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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (26) 

Kommunfullmäktige 2020-06-23  
 

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

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Maria Bronelius (C) och Jeanette Örenmark (S) 

  

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 25 juni 2020 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 67-82 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Maria Bronelius (C) Jeanette Örenmark (S) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 23 juni 2020 

 
Protokollet som justerats den 25 juni 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 26 juni 2020 till och med den 17 juli 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2020 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1        

Jerker Jacobson (M) -- Marit Schwerin       

Kenneth Camitz (M) 1        

Knut Slettengren,  

ej §§ 73- 74 
(M) 1 

Måns Kristiansson, §§ 73-74 
      

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) -- Annalena Emilsson       

Fredrik Lindqvist (C) -- Roland Gottfridsson       

Lamis Al Nouri (C) 1        

Elvis Begic (L) 1        

Margareta Jonsson (L) -- Jan Gottfriedson §§ 67-76       

Sara Unosson (KD) 1        

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Inger Reinfeldt (TRP) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Kjell Henriksson (S) -- Jeanette Örenmark       

Annita Asplid (S) -- Karl-Fredrik Tholin       

Ove Bengtsson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) --        

Magnus Johansson (S) 1        

Siv Pålsson (S) --        

Bo Tengqvist (S) --        

Birgitta Fritzon (S) 1        

Lennart Svensson (V) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2020 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Ingmar Rundberg (SD) -- Anna Nylander       

Peter Berndtson (SD) 1        

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1        

Mikael Sandén (SD) -- Karin Sjöström       

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 23 juni 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)  

Lena Åkesson (TRP)  

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

§ 67 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. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 mars 2020 § 26. 

Interpellation den 30 mars 2020. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 68 Dnr 2020-000220  

 

Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 

Inger Reinfeldt (TP) begär i en interpellation till miljö- och bygg-

nadsnämndens ordförande svar på frågor om busstrafik på Nybergs 

lid i Laholm. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M) 

svarar på interpellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 5 maj 2020. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 69 Dnr 2020-000221  

 

Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 

Inger Reinfeldt (TP) begär i en interpellation till miljö- och bygg-

nadsnämndens ordförande svar på frågor om införande av tvåtim-

marsparkering vid busstationens parkering på före detta stationsom-

råde i Laholms centrum. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M) 

svarar på interpellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 8 maj 2020. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 70 Dnr 2020-000216  

 

Exploateringsavtal för detaljplan gällande Åmot 1:51 m fl, 

Mellbystrand i Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag till detaljplan 

för fastigheterna Åmot 1:51 m.fl. med syfte att möjliggöra för upp-

förande av flerbostadshus. Detaljplanen är nu klar för antagande 

varför planeringsenheten har tagit fram ett förslag till exploate-

ringsavtal som exploatörerna har skrivit under.  

 

Exploateringsavtalet reglerar bland annat marköverlåtelser mellan 

exploatörerna och kommunen där ungefär lika mycket mark över-

låts till kommunen som kommunen erhåller från exploatören. Detta 

i syfte att anpassa fastighetsgränserna efter den nya detaljplanen. 

Exploateringsavtalet reglerar även flytt av en dagvattenledning över 

exploatörernas mark. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 juni 2020 § 116. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2020. 

Exploateringsavtal. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 71 Dnr 2019-000282  

 

Antagande av detaljplan för Åmot 1:51 m fl 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för Åmot 1:51 

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 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadshus och radhus 

i ett centralt beläget område i Mellbystrand. Syftet är också att möj-

liggöra för centrumverksamheter samt skapa planmässiga förutsätt-

ningar för delar av befintlig byggnation tillkommen i laga ordning. 

Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till 

kommunalt huvudmannaskap inom planområdet. Detaljplanen sä-

kerställer ett u-område för en dagvattenledning.  

 

Planområdet är beläget i centrala Mellbystrand. I norr gränsar om-

rådet till villabebyggelse. I öster till allmän platsmark samt i söder 

och väster till befintlig villabebyggelse. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 20 maj 2019 och 

den 28 juni 2019. Ett samrådsmöte hölls den 13 juni 2019. Gransk-

ningstiden pågick mellan den 2 mars 2020 till och med 27 mars 

2020. Synpunkterna efter samrådet redovisas i en samrådsredogö-

relse och efter granskningen i ett granskningsutlåtande. 

 

Planen hanteras med standardförfarande enligt 5 kapitlet §§ 18-25 

plan- och bygglagen (2010:900/ 2014:900). Miljö- och byggnads-

nämnden bedömer att planen är klar för antagande. Planförslaget 

medför ingen betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbe-

skrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 juni 2020 § 117. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 maj 2020 § 71. 

Antagandehandlingar, detaljplan för Åmot 1:51 m fl.   

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Knut Slettengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 72 Dnr 2018-000533  

 

Antagande av detaljplan för del av Åmot 1:97 m fl., Hotell i 

Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Åmot 

1:97, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog den 5 december 2017 § 228 till miljö- 

och byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för del av 

Åmot 1:97 med flera för att möjliggöra för en hotelletablering. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har nu upprättat förslag till detalj-

plan. Syftet med planen är att möjliggöra för ett hotell i Mellbyst-

rand samt möjliggöra för rekreation skapa ytor för hantering av 

skyfall. 

 

Planområdet är beläget i den nordvästra utkanten av Mellbystrands 

tätort och avgränsas i öster av Birgittavägen, i söder av Birger Pers 

väg och i väster av havet. Norr om planområdet ligger befintliga 

fritidshus och bostäder. Området omfattar cirka 2,8 hektar mark. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 13 december 2018 

och den 14 februari 2019. Granskningstiden pågick mellan den 23 

december 2019 till och med 7 februari 2020. Synpunkterna efter 

samrådet redovisas i en samrådsredogörelse och efter granskningen 

i ett granskningsutlåtande. 

 

Planen hanteras med standardförfarande enligt 5 kapitlet §§ 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 12 maj 2020 § 95. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 april 2020 § 58. 

Förslag till detaljplan för Åmot 1:97 m fl., Hotell i Mellbystrand.   

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Knut Slettengren (M), Elvis Begic (L), Ove Bengtsson (S), Roland 

Gottfridsson (C), Karl-Fredrik Klinker (MED) och Roland Norr-

man (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Reservation 

Eva M Larsson (MP): Vi i MP Laholm är inte emot hotellet i sig 

utan anser att placeringen inte är den bästa pga osäkerhet kring 

framtida klimatförändringar, erosion, havsnivåhöjning och vilka 

kostnader som kan belasta kommunen i framtiden. 

_____    
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 73 Dnr 2019-000064  

 

Förvärv av del av Mellby 5:44 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 5 680 000 kronor. Anslaget finansieras genom motsvarande 

minskning av kommunens rörelsekapital. 

 

Ärendebeskrivning 

Intresset för verksamhetsmark vid väg E6 är stort varför kommunen 

planerar en utvidgning av Mellby företagspark. Fastigheten Mellby 

5:44 är belägen i gräns söder om kommunens fastighet Laholm 

Mellby 23:4 där detaljplanering för ny verksamhetsmark vid väg E6 

pågår. Fastigheten är utpekad i kommunens översiktsplan, Fram-

tidsplan 2030, som intressant för bebyggelse före 2030.  

 

Planeringsenheten har efter förhandling upprättat ett köpekontrakt 

för del av Mellby 5:44. Köpekontrakt anger att kommunen förvär-

var ca 11,36 hektar av fastigheten för 5 680 000 kronor vilket mot-

svarar 50 kr per kvadratmeter. Köpeskillingen stödjer sig på obero-

ende expertvärdering. Kommunen bekostar nödvändig fastighetsre-

glering för att föra över marken till kommunens fastighet Mellby 

23:4. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2020 § 96. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2020. 

Köpekontrakt.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Knut Slettengren (M) i beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 74 Dnr 2019-000065  

 

Förvärv av del av Mellby 14:1 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

om 7 000 000 kronor. Anslaget finansieras genom motsvarande 

minskning av kommunens rörelsekapital. 

 

Ärendebeskrivning 

Intresset för verksamhetsmark vid väg E6 är stort varför kommunen 

planerar en utvidgning av Mellby företagspark. Fastigheten Mellby 

14:1 är belägen söder om kommunens fastighet Laholm Mellby 

23:4 där detaljplanering för ny verksamhetsmark vid väg E6 pågår. 

Fastigheten är utpekad i kommunens översiktsplan, Framtidsplan 

2030, som intressant för bebyggelse före 2030.  

 

Planeringsenheten har efter förhandling upprättat ett köpekontrakt 

för del av Mellby 14:1. Enligt köpekontrakt förvärvar kommunen 

ca 14 hektar av fastigheten för 7 000 000 kronor vilket ger ett pris 

på 50 kr per kvadratmeter. Köpeskillingen stödjer sig på oberoende 

expertvärdering. Kommunen bekostar nödvändig fastighetsregle-

ring för att föra över marken till kommunens fastighet Mellby 23:4. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2020 § 97. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2020. 

Köpekontrakt. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Knut Slettengren (M) i beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 75 Dnr 2020-000134  

 

Godkännande av renovering av Vallbergaskolan i Vallberga 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner renovering av Vallbergaskolan i 

enlighet med Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 10 

mars 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter i Laholm AB har begärt kommunens ställ-

ningstagande angående renovering av Vallbergaskolan. De plane-

rade åtgärderna är både av investeringskaraktär, som nytt tak, nya 

fönster och dörrar, sanitetsporslin mm samt av underhållskaraktär, 

som golvbyte, målning mm. Av den totala kostnaden om 24 miljo-

ner kronor bedöms två tredjedelar karaktäriseras som investering 

och belasta hyran. Resterande tredjedel belastar utförandeårets un-

derhållsbudget. Åtgärderna planeras utföras under en treårsperiod 

med början med takbyte år 1, fönsterbyte år 2 och invändigt år 3. 

 

Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut den 29 april 2020 § 

37 att Vallbergaskolan kommer att fortleva under överskådlig tid 

och att det inte finns någon anledning att fördröja de investeringar 

och renoveringar som är planerade. Nämnden påtalar även vikten 

av samverkan mellan fastighetsbolaget och barn- och ungdoms-

verksamheten så att verksamheten på skolan kan fortgå på ett tryggt 

sätt under renoveringstiden. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 juni 2020 § 118. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 april 2020 § 37. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 10 mars 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP), Jörgen Nilsson (KD), Roland Norrman (M), 

Roland Gottfridsson (C), Ove Bengtsson (S) och Lamis Al Nouri 

(C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

med tillägg att en utredning bör göras om evakuering av verksam-

heten under byggtiden. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsen förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Karl-Fredrik Klinkers (MED) till-

läggsförslag och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

 

Reservationer 

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

rar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 76 Dnr 2019-000522  

 

Svar på motion om mottagande av migranter  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 

att Laholms kommun ska vägra ta emot fler migranter samt att La-

holms kommun ska kräva kompensation av staten för de kostnader 

som staten genom sitt agerande i migrationsfrågan åsamkat kom-

mun.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens har den 18 maj 2020 § föreslagit 

att kommunfullmäktige ska förklara motionen besvarad. Nämnden 

redogör kort om skillnaden mellan migranter och flyktingar. En 

migrant söker själv bosättning och ska själv kunna försörja sig. En 

kommun har ingen möjlighet att påverka om migranter väljer att 

bosätta sig i kommunen. Kommunen har heller inget ekonomiskt 

stöd att avropa från staten vad gäller migranter. 

 

Däremot finns ekonomisk ersättning för kommunens mottagande av 

flyktingar. När en flykting kommer till Sverige som asylsökande 

kan hen välja att bo i Migrationsverkets anläggningsboende (Abo) 

eller i enskilt boende (Ebo). Under tiden som flykting söker asyl 

svarar Migrationsverket för kostnaderna. Kommunen får ersättning 

i efterskott i form av schablonbidrag per barn för skolkostnader.  

 

Nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd kan på eget initiativ 

bosätta sig i en kommun om boendet är ordnat av den enskilde. Ny-

anlända som bott i Migrationsverkets boende under asyltiden eller 

tagits emot som kvotflyktingar bosätts via Migrationsverket, jml. 

Bosättningslagen. Hur många som bosätts i varje kommun regleras 

av det kommuntal som fastställs varje år. För Laholms del är kom-

muntalet 20 personer för 2020. För de flyktingar som är bosatta i en 

kommun och som har uppehållstillstånd utbetalar Migrationsverket 

ett schablonbidrag. Schablonbidraget utbetalas under de första två 

åren efter beslut om uppehållstillstånd. 

 

 

 

  forts 
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Kultur- och utvecklingsnämndens uppfattning är att kommunen inte 

kan fatta ett beslut om att vägra ta emot migranter. Laholms kom-

mun tar det ansvar inom migrationsområdet som ålagts kommunen. 

Kommunen söker och tar del av de statliga medel som lagstiftning-

en medger. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 juni 2020 § 119. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 18 maj 2020 § 76. 

Motion den 18 december 2019. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Ove Bengtsson (C): Bi-

fall till kommunstyrelsen förslag om att avslå motionen. 

Peter Berndtson (SD): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Reservationer 

Thomas Lövenbo (SD), Anna Nylander (SD), Peter Berndtson 

(SD), Ann-Helene Djivjak (SD), Karin Sjöström (SD), Anita 

Folden (SD) och Helge Wigforss (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 77 Dnr 2019-000512  

 

Svar på motion om lift för funktionshindrade vid kommunens 

utebad 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att 

en utredning kring kostnader och finansiering för en lift för 

rullstolsburna och andra funktionshindrade vid kommunens 

utebad. 

 

2. Kommunfullmäktige ger kultur- och utvecklingsnämnden i 

uppdrag att göra en utredning kring kostnader och finansiering 

för en lift för rullstolsburna och andra funktionshindrade vid 

kommunens utebad med svar till kommunfullmäktige senast 

den 30 september 2020. 

 

3. Kommunfullmäktige avslår motionen i övrigt i avvaktan på ut-

redningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 

att det ska göras en utredning kring kostnader och finansiering för 

en lift för rullstolsburna och andra funktionshindrade vid kommu-

nens utebad. Vidare föreslås att det installeras en lift för rullstols-

burna och andra funktionshindrade vid ett av kommunens utebad. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 18 maj 2020 § 79 förslagit 

att kommunfullmäktige ska bifalla motionen i den del som avser att 

en utredning kring kostnader och finansiering för en lift för rull-

stolsburna och andra funktionshindrade vid kommunens utebad 

samt att kultur- och utvecklingsnämnden ska få i uppdrag att ge-

nomföra utredningen. I övrigt föreslås att motion avslås. 

 

Nämnden skriver i sitt beslut att det idag saknas lift vid samtliga 

fyra kommunala utebad. Nämnden tillstyrker att en utredning kring 

kostnader och finansiering för en lift för rullstolsburna och andra 

funktionshindrade vid kommunens utebad genomförs. Beslut om att 

installera en lift för rullstolsburna bör avvakta utredningen. 

 

 

 

 forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 juni 2020 § 120. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 18 maj 2020 § 79. 

Motion den 11 december 2019. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD) med instämmande av Bertil Johansson (LP) 

och Jörgen Nilsson (KD): Bifall kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 78 Dnr 2020-000222  

 

Budgetuppföljning 1 år 2020 samt redovisning av beräknat 

budgetutfall 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 

1. Kommunstyrelsen erhåller investeringsmedel medel för åter-

ställande och uppförande av reception och stugor vid Knäreds 

Camping om 225 tkr. 

 

2. Kommunstyrelse erhåller investeringsmedel om 280 tkr för in-

stallation och indragning av vatten till destinationsmålet Lugna-

rohögen. 

 

3. Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsut-

gifter omdisponeras 505 tkr till ovan nämnda åtgärder vid 

Knäreds camping och Lugnarohögen. 

 

4. Kommunstyrelsens anslag för centrumbildning i Skum-

meslövsstrand utökas med 1 000 tkr för 2020. Således återfinns 

inget anslag under 2021 för ändamålet. 

 

5. Då samhällssituationen kopplat till Coronapandemin samt alla 

osäkerhetsfaktorer som återfinns i samhället är resterande me-

del om 2 550 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 

kostnader/volymreserv medräknade i resultatet för den nu före-

liggande prognosen för helåret.  

 

6. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå 

från redovisningen per den sista april och den andra per den sista 

augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman 

med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett 

och samma tillfälle under oktober. 

 

I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-

getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda av-

vikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. Även 

de helägda bolagen ska lämna prognoser över verksamhet och eko-

nomi.  forts 
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Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå 

där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har 

kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten och 

en budgetram för avfallsverksamheten.  

 

Anslagen i investeringsbudgeten binds på projekt med undantag för 

inventarier och utrustning där nämnderna erhållit investeringsra-

mar. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 22,8 miljoner kronor. De största avvikelserna 

redovisar socialnämnden (-21,4 miljoner kronor) och barn- och 

ungdomsnämnden (-3,2 miljoner kronor). Avvikelserna i barn- och 

ungdomsnämnden avser i huvudsakkostnader kopplade till covid-

19, tilläggsbelopp kopplade till särskilda behov enligt lagstiftningen 

och ökade skolskjutskostnader. Inom äldreomsorgen består avvikel-

sen av covid-19 kostnader om 5,4 miljoner kronor kopplade till 

årets första fyra månader, ej erhållen ersättning för återsökta medel 

från Migrationsverket om 5,6 miljoner kronor relaterade till 2019 

och 2018, vårdtyngd och volymer utgör resterande del av under-

skottet. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 519,2 

miljoner kronor, vilket är 16,8 miljoner kronor högre än vad som 

budgeterats. Stora avvikelser återfinns inom de olika delarna. Skat-

teintäkterna sjunker kraftigt samtidigt som generella statsbidrag har 

höjts mycket på grund av Coronapandemin. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med 5,2 procent i förhållande till före-

gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och 

generella statsbidrag bedöms öka med 6,0 procent. 

 

I förhållande till investeringsbudgeten på 152,8 miljoner kronor be-

räknas de totala investeringarna bli 9,0 miljoner kronor lägre för att 

då uppgå till 143,8 miljoner kronor. 

 

Det finansiella resultatet har budgeterats till +14,8 miljoner kronor. 

Enligt prognosen försämras detta med 4,7 miljoner kronor för att 

endast uppgå till +10,1 miljoner kronor.  

  forts 
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Ett sådant resultat är betydligt lägre än vad som varit fallet under de 

senaste åren och uppfyller inte kommunens mål för 2020 om 1,0 

procent i överskott av skatter, utjämning och generella bidrag då det 

endast motsvarar 0,7 procent. 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-

serar ett resultat på +4,2 miljoner kronor respektive -0,5 miljoner 

kronor. Båda bolagen redovisar en omfattande investeringsverk-

samhet i form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och under-

hållsprojekt för verksamhetsåret 2020. 

 

Centrala medel för volymrelaterade och oförutsedda kostnader 

För att skapa möjlighet att anslagstäcka oförutsedda och volymrela-

terade kostnader, som det inte fanns underlag för att beakta i re-

spektive nämnds budget, anslogs det medel om 3 000 tkr på centralt 

anslag i 2020 års budget. I kompletteringsbudget ianspråktogs det 

450 tkr av dessa medel. Därmed återstår det således 2 550 tkr av 

anslaget. 

 

Då ovissheten är stor under detta verksamhetsår kvarstår det i före-

liggande prognos att dessa medel förbrukas. Om så inte är fallet vid 

årets utgång är resultatet således resultatet 2550 tkr bättre. Kom-

munledningskontoret föreslår att avsatta medel beräknas användas 

under året till oförutsedda kostnader och därmed ingår de i det pro-

gnostiserade resultatet.  

 

Medel till återinvestering i Knäreds camping 

Under vintern 2020 låg stora delar av campingen under vattnet vil-

ket resulterad i att receptionen och två stugor förstördes av vatten- 

och fuktskador. Kommunstyrelsen erhåller investeringsanslag om 

225 tkr för återställande av reception och stugor. 

 

Medel till investering av vatten vid Lugnarohögen i Hasslöv 

Indragning av vatten till destinationsmålet Lugnarohögen i Hasslöv 

kostnadsberäknas till 280 tkr, det inkluderar både anslutningsavgift 

samt grävarbete för framdragningen. 

 

Medel till investering av centrumbildning i Skummeslövsstrand 

I plan för 2021 finns det avsatt 1 000 tusen kronor utöver avsatta 

medel under 2020. Verksamheten önskar nu då projektet fortlöper 

även få möjlighet till att förbruka dessa medel under 2020.  

  forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 juni 2020 § 121. 

Budgetuppföljning 1 för år 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 79 Dnr 2020-000234  

 

Medgivande till pantsättning av Timmershult 1:8 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att föreningen Friluftsfrämjandet i 

Laholm får pantsätta fastigheten Timmershult 1:8 för omläggning 

av tak. 

 

Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet i Laholm har hört av sig till kommunen om möj-

ligheten att pantsätta fastigheten Timmershult 1:8 för omläggning 

av befintligt tak.  

 

Föreningen önskar uppta nytt lån hos Laholms Sparbank. Förening-

en har erhållit fastigheten av Ränneslövs kommun via gåvobrev da-

terat 27 mars 1962. I gåvobrevet finns det villkorat att föreningen ej 

får överlåta fastigheten eller vanvårda den. Skulle föreningen upp-

höra skulle fastigheten åter tillfalla kommunen. Då Ränneslövs 

kommun är en del av dagens Laholms kommun får det beaktas att 

fastighet vid eventuellt upphörande skulle tillfalla kommunen igen. 

 

Med anledning av villkoren i gåvobrevet medger inte Laholms 

Sparbank att föreningen pantsätter lokalen då den vid ett eventuellt 

upphörande skulle återfalla till kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 juni 2020 § 123. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2020. 

Gåvobrev den 27 mars 1962. 

_____ 
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§ 80 Dnr 2019-000411  

 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland, förlängning av er-

sättningsmodell tom 2021-03-31 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner förlängning av ersättningsmodell 

för hemsjukvården i Halland till och med den 31 mars 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om re-

videring av Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättnings-

modell för perioden 2018-2019. Ett granskningsarbete av en ny er-

sättningsmodell pågår i syfte att de halländska kommunerna och 

Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan 

godkännas av de samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny 

ersättningsmodell godkände kommunfullmäktige den 26 november 

2019 § 133 att nuvarande överenskommelse förlängdes med ytterli-

gare sex månader. 

 

I avvaktan på ny och gemensamt accepterad ersättningsmodell fö-

reslår nu Region Halland att nuvarande interimsavtal (2018-2019) 

förlängs ytterligare en period fram till och med mars månad 2021, 

med vissa justeringar enligt överenskommelse mellan parterna. 

 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen i sig gäller till och med den 31 

december 2023. 

 

Socialnämnden tillstyrker den 19 maj 2020 § 44 att kommunfull-

mäktige förlänger ersättningsmodell hemsjukvården i Halland till 

och med den 31 mars 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 juni 2020 § 122. 

Socialnämndens protokoll den 19 maj 2020 § 44. 

Region Hallands tjänsteskrivelse den 16 april 2020. 

 

 

 

 

 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 81 Dnr 2020-000139  

 

Avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled genom Hall-

and 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avsiktsförklaring 

avseende kustnära vandringsled genom Halland. 

 

2. Kommunfullmäktige ålägger kultur- och utvecklingsnämnden 

att beakta kostnaderna för kustnära vandringsled genom Hall-

and i kommande budgetprocesser. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har tagit fram en avsiktsförklaring för kustnära 

vandringsled genom Halland. Syftet med avsiktsförklaring är att ge 

Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands fem 

kustnära kommuner möjlighet att gemensamt uttala sitt stöd för en 

sammanhängande kustnära vandringsled genom Halland. 

 

Enligt projektets preliminära tidsplan ska hela leden kunna stå klar 

2024. Vandringsleden kräver en hållbar organisation och samver-

kansmodell. I en tänkt framtida ledorganisation ansvarar Region 

Halland, som huvudman, övergripande för ledutveckling, kommu-

nikation och marknadsföring. Varje kommun ansvarar för drift och 

skötsel av respektive ledavsnitt. Finansieringen av huvudmannens 

arbetsuppgifter delas mellan kommuner och Region Halland till en 

årlig kostnad om som mest 500 000 kr. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 23 april 2020 § 59 före-

slagit att kommunfullmäktige ska godkänna förslag till avsiktsför-

klaring. Vidare föreslår nämnden att kommunfullmäktige ska 

ålägga kultur- och utvecklingsnämnden att beakta kostnaderna för 

kustnära vandringsled genom Halland i kommande budgetproces-

ser. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2020 § 98. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 april 2020 § 59. 

Förslag på avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled genom 

Halland. 

_____ 
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§ 82 Dnr 2020-000035  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges ordförande. Beslut om inställt samman-

träde med kommunfullmäktige den 26 maj 2020. 

Dnr. 2020-035. 

 

2. Länsstyrelsen Hallands län. Beslut om ny ersättare i kommun-

fullmäktige. 

Dnr. 2020-207. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Beslut att utse verksamhets-

chef och medicinsk ledningsansvarig och Lex Maria ansvarig 

för elevhälsans medicinska del. 

Dnr 2020-035. 

 

4. Socialnämnden. Ej verkställda 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 1/2020. 

Dnr. 2020-035. 

 

5. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av kultur- och 

utvecklingsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2020. 

Dnr. 2020-035. 

 

6. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning kränkande be-

handling 1/2020. 

Dnr. 2020-035. 

 

7. Kultur- och utvecklingsnämnden. Tillfälligt avsteg från förse-

ningsavgifter på biblioteket. 

Dnr. 2020-035. 

_____ 

 

 




