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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (16) 

Kommunfullmäktige 2019-10-29  
 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 21:00 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Roland Gottfridsson, ordförande för Laholmshem AB, § 118 

 Stefan Lundström, VD för Laholmshem AB, § 118 

 Jonas Påhlsson, tf. kanslichef 

 

 

Utses att justera Inger Reinfeldt (TRP) och Kjell Henriksson (S) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 31 oktober klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 118-129 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Inger Reinfeldt (TRP)  Kjell Henriksson (S) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 29 oktober 2019 

 
Protokollet som justerats den 31 oktober 2019, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Irina Boutenko 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

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

till och med den 22 november 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2019 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1        

Jerker Jacobson, ej § 122 (M) 1 Angela Magnusson § 122       

Kenneth Camitz (M) 1        

Knut Slettengren (M) 1        

Eric Semb (M) 1        

Sten Candell (M) -- Marit Schwerin       

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Fredrik Lindqvist (C) -- Annalena Emilsson       

Lamis Al Nouri (C) 1        

Elvis Begic (L) 1        

Margareta Jonsson (L) 1        

Sara Unosson (KD) 1        

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Inger Reinfeldt (TRP) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Ove Bengtsson, ej § 122 (S) 1 Andreas Thid § 122       

Kristina Jönsson (S) -- Rosita Antonsson       

Magnus Johansson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Bo Tengqvist (S) 1        

Birgitta Fritzon (S) 1        

Lennart Svensson (V) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 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) -- Lars-Göran Jarl, ej § 122 

Karin Sjöström § 122 

      

Anita Folden (SD) 1        

Helge Wigforss (SD) 1        

Bertil Johansson, ej § 122 (LP) 1        

Lars-Inge Johansson (LP) 1        

Nicole Eierkus (LP) 1        

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1        

Martin Lönnstam (MED) 1        

Jonas Hellsten (M) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2019 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Lena Jogersten (M)  

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) 1 

Rosita Antonsson (S)  

Andreas Thid (S) 1 

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)  

Karin Sjöström (SD) 1 

Birger Bäkmark  (SD) 1 

Ulf Johansson (LP) 1 

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED) 1 

Lena Åkesson (TRP) 1 

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

§ 118 Dnr 2019-000015  

 

Information från Laholmshem AB 

 

Fullmäktiges presidium har kallat Laholmshem AB till fullmäktiges 

sammanträde för att redovisa och svara på fullmäktiges frågor om 

bolagens verksamhet samt vilka eventuella större beslut eller ären-

den som det är av betydelse att kommunfullmäktige informeras om.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 119 Dnr 2019-000428  

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Martin Lönnstam (MED) begär i en interpellation till kommunsty-

relsens ordförande svar på fråga om hur Laholms kommun kontrol-

lerar att det finns tillstånd att samla in pengar på offentlig plats. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) svarar på in-

terpellationen.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 13 oktober 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 120 Dnr 2019-000434  

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

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

sens ordförande svar på fråga om det finns fler ärenden som strider 

mot lagen, som är mörkade. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) svarar på in-

terpellationen.  

 

Beslutsunderlag 

Interpellation 20 oktober 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 121 Dnr 2019-000301  

 

Svar på motion om tidssättning av kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inger Reinfeldt (TRP) 

att samtidigt som ett beslut fattas i kommunstyrelsen och fullmäk-

tige ska det beslutas om tidsättning med tyngdpunkt på tidpunkten 

för projektets färdigställande. 

 

Kommunledningskontoret instämmer i motionens andemening att 

beslut som fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

också ska tidsättas. Däremot menar kommunledningskontoret att 

regler för detta redan finns i Laholms kommun, i kommunens rutin 

för ärendehantering samt i riktlinjer för planering, genomförande 

och uppföljning av investeringar antagna av kommunfullmäktige 

den 16 december 2014 § 199 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2019 § 210. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2019. 

Motion den 5 juni 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 122 Dnr 2019-000384  

 

Ställningstagande till större investering i ombyggnation av bo-

stadslägenheter i området Altona i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker Laholmshem AB:s planerade 

investeringar om ca 115 miljoner kronor i ombyggnation av ca 

150 bostadslägenheter i bostadsområdet Altona i Laholm. 

 

2. Laholmshem AB ska genast informera kommunstyrelsen om 

bolaget befarar att investeringen kommer att överstiga 115 mil-

joner kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

I bolagsordningen för Laholmshem AB framgår att kommunfull-

mäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller annars av större vikt fattas. I det gemensamma ägardirektivet 

för Laholms kommuns helägda bolag anges att sådana ställningsta-

ganden kan röra sig om beslut som till exempel större investeringar. 

 

Laholmshem AB:s styrelse har den 22 augusti 2019, § 79 begärt 

kommunfullmäktiges ställningstagande till bolagets planerade inve-

steringar i bostadsområdet Altona i Laholm. Bolaget planerar att 

investera ca 115 miljoner kronor i ombyggnation av ca 150 bo-

stadslägenheter. Bolaget har för avsikt att återkomma till fullmäk-

tige när det gäller planerad investering i nyproduktion för att er-

sätta Bryggaren 10, Hällebäcks hus. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige tillstyr-

ker bolagets begäran.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2019 § 212. 

Skrivelse från Laholmshem AB den 29 augusti 2019. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Inger Reinfeldt (TRP), 

Jörgen Nilsson (KD), Margareta Jonsson (L) och Thomas Lövenbo 

(SD): Bifall till kommunstyrelsen förslag samt att Laholmshem AB 

genast ska informera kommunstyrelsen om bolaget befarar att inve-

steringen kommer att överstiga 115 miljoner kronor. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Martin Lönnstam (MED): Kommunfullmäktige ska avstyrka La-

holmshems begäran. 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Kommunfullmäktige ska avstyrka 

Laholmshems begäran samt ge Laholmshem AB i uppdrag att un-

dersöka om bostadsområdet istället kan säljas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag mot Martin Lönn-

stams förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. Karl-Fredrik Klinkers tilläggsför-

slag har därmed också avslagits. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Erling Cronqvist tilläggsförslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Reservationer 

Martin Lönnstam (MED) och Karl-Fredrik Klinker (MED) reserve-

rar sig mot beslutet. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jerker Jacobson (M), Lars-Göran Jarl 

(SD), Ove Bengtsson (S) och Bertil Johansson (LP) i handläggning 

av ärendet.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 123 Dnr 2019-000356  

 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige medger kultur- och utvecklingsnämnden 

tilläggsanslag om 1 500 tkr i 2019 års driftbudget för beslutad 

bidragsgivning för Solbackens bygdegård enligt kommunfull-

mäktiges beslut den 29 januari 2019 § 7. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport med budgetut-

fallsprognos för år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 13 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 

minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovis-

ning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. 

Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två 

tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en 

översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verk-

samhet, en förenklad förvaltningsberättelse, resultaträkning och ba-

lansräkning med föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska 

behandlas av kommunfullmäktige. 

 

Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 

Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 

som också utgår från redovisningen per sista augusti. 

 

Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-

derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 

vid årets slut av de gemensamma prioriterade resultatmålen i kom-

munplanen. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 ja-

nuari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfalls-

prognoser. 

 

Periodens slutliga resultat uppgår till +16,9 mkr, vilket är förbätt-

ring med 11,5 mkr i förhållande till motsvarande period i fjol. En-

ligt prognosen kommer kommunens slutliga resultat för helåret att 

uppgå till +5,2 mkr. Budgeterat resultat är +1,7 mkr. Ett sådant re-

sultat är betydligt lägre än vad som varit fallet under de senaste 

åren.  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kommunfullmäktige 2019-10-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 19,0 mkr. De största avvikelserna redovisar 

barn- och ungdomsnämnden (-14,0 mkr) och socialnämnden (-9,5 

mkr). Avvikelserna avser i huvudsak volymökningar i form av fler 

inskrivna barn i förskola, fritidshem och fler elever i grundskola 

samt ökade kostnader inom äldreomsorgen och placeringskostnader 

för barn och unga. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med 5,4 procent i förhållande till före-

gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och 

generella statsbidrag bedöms öka med 3,7 procent. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella stats-

bidrag och fastighetsavgiften beräknas för helåret uppgå till 1 432,6 

mkr, vilket är 0,6 mkr mer än vad som budgeterats. 

 

Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå 

till 0,4 procent.  

 

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier upp-gick 

till 130,2 mkr. Investeringarna under motsvarande period i fjol var 

138,6 mkr. Prognostiserade nettoinvesteringar för hela året ligger 

på 197,4 mkr vilket är 30,8 mkr lägre än budget. Största avvikelsen 

återfinns i projektet för lakvattenhantering vid Ahla deponi. 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-

serar ett resultat på +4,7 mkr respektive -2,2 mkr. Särskilt Kom-

munfastigheter AB redovisar även en omfattande investerings-

verksamhet i form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och 

underhållsprojekt. Största projektet är nya Glänningeskolan och 

tillhörande idrottshall som beräknas till 277,3 mkr. 

 

Anslag för utbyte av belysning till konstgräsplanen i Veinge 

Kultur- och utvecklingsnämnden ber att få ta i anspråk 700 tkr ur 

kommunstyrelsens medel för oförutsedda investeringsbehov. 

Kommunstyrelsens totala anslag för oförutsedda investeringar upp-

gick vid årets ingång till 1 000 tkr. Under året har 300 tkr redan i 

tidigare beslut omdisponerats till kultur- och utvecklingsnämnden 

för åtgärder för bevattning vid Laholms tennisklubb.  

  forts 
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forts 

 

Efter en långdragen process med upphandling och byggnationen av 

den nya planen, där en renovering av befintlig belysning skulle 

ingå, har det nu konstaterats att någon renovering av belysningen 

inte var möjlig. För anläggningen ska kunna brukas under vinter-

halvåret är utbyte av samtliga armaturer en nödvändighet. 

 

Bidrag till Solbackens bygdegård 

Bygdegården har erhållit bidrag om 2 500 tkr för renovering och 

ombyggnation från Boverket. För att föreningen ska kunna erhålla 

bidrag är det en förutsättning att kommunen medfinansierar 30 pro-

cent. Kommunens andel uppgår således till 1 500 tkr. Då kommu-

nen ingått förpliktelsen att utbetala bidraget efter att anläggningens 

slutbesiktigats bokas kostnaden upp under året. Kostnaden uppgår 

till 1,5 mkr.  

 

Bidrag till Laholms fotbollsklubb 

Kommunfullmäktige beslutade under september månad att medge 

att kommunstyrelsen får lämna bidrag till Laholms fotbollsklubb 

för anläggande av två nya fotbollsplaner. Kostnaden för bidraget 

har således upptagits i prognosen. 

 

Återbetalning förstudie- och projektering till Kommunfastigheter i 

Laholm AB 

Kommunfullmäktige beslutade under februari 2018 att återkalla ti-

digare beställning av ett nytt parkeringshus. Då beställningen är 

återkallad ska kostnaden för bolagets nedlagda projektering och 

förstudie regleras enligt ramavtalet. Kostnaden uppgår till 1,5 mkr 

och kommer regleras under året.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2019 § 213. 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen 

förslag. 

_____   
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§ 124 Dnr 2019-000388  

 

Avveckling av Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige tillstyrker att den ekonomiska föreningen Ent-

reprenörsregionen avvecklas.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 23 mars 2001 § 23 godkänt stadgar 

för den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen samt beslutat 

om medlemskap i föreningen. Föreningen syftar till att genom ett 

nätverk av deltagande kommuner stärka regionens ekonomiska ut-

veckling, internationella förankring och konkurrenskraft. Delta-

gande kommuner är Halmstad, Hylte, Laholm, Ljungby, Markaryd, 

Älmhult, Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd.  

 

Den 28 augusti 2008 § 102 godkände kommunfullmäktige nytt 

samverkansavtalet för föreningen, bland annat föranlett av att Tra-

nemo kommun ingått som medlem i entreprenörsregionen. 

 

Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma den 24 maj 2019 be-

slutades att föreningen ska avvecklas.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2019 § 214. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2019. 

Protokoll från Entreprenörsregionens föreningsstämma den 24 maj 

2019.  

_____ 
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§ 125 Dnr 2017-000437  

 

Program för Laholms stadskärna 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar program för Laholms stadskärna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till utvecklings-

program för Laholms stadskärna. Program för Laholms stadskärna 

beskriver kommunens målbild för Laholms stadskärna år 2025 och 

de arbetssätt och insatsområden som är prioriterade för att nå dit. I 

dokumentet presenteras även viktiga utmaningar att hantera samt 

exempel på åtgärder för att förverkliga målbilden.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2019 § 215. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019. 

Program för Laholms stadskärna.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmer Jörgen Nilsson (KD) och 

Margareta Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Roland Norrman (M): Ärendet ska återemitteras till kommunstyrel-

sen för att branschorganisationer för handeln i kommunen ska 

höras. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras ikväll eller återe-

mitteras i enlighet med Roland Norrmans förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras ikväll. 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsen förslag till be-

slut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

_____ 
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§ 126 Dnr 2019-000203  

 

Policy för representation 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till policy för repre-

sentation.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret lägger fram förslag på policy för repre-

sentation. Syftet med policyn är att ange den norm som ska gälla 

vid kommunalt bekostad representation inom kommunens verk-

samheter och helägda bolag. Policyn utgör därmed samtidigt en 

vägledning och stöd för anställda och förtroendevalda i frågor som 

rör representation. 

 

I policyn fastställs allmänna förhållningsregler för kommunens re-

presentation. Dessutom finns det särskilda bestämmelser för extern 

och intern representation. 

 

En grundläggande princip är att det ska finnas ett omedelbart sam-

band mellan representationen och den verksamhet som bedrivs. 

Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och 

de personer mot vilka representationen riktar sig. Nyttan för kom-

munen ska alltid kunna motiveras. Vidare ska all representation ske 

med måttfullhet och kostnaderna ska hållas inom rimliga och för-

svarbara gränser.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 oktober 2018 § 216. 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 

§ 22. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2019. 

Policy för representation.  

_____ 
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§ 127 Dnr 2019-000366  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Anna Nylander (SD) till ledamot i 

kultur- och utvecklingsnämnden för tiden till och med den 31 

december 2022. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Majlis Jeppson (SD) till ny ersättare 

i kultur- och utvecklingsnämnden, efter Anna Nylander (SD), 

för tiden till och med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i kultur- 

och utvecklingsnämnden efter framlidne Gunnar Wiik (SD).  

_____ 
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§ 128 Dnr 2019-000399  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Anita Fast (M) till ledamot och 1:e 

vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden för tiden till och 

med den 31 december 2022. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Björn Alm (M) till ny ersättare i 

barn- och ungdomsnämnden, efter Anita Fast (M), för tiden till 

och med den 31 december 2022. 

 

3. Kommunfullmäktige utser Kenth Holmberg (M) till ny huvud-

man i Laholms Sparbank för tiden till och med den ordinarie 

sparbanksstämman 2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot och 1:e 

vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden samt huvudman i 

Laholms Sparbank.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 23 september 2019.  

_____ 
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§ 129 Dnr 2019-000016  

 

Anmälningar  

 

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

munfullmäktige. 

Dnr: 2019-000396. 

 

2. Länsstyrelsen i Hallands län. Tillsyn över kommunens beslut 

att anta detaljplan för del av Mellby 15:1 i Mellbystrand, La-

holms kommun. 

Dnr: 2018-000219. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Revidering av systematiskt 

kvalitetsarbete (SKA). 

Dnr: 2019-000016. 

 

4. Barn- och ungdomsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete - Målområde Normer och värden. 

Dnr: 2019-000016.  

_____ 

 

 


