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_________________________________________________________________ 
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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2019 

VOTERINGSLISTA    § 110    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1  1      

Jerker Jacobson (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, ej § 108 (C) 1 Annalena Emilsson § 108 1      

Fredrik Lindqvist (C) 1  1      

Lamis Al Nouri (C) 1  1      

Elvis Begic (L) 1  1      

Margareta Jonsson (L) -- Jan Gottfriedson 1      

Sara Unosson (KD) 1  1      

Jörgen Nilsson (KD) -- Lars Gustafsson 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      

Lennart Svensson (V) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2019 

VOTERINGSLISTA § 110 § 

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) 1    1    

Martin Lönnstam (MED) 1    1    

Jonas Hellsten (M) 1  1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2019 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M) 1 

Angela Magnusson (M) 1 

Lena Jogersten (M)  

Annalena Emilsson (C) 1 

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C) 1 

Jan Gottfriedson (L)  

Emma Gröndahl (L)  

Lars Gustafsson (KD)  

Helene Nilsson (KD) 1 

Rosita Antonsson (S) 1 

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Mudhir Karmush (V) 1 

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Karin Sjöström (SD) 1 

Ulf Johansson (LP) 1 

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED) 1 

Lena Åkesson (TRP) 1 

Anna-Maria Sjöstrand (TRP) 1 

 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (25) 

Kommunfullmäktige 2019-09-24  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 20:45 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, tf. kanslichef 

 Peter Severin Larsson, näringslivschef, § 100 

 Mattias Leijon, förvaltningschef LBVA, § 101 

 

 

Utses att justera Lennart Svensson (V) och Sara Unosson (KD) 

  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 26 september 2019 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 100-117 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Lennart Svensson (V) Sara Unosson (KD) 
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Kommunfullmäktige 2019-09-24  

 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kommunfullmäktige 2019-09-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 100 Dnr 58333  

 

Information från näringslivsenheten  

 

Näringslivschef Peter Severin Larsson informerar om företagseta-

bleringar i Laholms kommun.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 101 Dnr 2019-000015  

 

Information från Laholmsbuktens VA-nämnd  

 

Fullmäktiges presidium har kallat Laholmsbuktens VA-nämnd till 

fullmäktiges sammanträde för att redovisa och svara på fullmäkti-

ges frågor om nämndens verksamhet samt vilka eventuella större 

beslut eller ärenden som det är av betydelse att kommunfullmäktige 

informeras om.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kommunfullmäktige 2019-09-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 102 Dnr 2019-000382  

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande och personal- 

och organisationsutskottets ordförande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i en interpellation till kommunstyrel-

sens ordförande och personal- och organisationsutskottets ordfö-

rande svar på frågor om upphandling av möbler till den nya Glän-

ningeskolan. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) svarar på in-

terpellationen.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 1 september 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 103 Dnr 2018-000477  

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för del av 

Mellby 15:1 i Mellbystrand  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet. 

 

Finansiering av anslag för investeringskostnaden om 3 800 000 

kronor fastställs i kommunplan med budget för 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

En detaljplan för del fastigheten Mellby 15:1 är nu klar för anta-

gande och ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet har 

upprättats. 

 

Avtalet ställer bland annat krav på exploatören avseende i vilken 

takt området ska byggas ut samt hur området ska utföras avseende 

vägar och grönområde. Exploateringsavtalet innebär också att 

kommunen förvärvar området avsett för centrum-, vård och försko-

leverksamhet för en köpeskilling av 750 kr per kvadratmeter vilket 

ger en total köpeskilling om cirka 3 750 000 kronor exklusive fas-

tighetsbildningskostnad. Fastighetsbildningskostnaden uppskattas 

till ca 50 000 kronor.  

 

Avtalet fastställer även att exploatören överlåter all allmän plats, 

gator och grönområde, inom planområdet utan ersättning till kom-

munen när området är färdigställt.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2019, § 193. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2019. 

Exploateringsavtal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Bertil Johansson (LP): Ärendet ska återremitteras för dialog med 

boende i området. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras ikväll eller återremitte-

ras och finner att ärendet ska avgöras ikväll.  

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag till be-

slut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 104 Dnr 2018-000219  

 

Antagande av detaljplan för del av Mellby 15:1 i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Mellby 

15:1, bostäder i Mellbystrand, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygg-

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

jöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lämnade den 15 november 2016 § 220 ett posi-

tivt planbesked för att påbörja ett detaljplanearbete för ett bostads-

område på fastigheten Mellby 15:1. 

 

Det aktuella planområdet är beläget i södra delen av Mellbystrand 

intill Kolonivägen och Måsvägen och sträcker sig med en grön kil 

ner mot stranden.  

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostä-

der som riktar sig till målgruppen 55+ på delar av det område som 

tidigare har varit planlagt för naturändamål. I området föreslås det 

uppföras cirka 22 bostäder i form av sammanbyggda hus, så som 

radhus, parhus och kedjehus. 

 

I södra delen av planområdet föreslås en fastighet på minst 5 000 

kvadratmeter för samhällsservice där centrumverksamhet, förskola 

eller vård får uppföras i två våningsplan. 

 

Allmän plats gata, gröna släpp och naturmark övergår till kommu-

nalt huvudmannaskap inom planområdet.  

 

Planförslaget har varit ute på samråd från den 14 maj till den 21 

juni 2018 och på granskning från den 26 november 2018 till den 4 

januari 2019. Synpunkterna efter samrådet redovisas i en samråds-

redogörelse och efter granskningen i ett granskningsutlåtande. 

 

Planen hanteras med standardförfarande och bedöms vara klar för 

antagande.  

 

Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. En miljökon-

sekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2019, § 194. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni 2019 § 99.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (S) med instämmande av Inger Reinfeldt (TRP): Bi-

fall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty-

relsens förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 105 Dnr 2017-000434  

 

Antagande av detaljplan för del av Altona 2:1 utökning av 

Glänningesjö förskola 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Altona 

2:1, utökning av Glänningesjö förskola enligt 5 kapitlet 18-25 §§ 

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

inte någon betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbe-

skrivning har därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019 om ändring av 

planuppdrag för del av Altona 2:1 i Laholm, förskola och bostäder. 

Kommunstyrelsen gav då miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 

att inte fortsätta planlägga för småhustomter vid Glänningesjö samt 

att fortsätta planlägga för utökning av Glänningesjö förskola. 

 

Detaljplanens syfte är att utöka den befintliga förskolans område. 

Hela skolområdet är med i detaljplanen för att lättare kunna läsa 

och förstå detaljplanen, det tillkommer endast mindre komplette-

ringar inom befintligt skolområde. Det som tillkommer är friyta för 

barnens rörelser och lek utomhus, högsta nockhöjd 7,5 meter och 

största byggnadsarea 5 000 kvadratmeter, därmed möjliggörs det 

för utbyggnad av förskolan. 

 

Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, cirka tre kilometer 

från Stortorget. Området avgränsas i norr av radhusområdet Träd-

gårdsstaden, i öst av enbostadshus och i väst av naturmark och fot-

bollsplaner. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 13 november 2017 

och den 21 december 2017. Eftersom uppdraget är ändrat till att 

endast gälla planläggning för utökning av Glänningesjö förskola 

finns det inga yttranden att bemöta eller tillgodose. Planförslaget 

har varit ute på granskning från den 6 maj 2019 till den 7 juni 2019. 

Synpunkterna redovisas i ett granskningsutlåtande. 

 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande och bedöms vara 

klar för antagande. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2019, § 195. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 augusti 2019 § 

111. 

Antagandehandlingar.  

_____ 
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§ 106 Dnr 2019-000363  

 

Reservationsavtal för del av fastigheten Mellby 23:4 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Charmilla Hökerum Fastigheter AB önskar reservera cirka 55 000 

kvadratmeter mark på Mellby företagspark, etapp 3. På området av-

ser bolaget uppföra lokaler avsedda för logistikverksamhet om 

cirka 20 000 – 25 000 kvadratmeter.  

 

Reservationsavtalet anger att bolaget inom 6 månader från dess att 

detaljplan för området fått laga kraft ska ansöka om bygglov. Vi-

dare ska bolaget, inom 6 månader från dess att bolaget erhållit 

startbesked, påbörja grundläggningsarbetet.  

 

Reservationen gäller under förutsättning att detaljplan för området 

får laga kraft. Bolaget får lov att förvärva marken för det pris som 

gäller vid tillfället för överlåtelsen. Nu gällande pris är 100 kr per 

kvadratmeter inklusive fastighetsbildningskostnader. Anläggnings-

avgifter för vatten och avlopp tas ut enligt gällande taxa. Reservat-

ionsavtalet har tagits fram i samråd med näringslivsenheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2019, § 196. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019. 

Reservationsavtal 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 107 Dnr 2019-000355  

 

Avtal om finansiering av samarbetet Regional tillväxtmotor 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner avtal om finansiering av samar-

betet Regional tillväxtmotor.  

 

Ärendebeskrivning 

Mellan januari 2017 och juni 2018 drev Halmstads kommun, Fal-

kenbergs kommun, Laholms kommun, Hylte kommun, Ljungby 

kommun och Båstads kommun, projektet Halmstad med grann-

kommuner utvecklas till regional tillväxtmotor. För att säkerställa 

fortsättningen av samarbetet efter projektslut har en gemensam 

handlingsplan för perioden september 2018 till december 2019 ta-

gits fram. Nu föreliggande avtal gäller finansieringen av handlings-

planen och de insatser som deltagande kommuner åtagit sig. 

 

Finansieringsinsatsen utgår från respektive kommuns invånarantal 

den 31 december 2017. För Laholms kommuns del uppgår kostna-

den till 66 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2019, § 197. 

Avtal om finansiering av samarbetet Regional tillväxtmotor.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty-

relsens förslag. 

_____ 
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§ 108 Dnr 2019-000334  

 

Kommunal borgen för lån till renovering av Solbackens bygde-

gård 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ställer borgen som 

säkerhet för Solbackens bygdegårdsförenings byggnadskreditiv om 

5 600 000 kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 januari 2019, § 7, utfäst sig att för 

planerade åtgärder på Solbackens bygdegård lämna föreningen bi-

drag med 30 procent (1 592 tkr) av det bidragsunderlag som berät-

tigar till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag 

till allmänna samlingslokaler.  

 

Boverket har den 23 maj 2019 beviljat föreningen investeringsbi-

drag med 2 500 000 kronor. Enligt beslutet uppgår nu kommunens 

andel till 1 500 000 kronor. Projektet ska vara utfört senast den 31 

juli 2020. Det statliga och kommunala bidraget utbetalas först när 

ombyggnationen är slutbesiktigad. 

 

Beräknad projektkostnad uppgår till 5 300 600 kronor.  

 

Föreningen anhåller om kommunal borgen för byggnadskreditiv om 

5 600 000 kronor. Bygdegårdsföreningen har även blivit beviljad 

200 000 kr i bidrag för tillgänglighetsåtgärder utöver bidraget för 

renovering av bygdegården. Därför uppgår byggnadskreditivet till 

ett högre belopp än de 5 300 600 som Boverket beslutat om.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2019, § 198. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2019. 

Ansökan om kommunal borgen den 30 juni 2019. 

Boverket beslut den 23 maj 2019.  

 

Jäv 

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

_____ 
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§ 109 Dnr 2019-000090  

 

Årsredovisning av användningen av kommunalt partistöd för 

år 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Partiernas redovisning av användningen av 2018 års partistöd med 

bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 april 2014 § 75 antagit regler för 

kommunens partistöd att gälla för stöd som betalas ut från och med 

2015. 

 

Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens parti-

stödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. Reg-

lerna föreskriver att en mottagare av partistöd ska årligen lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 

ändamål som anges 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, 

nämligen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala 

demokratin. 

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges 

in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-

riodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 

granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 

har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 

bifogas redovisningen. 

 

Det antecknas att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund 

för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Full-

mäktiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen 

tillgänglig för den som vill ta del av den (prop. 2013/14:5 s. 96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  forts 
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Handlingar angående användningen av 2018 års partistöd har läm-

nats av följande partier: 

 

Sverigedemokraterna den 1 februari 2018. 

Centerpartiet den 15 februari 2018. 

Trygghetspartiet den 23 april 2018. 

Socialdemokraterna den 28 maj 2018. 

Vänsterpartiet den 17 juni 2018. 

Laholmspartiet den 18 juni 2018. 

Moderaterna den 19 juni 2018. 

Liberalerna den 20 juni 2018. 

Kristdemokraterna den 26 juni 2018. 

Miljöpartiet den 27 juni 2018. 

 

Då Medborgerlig samling inte varit representerat i kommunfull-

mäktige under föregående mandatperiod har det inte erhållit något 

partistöd för 2018 och ska därför inte lämna in någon redovisning,  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2019, § 199. 

Sverigedemokraternas partistödsredovisning. 

Centerpartiets partistödsredovisning. 

Trygghetspartiets partistödsredovisning. 

Socialdemokraternas partistödsredovisning. 

Vänsterpartiets partistödsredovisning. 

Laholmspartiets partistödsredovisning. 

Moderaternas partistödsredovisning. 

Liberalernas partistödsredovisning. 

Kristdemokraternas partistödsredovisning. 

Miljöparties partistödsredovisning.  

_____ 
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§ 110 Dnr 2019-000318  

 

Ansökan om bidrag till anläggande av fotbollsplaner vid Glän-

ninge park 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen lämnar bidrag 

med 1 125 000 kr till Laholms Fotbollsklubb för anläggande av två 

fotbollsplaner vid Glänninge Park.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Fotbollsklubb, LFK, har den 12 augusti ansökt om bidrag 

för anläggande av ytterligare en naturgräsplan på Glänninge Park. 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 28 augusti 2019 § 100 be-

handlat ansökan.  

 

LFK beskriver att föreningen är trångbodd och i stort behov av en 

ytterligare en naturgräsplan. Föreningen har därför tagit in en offert 

som visar att behovet kan tillgodoses för 2 500 000 kr. Föreningen 

har garanterats 45 % av kostnaden, 1 125 000 kr, från Stiftelsen 

Stefan Paulssons Cancerfond under förutsättning att Laholms 

kommun bidrar med motsvarande del. Föreningen ska stå för reste-

rande 10 % av kostnaden, motsvarande 250 000 kr. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden bedömer sammantaget att en inve-

stering i det projekt som föreslås visserligen skulle vara positivt för 

LFK och för Laholm som idrottsort men att det är kultur- och ut-

vecklingsnämndens uppfattning att det finns andra delar av före-

ningslivet vars investeringsbehov bör vara högre prioriterade om 

det finns möjlighet att avsätta resurser för investeringar i idrottsan-

läggningar inom ramen för Laholms kommuns ansträngda investe-

ringsbudget. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden saknar medel för 2019 för att be-

vilja LFK:s ansökan. Nämnden överlämnar därmed ärendet till 

kommunstyrelsen för fortsatt hantering. Om bidraget beviljas för-

slår nämnden att LFK ska åläggas att efter genomfört projekt redo-

visa hur medel från såväl Laholms kommun, stiftelsen som före-

ningens egna medel använts i projektet.  

 

 

 

  forts 
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Vidare framhåller nämnden att fler fotbollsplaner inom området 

kommer att innebära ökade driftkostnader för föreningen. Kultur- 

och utvecklingsnämnden har inte för avsikt att kompensera före-

ningen för dessa utökade driftkostnader vid beräkning av kom-

mande års beslut om lokal- och anläggningsbidrag då en sådan ök-

ning skulle drabba andra föreningar. 

 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 2 500 tkr för 

2019. Styrelsen bedömer därmed att det finns ett utrymme inom 

ram för att ge bidrag för anläggande av två fotbollsplaner. Kom-

munstyrelsen behöver kommunfullmäktiges medgivande för att 

lämna ett sådant bidrag.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2019, § 202. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 augusti 2019 § 

100. 

Ansökan om bidrag för anläggande av naturgräsplan.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Martin Lönnstam 

(MED): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

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

Lars Gustafsson (KD), Lennart Svensson (V), Ove Bengtsson (C), 

Elvis Begic (L), Eva M Larsson (MP), Ove Bengtsson (S), Eric 

Semb (M) och Inger Reinfeldt (TRP): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Ärendet ska återremitteras till kom-

munstyrelsen så att tillfälle ges för LFK att hitta annan finansiering. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras ikväll eller åter-

remitteras och finner att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet 

ikväll.  

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras ikväll. 

Nej-röst för att ärendet ska återemitteras. 

 

 

 

  forts 
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Omröstningsresultat 

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

beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras ikväll (se bi-

lagda voteringslista § 110). 

 

Ordföranden ställer därefter Erling Cronqvists förslag mot Bertil 

Johanssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i en-

lighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservationer 

Anna Nylander (SD), Lars-Göran Jarl (SD), Peter Berndtson (SD), 

Ann-Heléne Djivjak (SD), Mikael Sandén (SD), Anita Folden (SD), 

Helge Wigforss (SD), Bertil Johansson (LP), Lars-Inge Johansson 

(LP), Nicole Eierkus (LP), Karl-Fredrik Klinker (MED) och Martin 

Lönnstam (MED) reserverar sig mot beslutet 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kommunfullmäktige 2019-09-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 111 Dnr 2019-000371  

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till sammanträdesplan för år 

2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige 

ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år be-

stämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

 

Enligt 8 § sammanträder fullmäktige i Laholms Teater. 

 

Följande sammanträdesplan föreslås för år 2020: 

 

Sammanträdesdag Tid 

 

Januari 28         18.30 

Februari 25             “ 

Mars         31             ” 

April         28             “ 

Maj         26             “ 

Juni         23             “ 

Augusti 25             “ 

September 29             ” 

Oktober 27             ” 

November 24         16.00 

December 22         18.30 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2019.  

_____ 
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§ 112 Dnr 2018-000414  

 

Inkallelseordning för ersättare i kommunens nämnder m.fl. or-

gan  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Under mandatperioden 2019-2022 ska gälla följande regler för in-

kallande av ersättare till tjänstgöring i kommunens nämnder samt i 

de övriga organ där kommunfullmäktige själv bestämmer ordning-

en för ersättarnas inträde: 

 

För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 

nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 

 

M M, C, KD, L, TRP, MP, S, LP, V, SD, MED 

C C, M, L, KD, MP, TRP, S, V, LP, MED, SD 

KD KD, L, M, C, MP, TRP 

L L, KD, C, M, MP, TRP 

TRP TRP, M, C, KD, L, MP, S, V, MED, LP, SD 

MP MP, C, L, M, KD, TRP, S, V, LP, MED, SD 

S S, V, LP, C, L, KD, MP, M, MED, TRP, SD 

LP LP, S, V, C, L, KD, MP, M, MED, TRP, SD 

V V, S, LP, MP, C, L, TRP 

SD SD, MED, KD, L, V, M, MP, S, C, LP, TRP 

MED MED, SD, KD, L, V, M, MP, S, C, LP, TRP 

 

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i val-

protokollet. Ersättare som har utsetts vid fyllnadsval placeras sist i 

turordningen för inkallande av ersättare inom partigruppen, om inte 

något annat beslutas. 

 

Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas, såvida det inte i lag 

eller författning föreskrivs något annat beträffande ersättares inkal-

lande till tjänstgöring.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska kommunfullmäktige be-

stämma i vilken ordning ersättarna i kommunens nämnder ska 

tjänstgöra, om de inte väljs proportionellt.  

_____ 
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§ 113 Dnr 2019-000366  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i kultur- 

och utvecklingsnämnden efter framlidne Gunnar Wiik (SD).  

_____ 
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§ 114 Dnr 2019-000376  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Margareta Svensson (MED) från 

uppdrag som ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och 

hjälpmedel i Halland. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Mona Eriksson (MED) till ledamot i 

gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland 

för tiden till och med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Margareta Svensson (MED) har begärt att få bli befriad från sitt 

uppdrag som ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och 

hjälpmedel i Halland.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 26 augusti 2019.  

_____ 
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§ 115 Dnr 2019-000396  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Conny Nilsson (SD) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Conny Nilsson (SD) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 23 september 2019.  

_____ 
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§ 116 Dnr 2019-000399  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Therese Norrman (M) från upp-

drag som förste vice ordförande och ledamot i barn- och ung-

domsnämnd samt som huvudman i Laholms Sparbank.  

 

2. Fyllnadsval förrättas vid nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Therese Norrman (M) har begärt att få bli befriad från sina uppdrag 

som förste vice ordförande och ledamot i barn- och ungdomsnämnd 

samt huvudman i Laholms Sparbank. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 23 september 2019.  

_____ 
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§ 117 Dnr 2019-000016  

 

Anmälningar 

 

Länsstyrelsen Hallands län. Beslut enligt 11 kap 10 § plan- och 

bygglagen att någon överprövning av kommunens beslut att anta ett 

förslag till detaljplan för del av Mellby 37:2 m fl. inte ska ske. 

Dnr: 2018-000523.  

_____ 

 

 


