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Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Ann-Helene Djivjak (SD) och Jörgen Nilsson (KD) 

  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 30 april 2020 klockan 12:00 

 

Paragrafer  §§ 45-66 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Ann-Helene Djivjak (SD)  Jörgen Nilsson (KD) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 28 april 2020 

 
Protokollet som justerats den 30 april 2020, 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 1 maj 2020 till och med den 22 maj 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2020 

VOTERINGSLISTA    § 48    § 53:1 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman, ej § 53:1 (M) 1 Måns Kristiansson § 53:1 1     1 

Jerker Jacobson (M) -- Marit Schwerin, ej § 53:1 1      

Kenneth Camitz, ej §§ 46-47 (M) 1 Måns Kristiansson §§ 46-47 1     1 

Knut Slettengren (M) 1  1     1 

Eric Semb (M) 1  1     1 

Sten Candell (M) 1  1     1 

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Maria Bronelius (C) -- Roland Gottfridsson 1   1   

Gudrun Pettersson (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) -- Annalena Emilsson 1   1   

Fredrik Lindqvist, ej § 53:1 (C) 1  1      

Lamis Al Nouri (C) 1  1   1   

Elvis Begic (L) 1  1     1 

Margareta Jonsson (L) -- Jan Gottfriedson, ej § 53:1 1      

Sara Unosson (KD) -- Lars Gustafsson 1   1   

Jörgen Nilsson (KD) 1  1   1   

Inger Reinfeldt (TRP) 1    1 1   

Eva M Larsson (MP) 1  1   1   

Kjell Henriksson (S) -- Karl-Fredrik Tholin 1     1 

Annita Asplid (S) -- Jeanette Örenmark 1     1 

Ove Bengtsson (S) 1  1     1 

Kristina Jönsson (S) --        

Magnus Johansson (S) 1  1     1 

Siv Påhlsson (S) --        

Bo Tengqvist (S) --        

Birgitta Fritzon (S) 1  1     1 

Lennart Svensson, ej § 53:1 (V) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2020 

VOTERINGSLISTA § 48 § 53:1 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1 1   

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl  1  1   

Peter Berndtson (SD) -- Birger Bäkmark   1 1   

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1    1 1   

Mikael Sandén (SD) 1    1 1   

Anita Folden, ej § 53:1 (SD) 1    1    

Helge Wigforss (SD) --        

Bertil Johansson (LP) 1  1   1   

Lars-Inge Johansson (LP) 1  1   1   

Nicole Eierkus (LP) 1  1   1   

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1    1 1   

Martin Lönnstam, ej § 53:1 (MED) 1 Bo Birgersson § 53:1   1 1   

Jonas Hellsten (M) 1  1     1 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2020 

VOTERINGSLISTA    § 53:2    § 53:3 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman, ej § 53:3 (M) 1 Måns Kristiansson § 53:3   1 1   

Jerker Jacobson (M) -- Marit Schwerin, ej § 53:3   1    

Kenneth Camitz (M) 1    1 1   

Knut Slettengren (M) 1    1 1   

Eric Semb (M) 1    1 1   

Sten Candell (M) 1    1 1   

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Maria Bronelius (C) -- Roland Gottfridsson 1   1   

Gudrun Pettersson (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) -- Annalena Emilsson 1   1   

Fredrik Lindqvist, ej § 53:3 (C) 1  1      

Lamis Al Nouri (C) 1  1   1   

Elvis Begic (L) 1  1   1   

Margareta Jonsson (L) -- Jan Gottfriedson, ej § 53:3 1      

Sara Unosson (KD) -- Lars Gustafsson 1   1   

Jörgen Nilsson (KD) 1  1   1   

Inger Reinfeldt (TRP) 1  1   1   

Eva M Larsson (MP) 1  1   1   

Kjell Henriksson (S) -- Karl-Fredrik Tholin   1 1   

Annita Asplid (S) -- Jeanette Örenmark   1 1   

Ove Bengtsson (S) 1    1 1   

Kristina Jönsson (S) --        

Magnus Johansson (S) 1    1 1   

Siv Påhlsson (S) --        

Bo Tengqvist (S) --        

Birgitta Fritzon (S) 1    1 1   

Lennart Svensson, ej § 53:3 (V) 1  1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2020 

VOTERINGSLISTA § 53:2 § 53:3 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1 1   

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl   1 1   

Peter Berndtson (SD) -- Birger Bäkmark   1 1   

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1    1 1   

Mikael Sandén (SD) 1    1 1   

Anita Folden, ej § 53:3 (SD) 1    1    

Helge Wigforss (SD) --        

Bertil Johansson (LP) 1    1   1 

Lars-Inge Johansson (LP) 1    1   1 

Nicole Eierkus (LP) 1    1   1 

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1    1 1   

Martin Lönnstam, ej § 53:3 (MED) 1 Bo Birgersson § 53:3   1 1   

Jonas Hellsten (M) 1    1 1   

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2020 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M)  

Måns Kristiansson (M) 1 

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C)  

Bo Brink (C)  

Kerstin Lindqvist (C)  

Jan Gottfriedson (L)  

Emma Gröndahl (L)  

Lars Gustafsson (KD)  

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S)  

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Mudhir Karmush (V)  

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Birger Bäkmark (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED) 1 

Lena Åkesson (TRP)  

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

§ 45 Dnr 2020-000183  

 

Interpellation till miljö och byggnadsnämndens ordförande  

 

Ärendebeskrivning 

Peter Berndtson (SD) begär i en interpellation till miljö- och bygg-

nadsnämndens ordförande svar på frågor om hantering av enskilda 

avlopp. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 § 26 att interpel-

lationen fick ställas. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M) 

svarar på interpellationen vid nästa sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 mars 2020 § 26. 

Interpellation den 30 mars 2020.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 46 Dnr 2020-000168  

 

Exploateringsavtal och genomförande av detaljplan för fastig-

heten Mellby 6:116  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal avseende fas-

tigheten Mellby 6:116.  

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till detaljplan för fastigheten Mellby 6:116 med flera är nu 

klar för antagande. För fullgörandet av åtaganden för genomförande 

av detaljplanen har ett exploateringsavtal upprättats mellan kom-

munen och exploatören. 

 

Syftet med exploateringsavtalet är att uppnå ett effektivt och ända-

målsenligt genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet re-

glerar framför allt ansvars- och kostnadsfördelning vid genomfö-

randet. Avtalet reglerar även lantmäteriförrättningar som behövs för 

genomförandet.  

 

Kommunen kommer att överlåta den del av den fastigheten Mellby 

6:89 som enligt detaljplanen ska utgöra kvartersmark. För överlå-

telsen ska exploatören till kommunen erlägga en ersättning om 

89 000 kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 63. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2020. 

Exploateringsavtal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Avslag till kommunstyrelsens förslag 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Reservation 

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

Eierkus (LP) reserverar sig mot beslutet. forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar in Kenneth Camitz (M) i handläggningen av 

ärendet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 47 Dnr 2019-000349  

 

Antagande av detaljplan för Mellby 6:116 med flera, bilservice 

och handel i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Mellby 6:116 

med flera, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 

förslag till detaljplan för Mellby 6:116 med flera. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av bilservice 

tillsammans med tillhörande bilförsäljning, kontor och lager. Vi-

dare syftar detaljplanen till att skapa förutsättningar för variationer 

av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Syftet är 

även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt 

huvudmannaskap inom planområdet.  

 

Drivmedelsförsörjning tillåts för verksamhetens egna bruk men inte 

för allmänheten och får inte säljas på platsen. Bebyggelsen tillåts 

vara 8,0 meter i nockhöjd, vilket innebär att den kommer utformas i 

liknande skala som de intilliggande verksamheterna längs med E6 i 

Mellbystrand. 

 

Samråd har skett mellan den 29 juli 2019 och den 30 augusti 2019. 

Synpunkterna redovisas i samrådsredogörelsen. Granskning har 

skett mellan den 9 december 2019 och den 31 januari 2020. Syn-

punkterna redovisas i granskningsutlåtandet. 

 

Planen hanteras med standardförfarande enligt 5 kap §§ 18–25 

plan- och bygglagen (2010:900/ 2014:900) och bedöms vara klar 

för antagande. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåver-

kan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 64. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 mars 2020 § 41. 

Förslag till detaljplan för Mellby 6:116 med flera, verksamheter i 

Mellbystrand.   forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Avslag till kommunstyrelsens förslag 

Karl-Fredrik Klinker (MED) med instämmande av Knut 

Slettengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Reservation 

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

Eierkus (LP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar in Kenneth Camitz (M) i handläggningen av 

ärendet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 48 Dnr 2020-000136  

 

Ställningstagande till nybyggande av bostadslägenheter vid 

Alex väg i Knäred 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB investerar ca 

25 miljoner kronor nybyggnation av 12 bostadslägenheter på Alex 

väg i Knäred i enlighet med redovisat förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

I bolagsordningen för Laholmshem AB § 5, framgår att kommun-

fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana be-

slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt fattas. I gällande det gemensamt ägardirektiv för La-

holms kommuns helägda bolag, punkt 5, anges att sådana ställ-

ningstaganden kan röra sig om beslut som till exempel större inve-

steringar. 

 

Laholmshem AB:s styrelse har den 27 februari 2020, § 24 beslutat 

att hos kommunfullmäktige framställa begäran om ställningsta-

gande gällande en större investering om ca 25 miljoner kronor för 

nybyggnation av 12 bostadslägenheter vid Alex väg på fastigheten 

Knäreds Prästgård 1:38 i Knäred.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 65. 

Laholmshem AB:s styrelseprotokoll den 27 februari 2020 § 24.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ove Bengtsson (S), Roland Gottfridsson (C), Roland Norrman (M) 

och Jörgen Nilsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inger Reinfeldt (TRP) med instämmande av Ann-Helene Djivjak 

(SD) och Karl-Fredrik Klinker (MED): Ärendet ska återemitteras 

för att Laholmshem AB ska utreda ett billigare alternativ till 

bostadsbyggnation. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras ikväll eller återe-

mitteras och finner att ärendet ska avgöras ikväll. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång:  

Ja-röst för att ärendet ska avgöras ikväll.  

Nej-röst för ärendet ska återremitteras. 

 

Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster för att ärendet ska avgöras ikväll, 8 nej-röster för 

återremiss och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att ären-

det ska avgöras ikväll (se bilagda voteringslista § 48). 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsen förslag till be-

slut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Reservationer 

Inger Reinfeldt (TRP), Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin Lönn-

stam (MED), Thomas Lövenbo (SD), Birger Bäkmark (SD), Ann-

Helene Djivjak (SD), Mikael Sandén (SD) och Anita Folden (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 49 Dnr 2020-000135  

 

Ställningstagande till nybyggnation av bostadslägenheter vid 

Idrottsgatan i Våxtorp 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB investerar ca 

37 miljoner kronor i nybyggnation av 16 bostadslägenheter vid Id-

rottsgatan, Våxtorp 6:33 i Våxtorp.  

 

Ärendebeskrivning 

I bolagsordningen för Laholmshem AB § 5, framgår att kommun-

fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana be-

slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt fattas. I gällande det gemensamt ägardirektiv för La-

holms kommuns helägda bolag, punkt 5, anges att sådana ställ-

ningstaganden kan röra sig om beslut som till exempel större inve-

steringar. 

 

Laholmshem AB:s styrelse har den 27 februari 2020, § 23 beslutat 

att hos kommunfullmäktige framställa begäran om ställningsta-

gande gällande en större investering om ca 37 miljoner kronor för 

nybyggnation av 16 bostadslägenheter vid Idrottsgatan på fastighet-

en Våxtorp 6:33 i Våxtorp, i anslutning till bolagets övriga bebyg-

gelse på fastigheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 66. 

Laholmshem AB:s styrelseprotokoll den 27 februari 2020 § 23.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Helene Djivjak (SD) med instämmande av Inger Reinfeldt 

(TRP) och Karl-Fredrik Klinker (MED): Ärendet ska återemitteras 

för att Laholmshem AB ska utreda ett billigare alternativ till 

bostadsbyggnation. 

 

Eva M Larsson (MP) med instämmande av Ove Bengtsson (C), 

Bertil Johansson (LP), Roland Gottfridsson (C) och Elvis Begic 

(L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras ikväll eller återre-

mitteras och finner att ärendet ska avgöras ikväll. forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsen förslag till be-

slut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Reservationer 

Inger Reinfeldt (TRP), Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin Lönn-

stam (MED), Thomas Lövenbo (SD), Birger Bäkmark (SD), Ann-

Helene Djivjak (SD), Mikael Sandén (SD) och Anita Folden (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 50 Dnr 2018-000190  

 

Utbyggnad av Glänningesjö förskola i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att kostnaden för utbyggnad av 

Glänningesjö förskola får uppgå till 28,8 mkr, vilket innefattar en 

säkerhetsmarginal om 10 % samt en indexuppräkning från mars 

2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommunfullmäktige beställde den 25 juni 2019 § 73 om 

att beställa en utbyggnad av Glänningesjö förskola med två avdel-

ningar. I förstudien från den 9 april 2018 har Kommunfastigheter i 

Laholm AB redovisat en kostnadsbedömning om 25 322 000 kro-

nor och med en säkerhetsmarginal om 10%. 

 

I enlighet med kommunens Riktlinjer för planering, genomförande 

och uppföljning av investeringar ska bolaget rapportera till kom-

munen om aktuellt byggnadsprojekt blir kostsammare än vad som 

tidigare utfästs. I den beställning bolaget erhållit från kommunled-

ningskontoret den 2 juli 2019 framgår att den totala investeringsut-

giften ska uppgå till 25,3 mkr och att den grundas på kostnadsnivå 

som gällde i mars 2018. Det framgår inte av beställningen om den 

inkluderar säkerhetsmarginalen om 10%. 

 

Bolaget har precis utvärderat inkomna anbud i upphandlingen av 

projektet. Den totala kostnadsnivån ligger, med marginal, inom för-

studiens angivna belopp med säkerhetsmarginal 25,3 mkr +10% 

samt indexuppräkning från mars 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 90. 

Skrivelse från Kommunfastigheter i Laholm AB den 14 april 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Gottfridsson (C) med instämmande av Bertil Johansson 

(LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Ärendet ska återemitteras för att för-

slag till byggnation ska inrymmas inom de 25,3 mkr som fullmäk-

tige tidigare beslutat om. 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras ikväll eller återre-

mitteras och finner att ärendet ska avgöras ikväll. 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsen förslag till be-

slut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 51 Dnr 2020-000141  

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda 

motioner.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunsty-

relsen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april redo-

visa de motioner som då ännu inte är färdigberedda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 67. 

Kommunledningskontorets redovisning den 16 mars 2020.  

_____ 
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§ 52 Dnr 2020-000101  

 

Kommunens årsredovisning 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande årsredovisning 

för 2019. 

 

2. Kommunfullmäktige frångår riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven. Full-

mäktige tar i anspråk 8,9 miljoner kronor av reserven på 74,4 

miljoner kronor för att reglera bort balanskravsresultatet från 

2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsför-

valtningen under föregående kalenderår. Enligt 11 kap. 20 § kom-

munallagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäk-

tige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året ef-

ter det år som redovisningen avser.  

 

Enligt 3 kap. 1 § kommunala redovisningslagen ska årsredovis-

ningen redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finan-

siering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I 

årsredovisningen ska också ingå en sammanställd redovisning som 

även omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan ju-

ridisk person i vilken kommunen har ett betydande inflytande. 

 

Enligt kommunallagen 11 kap. 12 § ska det i förvaltningsberättel-

sen redogöras hur ett negativt balanskravsresultat ska regleras. Ett 

negativt resultat ska regleras under de närmaste följande tre åren. 

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 

 

Kommunens balanskravsresultat för 2019 uppgår till -8,9 miljoner 

kronor efter regleringar av realisationsvinster och värdepappersre-

dovisning. Avsatt i resultatutjämningsreserv återfinns 74,4 miljoner 

kronor. Vid utnyttjande av reserven om 8,9 miljoner kronor sjunker 

reserven till 65,5 miljoner kronor vilket får beaktas som en stark 

avsättning. 

 

Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2013 antagit riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsre-

serv.   forts 
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I kommunallagen 11 kap. 14 § framgår det hur en kommun får re-

servera medel i denna reserv. I lagstiftning regleras det inte hur 

kommunen får lösa upp delar av reserven. Kommunen ska enligt 

lagstiftningen också ha antagit riktlinjer för resultatutjämningsre-

serven.  

 

I fullmäktiges riktlinjer framgår det hur disponering av reversen får 

göras. Ianspråktagande av reversen får ske för att täcka underskott 

som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Definitionen av en låg-

konjunktur uppstår när skatteunderlagstillväxten under ett enskilt år 

understigen den genomsnittliga utvecklingen över den senaste tio-

årsperioden. Om det aktuella årets skatteunderlagsutveckling un-

derstiger genomsnittet för de tio åren får disposition göras med be-

lopp som motsvarar mellanskillnaden.  

 

Skatteunderlagstillväxten för 2019 enligt Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) uppgick till 3,9 procent. Snittet för den senaste tio-

årsperioden uppgick också till 3,9 procent. Således finns ingen möj-

lighet att ta i anspråk reserven enligt fullmäktiges riktlinjer.  

 

Trots detta förslås att kommunfullmäktige väljer att göra ett avsteg 

från riktlinjerna och tar i anspråk 8,9 miljoner kronor för att balan-

sera ut underskottet från 2019. Om fullmäktige väljer att göra ett 

avsteg från riktlinjerna behöver således kommunen inte göra någon 

ytterligare anpassning för att under de närmaste tre åren återställa 

det negativa balanskravsresultatet vilket annars blir fallet. 

 

Följande skäl anförs till att göra avsteg från fullmäktiges riktlinjer. 

Fullmäktige har inför 2020 och 2021 gjort resultatförstärkande åt-

gärder om 33 100 tkr för att motverka konjunkturläget. Dessa åt-

gärder var inte möjliga för nämnderna att genomföra inför 2020 i 

samband med antagande av budgeten november 2018. 

Konjunkturläget försämrades markant under 2019, stora intäkter i 

form av riktade statsbidrag plockades bort. Stora intäkter från Mi-

grationsverket sjönk kraftigt. 

Nämnderna hade svårt att anpassa kostnadsnivåerna i takt med kon-

junktursvängningen och minskade bidrag.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 68. 

Årsredovisning 2019. 

Nämndernas redovisning 2019.   forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kommunfullmäktige 2020-04-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Jörgen Nilsson (KD), Ove Bengtsson (C), Ove Bengtsson (S), Ann-

Helene Djivjak (SD), Elvis Begic (L) och Lennart Svensson (V): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 53 Dnr 2020-000148  

 

Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 

verksamhet 2019 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 

nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning. 

 

2. Kommunfullmäktige riktar inte anmärkning mot kommunsty-

relsen med hänvisning till kommunfullmäktiges presidiums 

motivering och kommunstyrelsens förklaring. 

 

På grund av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C), Roland Norr-

man (M), Eric Semb (M), Eva M Larsson (MP), Lars Gustafs-

son (KD), Bertil Johansson (LP), Karl-Fredrik Klinker (MED), 

Martin Lönnstam (MED) och Ann-Helene Djivjak (SD) i beslu-

tet. 

 

3. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i kommun-

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under budget-

året 2019 med hänvisning till vad revisorerna uttalat i revis-

ionsberättelsen. 

 

På grund av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C), Roland Norr-

man (M), Eric Semb (M), Eva M Larsson (MP), Lars Gustafs-

son (KD), Bertil Johansson (LP), Karl-Fredrik Klinker (MED), 

Martin Lönnstam (MED) och Ann-Helene Djivjak (SD) i beslu-

tet. 

 

4. Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot barn- och ung-

domsnämnden med hänvisning till vad revisorerna uttalat i re-

visionsberättelsen. 

 

På grund av jäv deltar inte Roland Norrman (M), Anita Folden 

(SD), Jan Gottfriedson (L), Marit Schwerin (M), Martin Lönn-

stam (MED), Fredrik Lindqvist (C) och Lennart Svensson (V) i 

beslutet. 

 

5. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C) 

beviljas inte ansvarsfrihet för verksamheten under budgetåret 

2019 med hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsbe-

rättelsen.   forts 
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6. Barn- och ungdomsnämnden samt övriga enskilda förtroende-

valda i barn- och ungdomsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 

verksamheten under budgetåret 2019 med hänvisning till vad 

revisorerna uttalat i revisionsberättelsen.  

 

På grund av jäv deltar inte Roland Norrman (M), Anita Folden 

(SD), Jan Gottfriedson (L), Marit Schwerin (M), Martin Lönn-

stam (MED), Fredrik Lindqvist (C) och Lennart Svensson (V) i 

beslutet. 

 

7. Övriga nämnder och fullmäktigeberedningar samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verk-

samheten under budgetåret 2019 med hänvisning till vad revi-

sorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var le-

damöter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäkti-

geberedningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och 

en i vad ledamoten angår.  

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 

resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 

nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det fö-

regående budgetåret 2019. 

 

Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2019 års 

granskning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för La-

holmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB och Fastighets 

AB Laholm Kobben 2 samt sakkunnigas rapporter. 

 

I revisionsberättelsen uttalar revisorerna att de tillstyrker ansvars-

frihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-

ningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för den tid 

revisionen avser, med undantag för barn- och ungdomsnämndens 

ordförande. 

 

I revisionsberättelsen har revisorerna riktat anmärkning mot kom-

munstyrelsen för att inte ha haft tillräcklig uppsikt över nämnderna 

vilket bidragit till förtroendeskada.  

 

  forts 
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Revisorerna riktar anmärkning mot barn- och ungdomsnämnden för 

brister i styrning och intern kontroll. Nämndens handlande har in-

neburit en förtroendeskada och har utsatt verksamheten för risk för 

ekonomisk skada. 

 

I revisionsberättelsen föreslår revisorerna att fullmäktige inte bevil-

jar ansvarsfrihet för ordföranden i barn- och utbildningsnämnden 

med grund i icke lagenlig verksamhet och otillräcklig beredning. 

Ordförande har genom att ta beslut om avsteg från lagstiftningen 

utan tillräckliga underlag och utan att redovisa sitt beslut för nämn-

den utsatt kommunen för förtroendeskada och risk för ekonomisk 

skada. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse, förslag på 

handläggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av be-

stämmelsen om jäv i 5 kap. 48 § kommunallagen. 

 

Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktiges beslut i an-

svarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart obehöv-

ligt.    

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfri-

het den 27 april 2020. 

Kommunstyrelsens protokoll den 22 april 2020 § 92. 

Förklaring från barn- och ungdomsnämndens ordförande den 22 

april 2020. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 23 april 2020 § 3. 

Skrivelse den 20 april 2020 om handläggningsordning vid prövning 

av frågan om ansvarsfrihet. 

Kommunrevisorernas berättelse den 14 april 2020. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslag till handläggning av frågan om an-

svarsfrihet med anledning av bestämmelserna om jäv i kommunal-

lagen. 

 

Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och barn- och ung-

domsnämnden behandlas särskilt var för sig, varvid respektive le-

damöter och ersättare inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet vilket 

antecknas i protokollet. 

  forts 
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Övriga nämnder och fullmäktigeberedningar behandlas i ett sam-

manhang utan att jäviga ledamöter lämnar sina platser. 

 

I protokollet görs följande anteckning om revisionsjävet: 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige vilka även var ledamö-

ter och ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktigebered-

ningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i vad le-

damoten angår. 

 

Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till handlägg-

ningsordning.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kommunstyrelsen 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD), 

Ann-Helene Djivjak (SD) och Ove Bengtsson (S): Bifall till 

presidiets förslag om att inte rikta anmärkning mot 

kommunstyrelsen. 

 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Bifall till revisorernas förslag om att 

rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. 

 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD), 

Ann-Helene Djivjak (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED) och Ove 

Bengtsson (S): Bifall till revisorernas förslag om att bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer revisorernas förslag mot presidiets förslag om 

att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen och finner att kommun-

fullmäktige beslutar att inte rikta anmärkning mot kommunstyrel-

sen. 

 

På grund av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C), Roland Norrman 

(M), Eric Semb (M), Eva M Larsson (MP), Lars Gustafsson (KD), 

Bertil Johansson (LP), Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin Lönn-

stam (MED) och Ann-Helene Djivjak (SD) i beslutet. 

 

Reservation 

Bo Birgersson (MED) reserverar sig mot beslutet. 

 

  forts 
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Ordföranden lägger fram revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar att 

bevilja kommunstyrelsen och dess ledamöter och ersättare ansvars-

frihet. 

 

På grund av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C), Roland Norrman 

(M), Eric Semb (M), Eva M Larsson (MP), Lars Gustafsson (KD), 

Bertil Johansson (LP), Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin Lönn-

stam (MED) och Ann-Helene Djivjak (SD) i beslutet. 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Ove Bengtsson (C), 

Martin Lönnstam (MED), Lars Gustafsson (KD) Ann-Helene 

Djivjak (SD), Lennart Svensson (V), Karl-Fredrik Klinker (MED), 

Eva M Larsson (MP), Erling Cronqvist och Inger Reinfeldt (TRP): 

Bifall till revisorernas förslag om att rikta anmärkning mot barn- 

och ungdomsnämnden. 

 

Elvis Begic (L) med instämmande av Eric Semb (M) och Ove 

Bengtsson (S): Kommunfullmäktige ska inte rikta anmärkning mot 

barn- och ungdomsnämnden. 

 

Elvis Begic (L): Kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot 

barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C). 

 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Ove Bengtsson (C), Elvis 

Begic (L), Lars Gustafsson (KD) Eva M Larsson (MP), Erling 

Cronqvist och Inger Reinfeldt (TRP): Bifall till presidiets förslag 

om att bevilja ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämndens 

ordförande Maria Bronelius (C). 

 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Martin Lönnstam 

(MED), Ann-Helene Djivjak (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED) 

och Ove Bengtsson (S): Bifall till revisorernas förslag om att inte 

bevilja ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämndens ordförande 

Maria Bronelius (C). 

 

 

 

 

 

  forts 
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Jonas Hellsten (M) med instämmande av Martin Lönnstam (MED),  

Elvis Begic (L), Lars Gustafsson (KD), Ann-Helene Djivjak (SD),  

Karl-Fredrik Klinker (MED), Eva M Larsson (MP), Erling 

Cronqvist och Inger Reinfeldt (TRP): Bifall till revisorernas förslag 

om att bevilja ansvarsfrihet för övriga ledamöter och ersättare i 

barn- och ungdomsnämden. 

 

Bertil Johansson (LP): Kommunfullmäktige ska inte bevilja 

ansvarsfrihet övriga ledamöter och ersättare i barn- och 

ungdomsnämden.   

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer revisorernas förslag mot Eric Semb (M) med 

fleras förslag om att rikta anmärkning mot barn- och ungdoms-

nämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar att inte rikta 

anmärkning mot barn- och ungdomsnämnden. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för revisorernas förslag att rikta anmärkning mot barn- och 

ungdomsnämnden.  

Nej-röst för att inte rikta anmärkning mot barn- och ungdoms-

nämnden. 

 

Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 

rikta anmärkning mot barn- och ungdomsnämnden (se bilagda vote-

ringslista § 53:1). 

 

På grund av jäv deltar inte Roland Norrman (M), Anita Folden 

(SD), Jan Gottfriedson (L), Marit Schwerin (M), Martin Lönnstam 

(MED), Fredrik Lindqvist (C) och Lennart Svensson (V) i beslutet. 

 

Reservation 

Måns Kristiansson (M), Kenneth Camitz (M), Knut Slettengren 

(M), Eric Semb (M),Sten Candell (M), Karl-Fredrik Tholin (S), 

Jeanette Örenmark (S), Ove Bengtsson (S), Magnus Johansson (S), 

Birgitta Fritzon (S) och Elvis Begic (L) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ordföranden ställer revisorernas förslag mot presidiets förslag om 

ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria 

Bronelius (C) och finner att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 

Maria Bronelius (C) ansvarsfrihet. forts 
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Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för presidiets förslag om att bevilja ansvarsfrihet.  

Nej-röst för revisionens förslag om att inte bevilja ansvarsfrihet. 

 

Omröstningsresultat 

Med 14 ja-röster och 23 nej-röster beslutar fullmäktige att inte be-

vilja Maria Bronelius (C) ansvarsfrihet (se bilagda voteringslista § 

53:2). 

 

Reservation 

Erling Cronqvist (C), Ove Bengtsson (C), Roland Gottfridsson (C), 

Gudrun Pettersson (C), Annalena Emilsson (C), Fredrik Lindqvist 

(C), Lamis Al Nouri (C), Elvis Begic (L), Jan Gottfriedson (L), 

Lars Gustafsson (KD), Jörgen Nilsson (KD), Inger Reinfeldt (TRP), 

Eva M Larsson (MP) och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Ordföranden ställer revisorernas förslag mot Bertil Johanssons (LP) 

förslag om ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden och finner 

att kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och ungdoms-

nämnden samt övriga enskilda förtroendevalda i barn- och ung-

domsnämnden ansvarsfrihet. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för revisorernas förslag om att bevilja ansvarsfrihet.  

Nej-röst för Bertil Johanssons (LP) förslag om att inte bevilja an-

svarsfrihet. 

 

Omröstningsresultat 

Med 29 ja-röster och 3 nej-röster beslutar fullmäktige att bevilja 

barn- och ungdomsnämnden samt övriga enskilda förtroendevalda i 

barn- och ungdomsnämnden ansvarsfrihet (se bilagda voteringslista 

§ 53:3). 

 

På grund av jäv deltar inte Roland Norrman (M), Anita Folden 

(SD), Jan Gottfriedson (L), Marit Schwerin (M), Martin Lönnstam 

(MED), Fredrik Lindqvist (C) och Lennart Svensson (V) i beslutet. 

 

Reservation 

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

Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

  forts 
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Övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Hellsten (M) med instämmande av Ann-Helene Djivjak (SD),  

Karl-Fredrik Klinker (MED), Martín Lönnstam (MED), Eva M 

Larsson (MP), Erling Cronqvist (C), Inger Reinfeldt (TRP), Ove 

Bengtsson (S) och Lennart Svensson (V): Bifall till revisorernas 

förslag om att bevilja ansvarsfrihet för övriga nämnder och 

fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram revisorernas förslag och finner att 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för övriga nämnder och 

fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ. 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var 

ledamöter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och 

fullmäktigeberedningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var 

och en i vad ledamoten angår. 

_____ 
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§ 54 Dnr 2020-000155  

 

Prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samord-

ningsförbundet i Halland 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland beviljas an-

svarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är sedan år 2010 tillsammans med Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Varbergs, Fal-

kenbergs, Halmstads och Hylte kommuner medlem i Samordnings-

förbundet i Halland för finansiell samordning av rehabiliteringsin-

satser. 

 

Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabi-

literingsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan 

om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning. 

 

Den för kommunerna och regionen gemensamma revisorn föreslår i 

revisionsberättelse att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse den 25 mars 2020 med sakkunnigas rapport och 

årsredovisning.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (C) i handläggningen av 

ärendet. 

_____ 
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§ 55 Dnr 2020-000140  

 

Kompletteringsbudget 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplette-

ringsbudget för år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens lägger fram förslag till kompletteringsbudget 

för 2020. 

 

Budgetavvikelser mellan åren ska företrädesvis hanteras inom över-

föringarna till resultatfonder. Budgetöverskott kan i vissa fall föras 

över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av 

kompletteringsbudgeten. En förutsättning för medel ska hanteras i 

kompletteringsbudgeten är att de är budgeterade för särskilda än-

damål som av olika skäl inte förbrukats under föregående år men är 

planerade under det nya verksamhetsåret. 

 

Utöver ovanstående grundläggande hantering kan det finnas behov 

för anslagskorrigeringar eller omdisponeringar under innevarande 

år mellan centrala avsättningar eller omflyttningar mellan nämnder 

på grund av verksamhetsmässiga förändringar. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån per-

manenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och pla-

ner för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändring-

ar, kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade 

ekonomiska planer.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 69. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kompletteringsbud-

get för 2020.  

_____ 
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§ 56 Dnr 2020-000150  

 

Överföringar av 2019 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till överfö-

ring av 2019 års resultat till resultatfonder för respektive 

nämnd. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner revisionens budgetunderskott. 

Underskottet ska därmed inte belasta kommande års budget.  

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 

verksamhet samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt 

ansvarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi in-

fördes under år 2008 ett system med resultatfonder. Beslutade över-

föringar av över- eller underskott förs till en resultatfond för re-

spektive nämnd som ackumuleras över åren. Ordinarie driftbudget 

påverkas inte. 

 

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 

nämnd för den aktuella verksamheten om inget annat beslutas sär-

skilt. Medlen får inte användas till någon verksamhetsutökning eller 

förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan 

komma att kräva ökade resurser i framtiden. 

 

Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 

ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resul-

tatfond måste underskott återställas av nämnd inom tre år efter det 

år det uppkommit. 

 

Nämndernas fonder får som mest uppgå till 1,5 % av bruttokostna-

derna. För nämnder som har en bruttokostnad lägre än 100 mkr får 

fonden maximalt uppgå till 1,5 mkr. 

 

I samband med budgetuppföljningarna ska nämnderna redovisa hur 

stor del av resultatfonden man avser att ta i anspråk under verksam-

hetsåret och hur man avser att använda det. I det fall en nämnd har 

en negativ resultatfond genom tidigare års budgetunderskott ska det 

även redovisas hur detta underskott ska återställas med motsva-

rande överskott.  

 

  forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till hantering av revision-

ens budgetavvikelse. 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 70. 

Resultatfonder - 2019 års budgetavvikelser.  

_____ 
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§ 57 Dnr 2020-000195  

 

Kommunal borgen till ideella föreningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet om 

maximalt sex månader för de lån de ideella föreningarna La-

holmsortens Lantliga Ryttarförening, Sydhallands Skyttegille, 

Våxtorps Bois, Björbäcks Ryttarförening och Veinge Jaktskyt-

teklubb, har hos kreditgivaren Laholms Sparbank, där Laholms 

kommun medgivit kommunal borgen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal 

ideella föreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i inter-

vall mellan 1 500 000 kronor och 75 000 kronor.  

 

Samtliga föreningar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. De ideella föreningarna amorterar månads- eller kvartalsvis 

av sina lån till kreditgivaren. Samtliga ideella föreningar har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Föreningarna har med tanke på senaste händelseutvecklingen med 

anledning av Covid-19, svårt att få till arrangemang och evenemang 

som föreningarna brukar ha som medfinansiering av verksamheten. 

Då intäkterna för föreningarnas evenemang är stora inkomstkällor 

kan det uppstå likviditetsproblem att erlägga kreditgivaren amorte-

ring enligt avtal. Även mindre aktivitet och deltagande i förening-

arna påverkar inkomsterna. 

 

Nu förslås att Laholms kommun godkänner som borgensman att re-

spektive förening erhåller amorteringsfrihet under maximalt sex 

månader om borgenären beviljar föreningarna detta.  

 

Om rådande situation kvarstår får ny dialog föras mellan borgens-

man och borgenären gällande respektive förenings finansiella möj-

ligheter.  

 

 

 

 

 

  forts 
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Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 

Sydhallands Skyttegille 

Våxtorps Bois 

Björbäcks Ryttarförening 

Veinge Jaktskytteklubb.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 22 april 2020 § 92. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020.  

_____ 
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§ 58 Dnr 2020-000169  

 

Riktlinjer för inköp av livsmedel till de offentliga köken  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige upphäver livsmedelspolicy antagen 2014 och 

godkänner riktlinjer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i 

Halland.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallands region- och kommunchefer har föreslagit att samverkan 

ska ske inom upphandling i Halland. Ett av områdena är livsmedel, 

vilket årligen omsätter ca 255 miljoner kronor per år. 

 

För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets- håll-

barhets- och djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara eko-

nomiskt hållbar har Livsmedelsnätverket i Halland, där de hal-

ländska kommunerna och Region Halland ingår, arbetat fram ge-

mensamma principer som fastslår långsiktig inriktning gällande 

livsmedelsval inom de offentliga måltiderna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 71. 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2020. 

Riktlinjer för inköp av livsmedel till de offentliga köken.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva M Larsson (MP) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Erling Cronqvist (C) och Jörgen Nilsson (KD): Bifall till 

kommunstyrelsen förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsen förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 59 Dnr 2020-000065  

 

Biblioteksplan 2020-2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar biblioteksplan 2020-2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 23 mars 2020 § 38 före-

slagit att kommunfullmäktige antar förslag till biblioteksplan. 

 

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen anta en biblioteksplan för 

den kommunala verksamheten på biblioteksområdet. Bibliotekspla-

nen förklarar hur Laholms kommun ska uppfylla bibliotekslagen 

och beskriver biblioteksverksamhetens inriktning under åren 2020-

2023. Biblioteksplanen ska kopplas till en årlig enhetsplan där sats-

ningsområden och aktiviteter beskrivs mer utförligt.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 72. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 mars 2020 § 38. 

Biblioteksplan 2020-2023.  

_____ 
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§ 60 Dnr 2019-000355  

 

Avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaring för samarbetet 

Business Region Halmstad.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2019 § 107 godkänt av-

tal om finansiering av samarbetet Regional tillväxtmotor. Finansie-

ring av projektet gäller fram till och med december 2019. Medver-

kande kommuner har varit Halmstads kommun, Falkenbergs kom-

mun, Laholms kommun, Hylte kommun, Ljungby kommun och Bå-

stads kommun. 

 

Under november 2019 föreslogs att samarbetet skulle byta namn till 

Business Region Halmstad. En avsiktsförklaring har nu upprättats 

vars syfte är att tydliggöra de prioriterade områden som de delta-

gande kommunerna samt Högskolan i Halmstad ska kraftsamla runt 

för att stärka tillväxten i den funktionella regionen, Business Reg-

ion Halmstad. Avsiktsförklaringen skapar därav förutsättningar för 

ett fördjupat samarbete som kan bidra till att Halmstad med omnejd 

utvecklas som regional nod. Utgångspunkten är att samverkan ska 

skapa ömsesidiga mervärden för alla involverade parter. Avsikts-

förklaring innebär inga ekonomiska åtaganden för någon part.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 april 2020 § 73. 

Avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad.  

_____ 
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§ 61 Dnr 2020-000142  

 

Revidering av nämndernas reglementen 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens, barn- och ung-

domsnämndens, kultur- och utvecklingsnämndens, miljö- och 

byggnadsnämndens samt socialnämndens reglementen i enlighet 

med föreliggande förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen medger att ledamöter får delta i fullmäktiges 

sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Delta-

gandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra och delta på lika villkor (5 kap. 16 §). 

 

Genom nämndernas reglemente har fullmäktige beslutat att nämn-

derna och styrelsen får sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Efter klargörande från Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) framgår det att för att nämndernas och styrelsens utskott ska 

få sammanträda med ledamöter närvarande på distans så måste 

även detta tillåtas av fullmäktige. 

 

Ovanstående innebär att nämndernas och styrelsens reglemente be-

höver revideras för att deltagande på distans ska kunna ske i utskot-

ten. Detta görs genom att det i reglementena förs in att den paragraf 

om sammanträden på distans som gäller för nämnderna även ska 

gälla för utskotten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 22 april 2020 § 94. 

Förslag till ändring i reglemente för kommunstyrelsen, barn-och 

ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämndens och socialnämnden.  

_____ 
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§ 62 Dnr 2019-000385  

 

Val av ombud till bolagsstämma med Fastighets AB Klarabäck 

i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet utgår. 

_____ 
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§ 63 Dnr 2020-000042  

 

Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Johanna Olsson (M), Laholm, till ersät-

tare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden till och med den 31 

december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i miljö- 

och byggnadsnämnden efter Lena Jogersten (M).  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 mars 2020 § 43. 

Avsägelse den 26 mars 2020.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 37 

Kommunfullmäktige 2020-04-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 64 Dnr 2020-000160  

 

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i barn- och ungdoms-

nämnden  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Åke Hantoft (C) till ledamot och ordfö-

rande i barn- och ungdomsnämnden för tiden till och med den 31 

december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot och 

ordförande i barn- och ungdomsnämnden efter Maria Bronelius (C).  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 mars 2020 § 42. 

Avsägelse den 20 mars 2020.  

_____ 
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§ 65 Dnr 2020-000207  

 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Emma Gröndahl (L) från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Emma Gröndahl (L) har begärt att få bli befriad från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 28 april 2020.  

_____ 
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§ 66 Dnr 2020-000035  

 

Anmälningar 

 

Kommunstyrelsen. Årlig prövning av kommunens hel- och delägda 

bolag. 

Dnr: 2020-000151 

 

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, 4/2019. 

Dnr: 2020-000035 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden. Redovisning av uppdrag om ut-

redning av möjligheterna att implementera och utveckla nya kart-

funktioner och tillgänglighetssymboler på visitlaholm.se samt pre-

sentation ett tillhörande kostnadsförslag. 

Dnr: 2019-000261 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden. Patientsäkerhetsberättelse år 

2020. 

Dnr: 2020-000035 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden. Tillfällig förändring med anled-

ning av Covid-19. 

Dnr: 2019-000035.  

_____ 

 

 




