bertil Johansson (LP) och Ove Bengts-

son (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 79 Dnr 2019-000312  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Michael Kalnak (S) befrias från uppdrag som ledamot i La-

holmsbuktens VA-nämnd, ersättare i Lagans Vattenråd och 

som suppleant i Lagans fiskevårdsområdesförening, Laholms 

laxfiske. 

 

2. Fyllnadsval efter Michael Kalnak (S) förrättas nästa samman-

träde. 

 

Ärendebeskrivning 

Michael Kalnak (S) har begärt att få bli befriad från sina uppdrag 

som ledamot i Laholmsbuktens VA-nämnd, ersättare i Lagans Vat-

tenråd och som suppleant i Lagans fiskevårdsområdesförening, La-

holms laxfiske.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 13 juni 2019.  

_____ 
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§ 81 Dnr 2019-000308 

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ida Hård (SD) befrias från uppdrag som ersättare i barn- och 

ungdomsnämnden. 

 

2. Kristina Svensson (SD), Telegatan 23 B, 312 45 Veinge, utses 

till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden för tiden fram till 

och med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Ida Hård (SD) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som er-

sättare i barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 25 juni 2019.  

_____ 
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§ 82 Dnr 2019-000016  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunrevisionen. Granskning av arbetet med oegentligheter 

inom de kommunala bolagen.  

Dnr: 2019-000305. 

 

2. Kommunrevisionen. Granskning av kommunens näringslivsar-

bete.  

Dnr: 2019-000307. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om bygg-

nation utmed Lagavägen i Laholm till kommunstyrelsen för ytt-

rande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 

2019. 

Dnr: 2019-000302. 

 

4. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om tidsätt-

ning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut till 

kommunstyrelsens för yttrande senast vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 17 december 2019. 

Dnr: 2019-000301. 

 

5. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut enligt 11 kap 10 § PBL att 

någon överprövning av kommunens beslut om antagande av ett 

förslag till detaljplan för Trulstorp 1:9 m fl. (Ängstorps han-

delsområde) inte ska ske.  

Dnr 2017-000452. 

 

6. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av Kultur- och 

utvecklingsnämndens systematiska kvalitetsarbete vårterminen 

2019.  

Dnr: 2019-000016. 

 

7. Kultur- och utvecklingsnämnden. Redovisning av Osbecks-

gymnasiets elevenkät vårterminen 2019. 

Dnr: 2019-000016.  

_____ 

 

 


