
 

 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 

2019-08-27 

 

§ Ärendelista 
 

§ 83 Dnr 57129 

Film "Flykt från Syrien" 

§ 84 Dnr 2019-000015 

Information från kultur- och utvecklingsnämnden 

§ 85 Dnr 2019-000315 

Fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande om inventarieköp till nya 

Glänningeskolan 

§ 86 Dnr 2019-000290 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Mellby 37:2 

§ 87 Dnr 2018-000523 

Detaljplan för Mellby 37:2 m.fl. i Mellbystrand 

§ 88 Dnr 2019-000329 

Reservationsavtal för del av fastigheten Mellby 23:4 på Mellby företagspark 

etapp 3 

§ 89 Dnr 2019-000313 

Utökning av verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten, Nyby 

industriområde i Laholm 

§ 90 Dnr 2019-000273 

Ansökan om kommunal borgen 

§ 91 Dnr 2017-000436 

Medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg längs väg 585 mellan Lilla Tjärby 

och Tjärby 

§ 92 Dnr 2019-000324 

Reglemente för Laholms kommuns kulturpris 

§ 93 Dnr 2019-000325 

Revidering av reglemente för pris till Årets förening 

§ 94 Dnr 2019-000144 

Val av nämndemän i Halmstads tingsrätt 

§ 95 Dnr 2019-000312 

Valärende 

§ 96 Dnr 2019-000353 

Valärende 

§ 97 Dnr 2019-000368 

Valärende 

§ 98 Dnr 2019-000366 

Valärende 

§ 99 Dnr 2019-000016 

Anmälningar 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 augusti 2019 

 
Protokollet som justerats den 29 augusti 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 augusti 2019 

till och med den 20 september 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2019 

VOTERINGSLISTA    § 91    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1    1    

Jerker Jacobson (M)  Marit Schwerin   1    

Kenneth Camitz (M) 1    1    

Knut Slettengren (M) 1    1    

Eric Semb (M) 1    1    

Sten Candell (M) 1    1    

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Gudrun Pettersson (C) 1  1      

Majvor Persson (C) 1  1      

Fredrik Lindqvist (C)  Annalena Emilsson 1      

Lamis Al Nouri (C) 1  1      

Elvis Begic (L) 1  1      

Margareta Jonsson (L) 1  1      

Sara Unosson (KD) 1  1      

Jörgen Nilsson (KD) 1  1      

Inger Reinfeldt (TRP) 1   1     

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) 1  1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Kristina Jönsson (S) 1  1      

Magnus Johansson (S) 1  1      

Siv Pålsson (S) 1  1      

Bo Tengqvist (S) 1  1      

Birgitta Fritzon (S) 1  1      

Lennart Svensson (V) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2019 

VOTERINGSLISTA § 91 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD)  Anna Nylander 1      

Ingmar Rundberg (SD)  Karin Sjöström 1      

Peter Berndtson (SD) 1  1      

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1  1      

Mikael Sandén (SD) 1  1      

Anita Folden (SD) 1  1      

Helge Wigforss (SD)  Conny Nilsson   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)  Bo Birgersson   1    

Jonas Hellsten (M) 1  1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2019 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Lena Jogersten (M)  

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C)  

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C) 1 

Jan Gottfriedson (L) 1 

Emma Gröndahl (L)  

Lars Gustafsson (KD) 1 

Helene Nilsson (KD) 1 

Rosita Antonsson (S) 1 

Andreas Thid (S)  

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)  

Ulf Johansson (LP) 1 

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

Anna-Maria Sjöstrand (TRP) 1 

 
 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (20) 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  
 

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

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, tf. kanslichef 

 

 

Utses att justera Sten Candell (M) och Mikael Sandén (SD) 

  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 29 augusti 2019 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 83-99 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Sten Candell (M)  Mikael Sandén (SD)  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 83 Dnr 57129  

 

Film "Flykt från Syrien" 

 

Varför flydde vi från Syrien? Det vill Ammar Alzaki berätta om 

och valde filmmediet för att skildra sitt tidigare välmående hem-

land som nu till stora delar lagts i rutiner.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 84 Dnr 2019-000015  

 

Information från kultur- och utvecklingsnämnden  

 

Fullmäktiges presidium har kallat kultur- och utvecklingsnämnden 

till fullmäktiges sammanträde för att redovisa och svara på fullmäk-

tiges 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 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 85 Dnr 2019-000315  

 

Fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande om inven-

tarieköp till nya Glänningeskolan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Karl-Fredrik Klinker (MED) begär i en fråga till barn- och ung-

domsnämndens ordförande svar om inventarieköp till nya Glän-

ningeskolan. 

 

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

rar på frågan.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga den 25 juni 2019.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 86 Dnr 2019-000290  

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Mellby 

37:2  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

En detaljplan för fastigheten Mellby 37:2 med flera i Mellbystrand 

är klar för antagande. Ett exploateringsavtal som reglerar genomfö-

randet av detaljplanen har upprättats. 

 

Avtalet innebär bland annat att Danfors Förvaltnings AB ska ha 

färdigställt den planerade byggnationen inom fem år från det att de-

taljplanen vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2019, § 166. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 juli 2019. 

Exploateringsavtal.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 87 Dnr 2018-000523  

 

Detaljplan för Mellby 37:2 m.fl. i Mellbystrand  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Mellby 37:2 

med flera, centrum och bostäder i Mellbystrand, enligt 5 kapitlet 27 

§ plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget medför inte någon 

betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har 

därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2016 § 134 att dåvarande 

fastighetsägare med egen konsult fick påbörja detaljplanearbete för 

fastigheten Mellby 37:2.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av 

flerbostadshus samt för verksamheter till förmån för handels-, fri-

tids- och turismnäringen inom fastigheten Mellby 37:2. Fastigheten 

är belägen i korsningen mellan Kustvägen och Kolonivägen. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 10 december 2018 

och den 1 februari 2019 och på granskning mellan den 1 april och 

den 3 maj 2019. Synpunkterna efter samrådet redovisas i en sam-

rådsredogörelse och efter granskningen i ett granskningsutlåtande. 

 

Parkeringsplatser för planområdet föreslås på del av Mellby 15:1 

som ligger direkt i anslutning till fastigheten Mellby 37:2 och där 

det sedan tidigare finns ett avtalsservitut för parkeringsplatser. 

Denna mark får inte bebyggas. 

 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande och bedöms vara 

klar för antagande. Planförslaget medför ingen betydande miljöpå-

verkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2019, § 167. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 19 juni 2019 § 98.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 88 Dnr 2019-000329  

 

Reservationsavtal för del av fastigheten Mellby 23:4 på Mellby 

företagspark etapp 3 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

E-commerce warehouse solutions No.1 önskar reservera cirka 

50 000 kvadratmeter mark på Mellby företagspark etapp 3 för att 

bygga lokaler avsedda för logistikverksamhet om cirka 25 - 30 000 

kvadratmeter.  

 

Planeringsenheten har i samråd med näringslivsenheten tagit fram 

ett förslag till reservationsavtal. Enligt avtalet ska bolaget inom 6 

månader från dess att detaljplan för området fått laga kraft, ansöka 

om bygglov. Vidare ska bolaget inom 6 månader från dess att bygg-

lov lämnats, påbörja grundläggningsarbete.  

 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2019, § 168. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2019. 

Reservationsavtal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsen förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 89 Dnr 2019-000313  

 

Utökning av verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvat-

ten, Nyby industriområde i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdena för dricks-, 

spill- och dagvatten på Nyby industriområde i Laholm att även om-

fatta fastigheterna enligt bilaga 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Som en följd av planläggning och utbyggnad av infrastruktur på 

Nyby industriområde i Laholm föreslår Laholmsbuktens VA att 

kommunfullmäktige ska besluta att området ska ingå i verksam-

hetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Fastigheterna ligger 

utanför de verksamhetsområden som tidigare fastställts. 

 

Utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten har skett i området. Fas-

tighetsägarna kommer att informeras och efter att förbindelsepunk-

ter upprättas kommer anslutningsavgift samt brukningsavgift att tas 

ut enligt gällande va-taxa. Området är redan detaljplanelagt som in-

dustrimark. 

 

Intäkter för att täcka kostnaderna för va-utbyggnaden ska tas ut i 

form av anläggningsavgifter för respektive fastighet. För att kunna 

debitera anläggningsavgifter till fastighetsägarna måste verksam-

hetsområde först inrättas för att Laholmsbuktens VA ska kunna 

meddela att förbindelsepunkt upprättats och därefter fakturera aktu-

ella avgifter till respektive fastighetsägare.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2019, § 169. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 10 juni 2019 § 

69.  

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 90 Dnr 2019-000273  

 

Ansökan om kommunal borgen  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ställer borgen som 

säkerhet för Ysby hembygdsförening kortfristiga upplåning om 

400 000 kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Ysby hembygdsförening har den 10 maj 2019 ansökt om kommunal 

borgen på 400 000 kr. Ansökan gäller borgen för ett kortsiktigt lån 

för utbyte av tak på Kyrkstallarna i Ysby.  

 

Byggnaden inrymmer möteslokal, kök, toalett, samlingslokal för 50 

personer, museum för gamla bruksmål från bygden och ett skolmu-

seum. Föreningen har problem med ett läckande tak. 

 

Föreningens styrelse har ansökt om bidrag av jordbruksverket. För 

att föreningen ska få bidraget krävs att föreningen får ett lånelöfte 

då bidraget utbetalas utifrån redovisade kostnader. Föreningen har 

dock problem med lagfarten då den är utställd på annan ägare än 

föreningen. I väntan på att lagfarten ska utredas kan föreningen inte 

erhålla ett lån av Laholms sparbank då föreningen inte är lagfaren 

ägare till fastigheten. För att föreningen ska erhålla ett lån behövs 

kommunal borgen som säkerhet. 

 

Efter slutredovisning av projektet och bidrag utbetalats till före-

ningen kommer lånet att upphöra och därmed avslutas kommunens 

åtagande som borgenär. Laholms Sparbank har i sitt finansierings-

förslag en slutförfallodag den 31 mars 2020 på lånet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2019, § 170. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2019. 

Ansökan om kommunal borgen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsen förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kommunfullmäktige 2019-08-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 91 Dnr 2017-000436  

 

Medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg längs väg 585 

mellan Lilla Tjärby och Tjärby 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner finansieringsavtal med Trafik-

verket avseende gång- och cykelväg längs väg 585.  

 

2. Kommunfullmäktige kommer att i investeringsbudget för 2020 

och 2021 avsätta totalt 5 150 000 kr till kommunstyrelsen för 

projektet.  

 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket Region Väst har översänt medfinansieringsavtal avse-

ende planläggningsprocess, bygghandling och produktion av gång- 

och cykelväg längs väg 585, Lilla Tjärby. Parterna har tidigare träf-

fat avtal om medfinansiering och samverkan om framtagande av 

vägplan för åtgärden.  

 

Förslaget till kompletterande medfinansieringsavtal fördelar kost-

naden mellan parterna i lika delar, 50 % vardera. Totalkostnad för 

åtgärden kompletterande medfinansieringsavtal är beräknad till 

10 300 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2019, § 171. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2019. 

Medfinansieringsavtal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ove Bengtsson (S), Eva M Larsson (MP) och Peter Berndtson 

(SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Karl-Fredrik Klinker (MED) med instämmande av Conny Nilsson 

(SD), Bertil Johansson (LP) och Roland Norrman (M): Kommun-

fullmäktige ska inte godkänna avtalet. 

Inger Reinfeldt (TRP): Ärendet ska återremitteras för att komplette-

ras med kostnad för utbyggnad av gång- och cykelvägen i kommu-

nens regi. 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag 

och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande 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.  

Nej-röst för Karl-Fredrik Klinkers förslag om att inte godkänna av-

talet. 

 

Omröstningsresultat 

Med 27 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 13 nej-röster 

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

munfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag om att 

godkänna avtalet (se bilagda voteringslista § 91). 

 

Reservationer 

Bertil Johansson (LP), Ulf Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP), 

Conny Nilsson (SD), Inger Reinfeldt (TRP), Karl-Fredrik Klinker 

(MED) och Bo Birgersson (MED) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 92 Dnr 2019-000324  

 

Reglemente för Laholms kommuns kulturpris 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar Reglemente för Laholms kommuns kul-

turpris att gälla från och med den 1 januari 2020 då Reglemente för 

kommunalt kulturstipendium antaget av kommunfullmäktige den 

24 juni 1987 ska upphöra att gälla.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår den 26 juni § 83 att 

kommunfullmäktige reviderar kommunens reglemente för kommu-

nalt kulturstipendium. Nämnden förslår att reglementet ändras så att 

priset delas ut vartannat år och att prissumman ska uppgå till 

25 000 kr. 

 

Vidare föreslår nämnden att reglementets första paragraf ändras så 

att priset kan delas ut även som belöning för förtjänstfulla insatser 

inom skilda kulturella områden. Reglerna ändras även genom att 

priset inte ska delas ut till kommunala eller regionala tjänsteperso-

ner som utövar sin kulturgärning i sin yrkesroll. Nämnden förslår 

även att kulturnämnd byts ut mot nämnden med ansvar för kultur-

frågor. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att reglementet byter namn från 

Reglemente för kommunalt kulturstipendium till Reglemente för 

Laholms kommuns kulturpris i analogi med kommunens miljöpris.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2019, § 172. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 juni § 83. 

Förslag till Reglemente för Laholms kommuns kulturpris.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 93 Dnr 2019-000325  

 

Revidering av reglemente för pris till Årets förening 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar reglementet för Laholms kommuns pris 

till Årets förening att gälla från och med den 1 september 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår den 26 juni 2019 § 84 att 

kommunfullmäktige ändrar reglementet för Laholms kommuns pris 

till Årets förening så att prissumman höjs från 10 000 kr till 12 500 

kr. 

 

Vidare förslår kultur- och utvecklingsnämnden att reglementet för-

tydligas genom att det framgår att det är nämnden med ansvar för 

fritidsfrågor som utser pristagare. Annonsering ska ske i lokalpres-

sen eller på kommunens webbplats. Pristagare kan utses efter för-

slag inom nämnden fram till och med november månads nämnd-

sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 13 augusti 2019, § 173. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 juni 2019 § 84. 

Förslag till reglementet för Laholms kommuns pris till Årets före-

ning.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 94 Dnr 2019-000144  

 

Val av nämndemän i Halmstads tingsrätt 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande nämndemän i Halmstads tings-

rätt för tiden den 1 januari 2020 - 31 december 2023: 

 

Jimmy Ivarsson 

Per Magnusson 

Jonas Hellsten 

Lena Drott 

Jan Gottfriedson 

Lisbeth Davidsson 

Annita Asplid 

Kristina Jönsson 

Jonas Påhlsson 

Ulf Johansson 

Lars-Göran Jarl 

Birger Bäkmark 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 4 kap. 7 och 8 §§ rättegångsbalken ska kommunfullmäktige 

välja nämndemän i tingsrätt för fyra år. Vid valet ska eftersträvas 

att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn 

till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

 

Halmstads tingsrätt har anmält att kommunfullmäktige för perioden 

den 1 januari 2020 – 31 december 2023 ska välja 12 nämndemän 

till tingsrätten.  

 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll den 13 augusti 2019. 

Halmstads tingsrätts skrivelse den 25 februari 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 95 Dnr 2019-000312  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Andreas Thid (S) till ledamot i La-

holmsbuktens VA-nämnd - Halmstad och Laholm för tiden till 

och med de 31 december 2022. 

 

2. Till ny ersättare i Laholmsbuktens VA-nämnd - Halmstad och 

Laholm efter Andreas Thid (S) utses Rosita Antonsson (S) för 

tiden till och med de 31 december 2022. 

 

3. Kommunfullmäktige utser Andreas Thid (S) till ersättare i La-

gans Vattenråd och suppleant i Lagans fiskevårdsområdesför-

ening, Laholms laxfiske.  

 

4. Kommunfullmäktige utser Lars Fritzon (S) till suppleant i La-

gans fiskevårdsområdesförening, Laholms laxfiske. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i La-

holmsbuktens VA-nämnd - Halmstad och Laholm, ersättare i La-

gans Vattenråd och suppleant i Lagans fiskevårdsområdesförening, 

Laholms laxfiske efter Michael Kalnak (S).  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 17 juni 2019. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 juni 2019 § 79.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 96 Dnr 2019-000353  

 

Valärende   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Eva Ågren Svensson (MP) från 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.  

 

2. Kommunfullmäktige utser Kent-Ove Bengtsson (MP) till ersät-

tare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 

den 14 oktober 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Eva Ågren Svensson (MP) har begärt att få bli befriad från sitt upp-

drag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 19 augusti 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 97 Dnr 2019-000368  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Nura Muhamedbegovic (L) från 

uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Britta Ramnemark (L) till ny ersät-

tare i socialnämnden för tiden till och med den 31 december 

2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Nura Muhamedbegovic (L) har begärt att få bli befriad från sitt 

uppdrag som ersättare i socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 19 augusti 2019.  

_____ 
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§ 98 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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§ 99 Dnr 2019-000016  

 

Anmälningar 

 

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

någon överprövning av kommunens beslut att anta ett förslag 

till detaljplan för del av Västra Mellby 6:1, Mellbystrand inte 

ska ske. 

Dnr: 2019-000354 

 

2. Socialnämnden. Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL och rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 

9 § LSS och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 1, 2019. 

Dnr: 2019-000016 

 

3. Barn -och ungdomsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete - Övergång och samverkan. 

Dnr: 2019-000016 

 

4. Region Halland. Meddelande om ändring av Regionfullmäkti-

ges sammanträdestider 2020. 

Dnr: 2019-000016  

_____ 

 

 


