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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (15) 

Kommunfullmäktige 2019-12-17  
 

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

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Thor Gunnar Bjelland (M) och Mikael Sandén (SD) 

  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 18 december 2019 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 147-156 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 
 Thor Gunnar Bjelland (M)  Mikael Sandén (SD) 
 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 17 december 2019 

 
Protokollet som justerats den 18 december 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 

19 december 2019 till och med den 9 januari 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 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) -- Thor Gunnar Bjelland       

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Fredrik Lindqvist (C) 1        

Lamis Al Nouri (C) 1        

Elvis Begic (L) -- Emma Gröndahl       

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 (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

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 17 december 2019 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl       

Peter Berndtson (SD) 1        

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1        

Mikael Sandén (SD) 1        

Anita Folden (SD) 1        

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 (M) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2019 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M)  

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) 1 

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S) 1 

Andreas Thid (S) 1 

Jeanette Örenmark (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Mudhir Karmush (V) 1 

Susanne Gerstenberg (V) 1 

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD) 1 

Karin Sjöström (SD) 1 

Birger Bäkmark (SD) 1 

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: ______________________________  
 

§ 147 Dnr 2019-000302  

 

Svar på motion om byggnation utmed Lagavägen i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inger Reinfeldt (TRP) 

att fastigheterna mittemot gröningen utmed Lagavägen i Laholm 

bebyggs med ett hus för hyresrätter, ett hus för bostadsrätter och ett 

hus för äldreboende samt att byggnation av fastigheterna omgående 

beslutas. 

 

Kommunledningskontoret instämmer med motionären om att plat-

sen är mycket intressant för bostadsbyggnation. Länsstyrelsens be-

slut om att inte längre hänvisa farligt gods till Ängelholmsvägen 

och Lagavägen har överklagats. Det pågår också ett arbete tillsam-

mans med Trafikverket för att frigöra Ängelholmsvägen och Laga-

vägen från funktionen omledningsväg för väg E6. 

 

Kommunstyrelsen har i nämndsplan för 2020 uppdragit åt kom-

munledningskontoret att ta fram förslag till nya riktlinjer för bo-

stadsförsörjning. Riktlinjerna syftar till att bland annat definiera 

projekt som detta i tid, funktion och syfte och därigenom säkra ett 

helhetstänk och även ett långsiktigt genomförande. 

 

En byggnation i enlighet med motionen har inte stöd i nuvarande 

detaljplan. Kommunledningskontoret menar att beslut om byggnat-

ion bör föregås av ett planuppdrag. Planuppdraget bör i sin tur av-

vakta beslut från Transportstyrelsen avseende överklagan samt även 

arbetet med nya riktlinjer för bostadsförsörjning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2019 § 268.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019. 

Motion den 5 juni 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordförande 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: ______________________________  
 

§ 148 Dnr 2018-000322  

 

Beställning av ombyggnad av f.d. Glänningeskolan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för 

ombyggnad av f.d. Glänningeskolan och uppdrar åt kommun-

styrelsen att beställa ombyggnation i enlighet med förstudie. 

 

2. Kommunfullmäktige tillstyrker att Laholmshem AB överlåter 

del av fastigheten Rödbetan 1 till Kommunfastigheter i Laholm 

AB 

 

3. Investeringskostnaden får ej överstiga 17 miljoner kronor. Om 

så sker ska kostnaden omprövas av kommunfullmäktige.   

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har den 9 oktober 2018 § 211 

beställt en förstudie avseende ombyggnad av gamla Glänningesko-

lans lokaler (Rödbetan1) av Laholmshem AB. Förstudien gällde so-

cialtjänstens verksamheter inom LSS. Socialnämnden har den 20 

augusti 2019 lämnat yttrande över förstudien. 

 

Totalt investeringskostnad enligt förstudien uppgår till 17 miljoner 

kronor. Totalhyran uppgår till 1 243 680 kr per år under förutsätt-

ning att fastigheten överlåts till Kommunfastigheter i Laholm AB.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2019 § 269. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 19 november 2019. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019. 

Socialnämndens protokoll den 22 oktober 2019 § 104. 

Socialnämndens protokoll den 20 augusti 2019 § 81. 

Förstudie den 8 mars 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Investeringskostnaden får ej överstiga 

17 miljoner kronor i annat fall ska detta upp till nytt beslut i kom-

munfullmäktige. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty-

relsens förslag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Karl-Fredrik Klinkers tilläggsför-

slag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 149 Dnr 2019-000398  

 

Utökning av verksamhetsområde för spill- och dricksvattenan-

läggning, Mellby biodamm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för den allmänna 

spillvattenanläggningen samt den allmänna dricksvattenanlägg-

ningen i enlighet med framlagt förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA föreslår kommunfullmäktige att 

den samlade bebyggelsen som idag har sitt spillvatten kopplat till 

Mellby biodamm införlivas i verksamhetsområdet för den allmänna 

spillvattenanläggningen. Verksamhetsområdet för den allmänna 

dricksvattenanläggningen anordnas så att den omfattas av samma 

geografiska utsträckning som det föreslagna verksamhetsområdet 

för den allmänna spillvattenanläggningen. Vidare att de fastigheter 

som ligger utanför den samlade bebyggelsen erbjuds möjlighet till 

anslutning till den allmänna spillvattenanläggningen genom avtal. 

 

Laholmsbuktens VA har utrett och konstaterat att de fastigheter 

som idag är anslutna till Mellby biodamm och som ligger inom den 

samlade bebyggelsen omfattas av 6 § Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

 

Alla som ingår i ett verksamhetsområde för den allmänna spillvat-

tenanläggningen måste ansluta fastighetens spillvatteninstallation 

till anläggningen och erlägga en anslutningsavgift enligt gällande 

VA-taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2019 § 270. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 16 september 

2019 § 90.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 150 Dnr 2019-000475  

 

Försäljning av värdepapper 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att avyttring av kommunens vär-

depapper ska genomföras. Avyttringen sker för att finansiera inve-

steringsplanen som är upptagen i kommunplan 2020 samt att lag-

stiftningen är förändrad för redovisning av finansiella instrument.  

 

Ärendebeskrivning 

På grund av låga investeringar och tillfredställande resultat från den 

löpande verksamheten har det inte tidigare funnits något behov av 

nyupplåning. Kommunen har inga egna lån då senaste amorteringen 

gjordes 2015. Under 2019 har kommunen också löst in en revers 

från 2015 till Kommunfastigheter i Laholm AB för att finansiera 

investeringsverksamheten om 155,0 mkr. 

 

Kommunen är nu på grund av att den omfattande investeringspla-

nen för de närmaste åren i behov av kapital. Finansiering av inve-

steringarna kan ske genom nyupplåning, inlösen av revers om 186,9 

mkr mot kommunfastigheter i Laholm AB eller via avyttring av 

pensionsmedel (kapitalförvaltningen). I fullmäktiges beslut om 

kommunplan medges ingen möjlighet till nyupplåning. 

 

Kommunsektorn har från och med 2019 att förhålla sig till lagen 

om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen har med-

fört ett antal förändringar jämfört med tidigare gällande bestämmel-

ser. För finansiella instrument, där värdepapper ingår, har stora för-

ändringar genomförts. Finansiella instrument ska redovisas till 

verkligt värde istället för till anskaffningsvärde. Förändringen med-

för att kommunen är skyldig att bokföra resultatpåverkande poster 

utifrån ett verkligt värde, marknadsvärde, istället för det bokförda 

värdet.  

 

Förändringen medför att stora fluktuationer av kapitalförvaltning-

ens värde, både positiva och negativa, kan påverka resultatet i boks-

lutet. Redovisningsposter av det verkliga värdet samt realisations-

vinster ska undantas från balanskravsresultatet men det uppstår svå-

righeter i att förklara stora uppgångar så väl som nedgångar vid re-

sultatavstämningar och jämförelser. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

I syfte att mildra de likviditetsmässiga påfrestningarna som kom-

mer när pensionsutbetalningarna ökar avsatte kommunen under 

1997, 50 mkr och under 1999 ytterligare 5 mkr i en intern pensions-

fond.  

 

Avstämning på värdepappersinnehavet per siste oktober 2019 upp-

går till 108,0 mkr. Detta är en ökning sedan årsskiftet med 15,2 

mkr. 

 

Nu när kommunens låneskuld ökar innebär det i praktiken att de ex-

ternt avsatta medlen, kapitalförvaltningen, blir lånefinansierade. 

Kommunen behöver då erhålla en avkastning på de avsatta medlen 

som överstiger upplåningskostnaden. I annat fall leder förhållandet 

till en dålig ekonomisk hushållning. En ståndpunkt kan då vara att 

kommen ska vara restriktiva med kapitalförvaltningen när kommu-

nen behöver låna till investeringar.  

 

Kommunen är mer betjänta av att använda möjligheten till återlån 

för att hantera sina pensionsförpliktelser framöver än att ha stora 

medel placerade. Återlånsbegreppet definieras som skillnaden mel-

lan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel. Med 

återlån kan kommuner, med stöd i den befintliga tillgångsmassan, 

vid behov använda sig av extern upplåning när de löpande pens-

ionsutbetalningarna uppstår.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2019 § 271. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Bertil Johansson (LP): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Lars-Inge Johansson (LP) och Nicole Eier-

kus (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 151 Dnr 2019-000451  

 

Revidering av bestämmelser om bidrag till ideella föreningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till bestämmelser 

om bidrag till ideella föreningar, Laholms författningssamling 7.8 

att gälla från och med den 1 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur. och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta reviderade bestämmelser om bidrag till ideella föreningar, La-

holms kommuns författningssamling 7.8. 

 

Nämnden har gjort en översyn av det befintliga regelverket för stöd 

till föreningar. Syftet med översynen var att olika typer av före-

ningar ska behandlas lika samt att skapa ett harmoniserat, heltäck-

ande och inkluderande bidragssystem.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2019 § 272. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 oktober 2019 § 

138. 

Förslag till bestämmelser om bidrag till ideella föreningar, LFS 7.8.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Thor Gunnar Bjelland (M), Margareta Jonsson (L), Jerker Jacobson 

(M) och Eric Semb (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Lennart Svensson (V): 

Även åldersgruppen 4-6 år ska vara bidragsberättigade. 

 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Även DHR ska vara bidragsberätti-

gad med de medlemmar som bor i Laholms kommun som underlag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty-

relsens förslag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Kjell Henrikssons tilläggsförslag 

och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. forts 
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Ordföranden lägger därefter fram Karl-Fredrik Klinkers tilläggsför-

slag och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

 

Reservationer 

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

tina Jönsson (S), Siv Pålsson (S), Bo Tengqvist (S), Lennart Svens-

son (V), Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin Lönnstam (MED) 

och Inger Reinfeldt (TRP) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Kjell Henrikssons förslag. 

 

Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin Lönnstam (M) och Inger Re-

infeldt (TRP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karl-

Fredrik Klinkers förslag. 

_____ 
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§ 152 Dnr 2019-000471  

 

Riktlinje för Laholms kommuns krisberedskap 2020-2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar riktlinje för Laholms kommuns krisbe-

redskap 2020-2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-

2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta 

fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap.  

 

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbe-

tet med krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, ut-

veckla den kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så 

att det i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar, 

bolag och kommunalförbund. Styrdokumentet ska beslutas av 

kommunfullmäktige senast 31 december 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 3 december 2019 § 273. 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 18 november 2019. 

Riktlinjer för krisberedskap i Laholms kommun 2020-2023.  

 

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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§ 153 Dnr 2019-000469  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Marit Schwerin (M) till ledamot i barn- 

och ungdomsnämnden för tiden till och med den 31 december 

2022.    

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i barn- 

och ungdomsnämnden efter Angela Johansson (M).  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 november 2019 § 145. 

Avsägelse den 12 november 2019.  

_____ 
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§ 154 Dnr 2019-000509  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Tommy Jacobson (M) från upp-

drag som revisor i samordningsförbundet i Halland. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Jan-Erik Martinsen, Varberg, till re-

visor i samordningsförbundet i Halland för tiden till och med 

den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Jacobson (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

revisor i samordningsförbundet i Halland 

 

Kommunerna som är medlemmar i samordningsförbundet i Halland 

ska utse en gemensam revisor. Övriga kommuner har utsett Jan-

Erik Martinsen, Varberg, till revisor.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 10 december 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 155 Dnr 2019-000511  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Håkan Hallberg (M) från uppdrag 

som ersättare i socialnämnden samt från uppdrag som ledamot i 

valnämnden. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Håkan Hallberg (M) begär att få bli befriad från uppdrag som ersät-

tare i socialnämnden samt som ledamot i valnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 12 december 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 156 Dnr 2019-000016  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om återkal-

lande av ansvarsfrihet för enskilda ledamöter i kommunstyrel-

sen. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande 

senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 

2020. 

Dnr: 2019-000485. 

 

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 2/2019. 

 Dnr: 2019-000016.  

_____ 

 

 


