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Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 19:30 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 Jonas Påhlsson, ekonomicontroller 

 

 

Utses att justera Jan Gottfriedsson (L) och Peter Berndtsson (SD) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 28 augusti 2020 klockan 15:00 

 

Paragrafer  §§ 83-93 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Jan Gottfriedsson (L) Peter Berndtsson (SD) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 25 augusti 2020 

 
Protokollet som justerats den 28 augusti 2020, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Martina Gustavsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 31 augusti 

 till och med den 21 september 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2020 

VOTERINGSLISTA    § 84    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1  1      

Jerker Jacobson (M) -- Marit Schwerin 1      

Kenneth Camitz (M) 1  1      

Knut Slettengren (M) 1  1      

Eric Semb (M) 1  1      

Sten Candell (M) -- Thor Gunnar Bjelland 1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) --        

Gudrun Pettersson (C) 1  1      

Majvor Persson (C) -- Annalena Emilsson 1      

Fredrik Lindqvist (C) -- Roland Gottfridsson 1      

Lamis Al Nouri (C) 1  1      

Elvis Begic (L) 1  1      

Margareta Jonsson (L) -- Jan Gottfriedsson 1      

Sara Unosson (KD) 1  1      

Jörgen Nilsson (KD) 1  1      

Inger Reinfeldt (TRP) 1    1    

Eva M Larsson (MP) 1    1    

Kjell Henriksson (S) --        

Annita Asplid (S) --        

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Kristina Jönsson (S) --        

Magnus Johansson (S) 1  1      

Siv Pålsson (S) -- Karl-Fredrik Tholin 1      

Bo Tengqvist (S) --        

Birgitta Fritzon (S) 1  1      

Lennart Svensson (V) -- Mudhir Karmush 1      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2020 

VOTERINGSLISTA § 84 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1    

Ingmar Rundberg (SD) -- Anna Nylander   1    

Peter Berndtson (SD) 1    1    

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1    1    

Mikael Sandén (SD) 1    1    

Anita Folden (SD) 1    1    

Helge Wigforss (SD) -- Birger Bäkmark   1    

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Lars-Inge Johansson (LP) 1    1    

Nicole Eierkus (LP) 1    1    

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1    1    

Martin Lönnstam (MED) -- Bo Birgersson   1    

Jonas Hellsten (M) 1  1      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2020 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M)  

Lena Jogersten (M)  

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C)  

Bo Brink (C)  

Kerstin Lindqvist (C)  

Jan Gottfriedson (L)  

Nura Muhamedbegovic (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)  

Karin Sjöström (SD)  

Birger Bäkmark (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

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

§ 83 Dnr 2020-000045  

 

Svar på motion om kolonilotter i Laholms tätort 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inger Reinfeldt (TRP) 

att kommunen ska möjliggöra att mark ställs till förfogande för ko-

lonilotter i Laholms stads närområde.  

 

För närvarande finns inga detaljplanelagda områden för kolonilotter 

eller odlingsområden i Laholm. Kommunen kan därmed, i dagslä-

get, inte anvisa mark för ändamålet. Planeringsenheten föreslår att 

frågan utreds vidare i kommande aktualitetsprövning av kommu-

nens översiktsplan samt efterföljande detaljplaneläggning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 juli 2020. 

Motion den 17 januari 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av 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: ______________________________  
 

§ 84 Dnr 2020-000102  

 

Svar på motion om att utreda möjligheten omhänderta rester 

från droger och läkemedel vid Laholms reningsverk 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingmar Rundberg (SD) 

att kommunen ska utreda möjligheten att förse Laholms renings-

verk med ett reningssteg som tar hand om droger och läkemedels-

rester så att vattenlevande djur och organismer inte skadas. 

 

Laholmsbuktens VA AB skriver i sitt beslut yttrande den 16 juni 

2020 § 85 att läkemedelsrening är en ny teknik utan lagkrav i dags-

läget. De tekniker som finns är i dagsläget relativt kostnadsinten-

siva och energikrävande. 

 

Införande av ett nytt reningssteg på ett avloppsreningsverk kräver 

att verksamheten ansöker om ett nytt tillstånd för anläggningen i 

fråga vilket är en omfattande process. Ängstorps avloppsrenings-

verk har nyligen tagit ett nytt tillstånd i anspråk och är för närva-

rande under intrimning. Detta tillstånd innefattar inte läkemedelsre-

ning. Därmed är det i dagsläget inte aktuellt att dra igång denna 

process för Ängstorps avloppsreningsverk. Istället prioriteras det att 

utreda möjligheten till läkemedelsrening vid framtida större nyinve-

steringar som kräver nya tillstånd på avloppsreningsverken inom 

Laholmsbuktens VA AB:s verksamhet. 

 

Med anledning av vad som framförts av Laholmsbuktens VA AB 

bör motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 16 juni 2020 § 85. 

Motion den 14 februari 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Peter Berndtsson (SD) 

och Eva M Larsson (MP): Bifall till motionen. 

Roland Norrman (M) med instämmande av Ove Bengtsson (S): Av-

slag till motionen.  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot förslag om bifall 

till motionen och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

 

Omröstningsresultat 

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 14 nej-röster 

för bifall till motionen beslutar kommunfullmäktige att bifalla sty-

relsens förslag (se bilagda voteringslista § 84) 

 

Reservation 

Eva M Larsson (MP), Inger Reinfeldt (TRP), Karl-Fredrik Klinker 

(MED), Bo Birgersson (MED), Bertil Johansson (LP), Lars-Inge 

Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP), Thomas Lövenbo (SD), Anna 

Nylander (SD), Peter Berndtsson (SD), Ann-Heléne Djivjak (SD), 

Mikael Sandén (SD), Anita Folden (SD) och Birger Bäkmark (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 85 Dnr 2020-000105  

 

Försäljning av Tapeten 4 på nya Nyby industriområde  

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 31 mars 2020 § 29 godkänt ett reser-

vationsavtal med CT Development AB gällande fastigheten Tape-

ten 4 (ny fastighetsbeteckning) på nya Nyby industriområde. Bola-

get har nu fullgjort sina skyldigheter enligt reservationsavtalet och 

försäljning av fastigheten ska således ske. Med anledning av detta 

har ett köpekontrakt för fastigheten upprättats. Priset för fastigheten 

är 4 358 725 kr. 

 

CT Development AB, som är kommunens motpart i reservationsav-

talet, är även delägare till det senare bildade bolaget Handelsplats 

Laholm AB. Bolaget önskar nu att köpekontraktet ingås med Han-

delsplats Laholm AB. Anledningen till partsbytet är att Handels-

plats Laholm AB är det bolag som tecknat hyresavtal med hyres-

gästerna som ska etablera sig på fastigheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 juli 2020. 

Köpekontrakt.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

och Roland Norrman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 86 Dnr 2020-000235  

 

Utökning av verksamhetsområde Dalgången i Våxtorp 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för dricks-, spill- 

och dagvatten i exploateringsområdet del av Våxtorp 2:68, Dal-

gången i Våxtorp.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA vill utöka verksamhetsområdet för dricks-, 

spill- och dagvatten för exploateringsområdet del av Våxtorp 2:68. 

 

Området Dalgången, del av Våxtorp 2:68, är detaljplanelagt sedan 

1965. Nu ska området exploateras och Laholmsbuktens VA AB har 

fått i uppdrag från kommunstyrelsen i Laholms kommun att ta fram 

förslag på verksamhetsområde för området. Ledningar för dricks-, 

spill- och dagvatten kommer att byggas ut till fastigheterna Våxtorp 

2:144 - 2:170.  

 

Beslutsunderlag 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 18 maj 2020 § 70.  

_____ 
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§ 87 Dnr 2020-000236  

 

Utökning av verksamhetsområde Merkuriusvägen i Skum-

meslövsstrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för dricks-, spill- 

och dagvatten för området Merkuriusvägen i Skummeslövsstrand.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA vill utöka verksamhetsområdet för dricks-, 

spill- och dagvatten för området Merkuriusvägen i Skum-

meslövsstrand. 

 

Det aktuella området är detaljplanelagt sedan 2011. Området består 

av 35 avstyckade tomter och 30 arrendetomter. I arbetet med de-

taljplan och utbyggnad av VA är det inte antaget något verksam-

hetsområde för den del i planområdet som omfattar de avstyckade 

tomterna. Verksamhetsområdet ska därför utökas för dricks-, spill- 

och dagvatten till att omfatta tomterna Skummeslöv 24:121 - 

24:155.  

 

Beslutsunderlag 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 18 maj 2020 § 71.  

_____ 
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§ 88 Dnr 2020-000237  

 

Utökning av verksamhetsområde Fregattvägen, Linnéas väg 

och Kalles väg i Skummeslövsstrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för dricks- och 

spillvatten för området Fregattvägen, Linnéas väg och Kalles väg i 

Skummeslövsstrand.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA vill utöka verksamhetsområdet för dricks- och 

spillvatten i området Fregattvägen, Linnéas väg och Kalles väg i 

Skummeslövsstrand. 

 

Det aktuella området är detaljplanelagt sedan 2011. Området består 

av 27 avstyckade tomter. I arbetet med detaljplan och utbyggnad av 

VA är det inte antaget något verksamhetsområde. Dagvattensyste-

met som är utbyggt i området är privat och därför ska verksamhets-

området inte omfatta dagvatten. Verksamhetsområdet ska därför 

utökas för dricks- och spillvatten för fastigheterna Skummeslöv 

26:7-26:14 och 26:16-26:34.  

 

Beslutsunderlag 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 18 maj 2020 § 72.  

_____ 
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§ 89 Dnr 2020-000119  

 

Årsredovisning av användningen av kommunalt partistöd för 

år 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Partiernas redovisning av användningen av 2019 års partistöd med 

bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 april 2014 § 75 antagit regler för 

kommunens partistöd att gälla för stöd som betalas ut från och med 

2015. 

 

Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens parti-

stödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. Reg-

lerna föreskriver att en mottagare av partistöd ska årligen lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 

ändamål som anges 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, 

nämligen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala 

demokratin. 

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges 

in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-

riodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 

granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 

har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 

bifogas redovisningen. 

 

Det antecknas att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund 

för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Full-

mäktiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen 

tillgänglig för den som vill ta del av den (prop. 2013/14:5 s. 96). 
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  forts 

forts 

 

Handlingar angående användningen av 2019 års partistöd har läm-

nats av följande partier: 

 

Centerpartiet den 25 februari 2020. 

Sverigedemokraterna den 13 maj 2020. 

Trygghetspartiet den 18 maj 2020. 

Socialdemokraterna den 25 maj 2020. 

Medborgerlig samling den 25 maj 2020. 

Liberalerna den 3 juni 2020. 

Moderaterna den 9 juni 2020. 

Kristdemokraterna den 9 juni 2020. 

Laholmspartiet den 11 juni 2020. 

Miljöpartiet den 25 juni 2020. 

Vänsterpartiet den 30 juni 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Centerpartiets partistödsredovisning. 

Sverigedemokraternas partistödsredovisning. 

Trygghetspartiets partistödsredovisning. 

Socialdemokraternas partistödsredovisning. 

Medborgerlig samlings partistödsredovisning. 

Liberalernas partistödsredovisning. 

Moderaternas partistödsredovisning. 

Kristdemokraternas partistödsredovisning. 

Laholmspartiets partistödsredovisning. 

Miljöpartiets partistödsredovisning. 

Vänsterpartiets partistödsredovisning.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kommunfullmäktige 2020-08-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 90 Dnr 2020-000276  

 

Avveckling av föreningen Riksbyggens Kooperativa Hyresrätts-

förening Tangon i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktiges viljeinriktning är att en avveckling av före-

ningen Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Tangon i La-

holm (769601-332) ska genomföras tillsammans med den andra 

stiftande parten, Riksbyggens ekonomiska förening. 

 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 

avtal med Riksbyggens ekonomiska förening kring avvecklingen.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommuns dåtida omsorgsnämnd beslutade den 17 novem-

ber 1994. § 173, att föreslå kommunstyrelsen att Riksbyggen skulle 

få i uppdrag att uppföra 32 lägenheter (gruppbostäder med särskild 

service) i grupper om åtta lägenheter i varje byggnad i kvarteret 

Tangon. Utöver beslutet om särskilda boendeplatser skulle det 

byggas ett antal tvårumslägenheter för boende med mindre om-

vårdnadsbehov i anslutning till ovan nämnda boende, så kallat or-

dinärt boende.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 1994, § 157, om 

uppförande av gruppbostäder i kvarteret Tangon samt beslut om 

kommunal borgen om 25 miljoner kr för ändamålet. Per den siste 

december 2019 uppgick lånet som kommunen borgar för till 18 465 

tkr. Fullmäktige tillstyrkte bildandet av Riksbyggens Kooperativa 

Hyresgästförening Tangon i Laholm och godkände det förslag på 

upprättade stadgar för föreningen. 

 

Laholms kommun skulle hyra de nybyggda gruppbostäderna samt 

14 av de tillhörande servicelägenheterna under minst 10 år samt att 

lämna kommunal borgen för hela projektet avseende byggnadskre-

ditiv samt investeringslån. 

 

Avsikten med föreningsformen för bostäderna var att boendet 

skulle bygga på självbestämmande för hyresgästerna. Laholms 

kommun erhöll rätten att utse två styrelseledamöter samt två sup-

pleanter för föreningen. 

  forts 

forts 
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Riksbyggens traditionella förvaltningsform innebar att Riksbyggen 

fullt ut ansvarar för den tekniska samt ekonomiska förvaltningen av 

föreningen samt fastighetsskötsel. 

 

Stiftarna till Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Tangon i 

Laholm, kommunen och Riksbyggen, har i samtal under våren 2020 

kommit fram till att föreningen skall upphöra. Orsaken till före-

ningens upphörande har sin bärighet i att föreningen inte erhåller 

någon ytterligare kommunal borgen för om- och tillbyggnadspro-

jekt. Riksbyggen har också undersökt alternativa finansieringsmöj-

ligheter utan framgång. 

 

Efter beslutet om kommunfullmäktiges viljeinriktning för Tangon 

kommer det framöver skrivas ett avtal mellan Riksbyggen och 

kommunen om hur bland annat fördelning av överskott och fastig-

hetens framtida förvaltning och ägande ska hanteras. Även en tids-

plan ska arbetas fram för föreningens upphörande tillsammans med 

föreningens styrelse.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 91 Dnr 2019-000348  

 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktig antar föreliggande handlingsprogram för skydd 

mot olyckor 2020-2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun ha 

ett handlingsprogram för kommunens räddningstjänst. Handlings-

programmet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny man-

datperiod. Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag till nytt 

handlingsprogram. Programmet remitterades under hösten 2019 till 

berörda kommuner och myndigheter. Remissvaren har sedan sam-

manställts och handlingsprogrammet har därefter uppdaterats. 

 

Räddningstjänsten föreslår att kommunfullmäktige antar förelig-

gande handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023.  

 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 7 juli 2020. 

Sammanställning av remissvar. 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor.  

_____ 
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§ 92 Dnr 2020-000282  

 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Ove Bengtsson (S), Laholm, till ersättare 

i kommunstyrelsen, för tiden till och med den 31 december 2022.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i kom-

munstyrelsen efter framlidne Bo Erlandsson (S).  

_____     
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§ 93 Dnr 2020-000035  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om skoltra-

fikpoliser till barn- och ungdomsnämnden för yttrande senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2021. 

Dnr. 2020-280. 

 

2. Kommunrevisionen. Granskning av elevers frånvaro i grundsko-

lan. 

Dnr. 2020-035. 

 

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

ningsavgifter på biblioteket. 

Dnr. 2020-035. 

_____ 

 

 




