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

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Eva M Larsson (MP), Ove Bengtsson (S) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 28 oktober klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 94-104 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Eva M Larsson (MP) Ove Bengtsson (S) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 oktober 2020 

 
Protokollet som justerats den 28 oktober 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 29 oktober 2020 till och med  

den 19 november 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2020 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman       ej § 97 (M) 1 Thor Gunnar Bjelland § 97       

Jerker Jacobson (M) 1        

Kenneth Camitz (M) 1        

Knut Slettengren (M) 1        

Eric Semb (M) 1        

Sten Candell (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius     §§ 94-99 (C) 1        

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson (C) -- Anna-Lena Emilsson       

Fredrik Lindqvist (C) 1        

Lamis Al Nouri (C) 1        

Elvis Begic (L) 1        

Margareta Jonsson (L) -- Jan Gottfriedson       

Sara Unosson (KD) 1        

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Inger Reinfeldt (TRP) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) -- Jeanette Örenmark       

Magnus Johansson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Bo Tengqvist (S) -- Karl-Fredrik Tholin       

Birgitta Fritzon (S) 1        

Lennart Svensson (V) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2020 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Ingmar Rundberg (SD) -- Anna Nylander       

Peter Berndtson        ej § 97 (SD) 1        

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1        

Mikael Sandén (SD) 1        

Anita Folden (SD) 1        

Helge Wigforss (SD) -- Karin Sjöström       

Bertil Johansson (LP) 1        

Lars-Inge Johansson (LP) 1        

Nicole Eierkus (LP) 1        

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1        

Martin Lönnstam (MED) -- Bo Birgersson       

Jonas Hellsten (M) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2020 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M) 1 

Angela Magnusson (M)  

Måns Kristiansson (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) 1 

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)  

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

§ 94 Dnr 2020-000038  

 

Information från kommunrevisionen om granskning av elevers 

frånvaro i grundskolan 

      

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen informerar om granskning av elevers frånvaro i 

grundskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport av elevers frånvaro i grundskolan.   

_____ 
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§ 95 Dnr 2020-000120  

 

Motion om etiska mobiltelefoner  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att kommunen utreder möjligheter och eventuella hinder att införa 

etiska mobiltelefoner inom kommunala verksamheter, samt att några 

kommunala arbetsplatser under 2020 prövar och utvärderar försök 

med etiska mobiltelefoner. 

 

Laholms kommun har under flera år använt sig av Apple IOS enheter 

i sin verksamhet. Idag hanteras ca 2800 enheter i systemet. De etiska 

mobiltelefonerna använder sig av operativsystemet Android och in-

förandet av etiska mobiltelefoner skulle medföra att de behöver han-

teras på ett annat administrativt sätt. För att undvika att bygga upp 

en parallell hantering av andra typer av enheter föreslår kommunled-

ningskontoret att motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

IT-enhetens tjänsteskrivelse den 21 augusti 2020 

Motion den 27 februari 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Svensson (V): bifall till att några kommunala arbetsplatser 

under 2020 prövar och utvärderar försök med etiska mobiltelefoner. 

Erling Cronqvist (C): avslag till motionen enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lennart Svens-

son (V) förslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Reservation 

Lennart Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

_____ 
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§ 96 Dnr 2020-000121  

 

Motion om solcellspark  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen under 2020 startar en 

mindre solcellsförsöksverksamhet på lämpligt område, eller på nå-

gon kommunal fastighet, exempelvis skola eller förskola där barns 

delaktighet och lärande inkluderas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att övriga punkter i motionen anses be-

svarade.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att kommunen utreder möjligheter och eventuella hinder för en sol-

cellspark inom kommunen. Samt att kommunen under 2020 startar 

en mindre solcellsförsöksverksamhet på lämpligt område, eller på 

någon kommunal fastighet, exempelvis skola eller förskola där barns 

delaktighet och lärande inkluderas. I motionen föreslås även att det 

under året ska arrangeras föreläsningar och eventuellt workshops om 

solceller. 

 

Att etablera en solcellspark är förenat med stora investeringar. Ener-

gimyndigheten förespråkar att för ändamålet utgå från billig mark 

med möjlighet till elnätsanslutning. Ett projekt avseende en kommu-

nal solcellspark kräver en förstudie som bland annat redogör för lo-

kaliseringsalternativ kopplat till markförvärv och möjligheter till el-

nätsanlutning, förutsättningar i eventuella tillståndsprocesser, samt 

en uppskattning av investeringskostnad avvägt mot lönsamhet och 

marknadsföringsväder etc. 

 

Kommunfastigheter har idag inte någon solcellsanläggning på någon 

skola eller förskola. Det går att initiera ett sådant projekt genom en 

beställning via exempelvis ett nämndsplanuppdrag hos BUN eller 

genom att arbeta in detta i ambitionsnivåer avseende energianvänd-

ning i ägardirektiven. 

 

Kommunens funktion för energi- och klimatrådgivning arbetar kon-

tinuerligt med att informera om solenergialternativet. Under våren 

2020 hölls en studiecirkel om energi där det ingick information om 

solceller och en föreläsning om solenergi. Under våren gavs också 

specifika föreläsningar om solenergi (16 april och 9 juni). Under hös-

ten gavs en föreläsning den 20 september. 
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Beslutsunderlag 

Planeringsenhetens tjänsteskrivelse den 22 september 2020 

Motion om solcellspark den 24 februari 2020 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Ove Bengtsson (S) och Inger Reinfeldt (TRP): Bifall till att kommu-

nen under 2020 startar en mindre solcellsförsöksverksamhet på 

lämpligt område, eller på någon kommunal fastighet, exempelvis 

skola eller förskola där barns delaktighet och lärande inkluderas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriksson 

(S) förslag och finner att fullmäktige bifaller Kjell Henriksson (S) 

förslag. 

_____ 
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§ 97 Dnr 2020-000278  

 

Övergång av åkeriverksamhet från Halmstad kommun till La-

holmsbuktens VA AB 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ägardirektiv för 

Laholmsbuktens VA AB enligt beslutsunderlag  

 

2. Revideringen avser tillkommande verksamhetsgren i bolaget om 

att bedriva åkeritjänster. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholm och Halmstads kommuner beslutade under hösten 2019 om 

en ny driftform för VA-verksamheten i kommunerna. Kommunfull-

mäktige i Laholm beslutade den 26 november 2019, § 144, om bland 

annat bolagsordning och ägardirektiv för det nybildade bolaget.  

Från och med den 1 januari 2020 har den tidigare förvaltningen La-

holmsbuktens VA AB blivit bolaget Laholmsbuktens VA AB efter 

beslut i Halmstads och Laholms kommunfullmäktige. 

Redan i beredningen av bolagiseringen tydliggjordes att vissa följd-

beslut skulle komma med anledning av förändring av organisations-

form. Föreliggande ärende är ett sådant. Laholmsbuktens VA AB av-

ropar lastbilar och grävmaskiner genom att Laholmsbuktens VA AB 

köper dessa tjänster av åkeriet vid Halmstads kommuns servicekon-

toret och dess verksamhetsgren kommuntransport. Laholmsbuktens 

VA AB svarar för köp av 80 % av den samlade resursen. För att vid-

makthålla beredskapsfunktionen som åkeriet utgör i dagens verk-

samhet, samt uppfylla arbetsrättsliga krav på hur verksamheten kan 

hanteras strukturellt, är inriktningen att en verksamhetsövergång ska 

ske. Detta innebär att åkeriet föreslås att i sin helhet överföras från 

Halmstads kommuns servicekontoret till Laholmsbuktens VA AB.  

Verksamhetsövergången bör ske senast 31 oktober, för att genomfö-

ras innan kommande vintersäsong träder i kraft. 

Vid en verksamhetsövergång skapas också möjligheter för Laholms 

kommun att kunna använda resurserna som finns inom bolagets 

verksamhetsgren, åkeritjänster. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ägardirektiv (ändringarna är markerade i gult) 

2. Tjänsteskrivelse revideringar i ägardirektiv för Laholmsbuktens 

VA AB 
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Jäv 

På grund av jäv deltar inte Roland Norrman (M) och Peter Berndts-

son (SD). 

 ______ 
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§ 98 Dnr 2020-000284  

 

Budgetuppföljning 2, delårsrapport med budgetutfallsprognos 

för år 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kvarvarande medel om 2 550 tusen kronor från Kommunstyrelsens 

oförutsedda medel förbrukas inte under året. Beloppet medför där-

med en positiv avvikelse i prognosen. 

 

I delårsrapporten framläggs inga förslag på budgetmässiga korrige-

ringar av drift- och investeringsbudgetarna.  

 

Barn- och ungdomsnämnden erhåller möjligheten, om utfallet skulle 

vara negativt vid årets utgång, att disponera 1 500 tkr ur befintlig 

resultatfond för att täcka underskott inom nämndens kostnadsområde 

för skolskjuts.  

 

Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 13 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 

minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning 

(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Rap-

porten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjede-

lar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig 

redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet, en för-

enklad förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning 

med föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska behandlas av 

kommunfullmäktige. 

 

Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 

Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 

som också utgår från redovisningen per sista augusti. 

 

Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-

derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 

vid årets slut av de gemensamma resultatmålen kommunfullmäktige 

beslutat om i visionen och med tillhörande nyckeltal från kommun-

planen. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 ja-

nuari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfallspro-

gnoser. 
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Periodens slutliga resultat uppgår till +72,9 miljoner kronor, vilket 

är förbättring med 56,0 miljoner kronor i förhållande till motsva-

rande period i fjol. Enligt prognosen kommer kommunens slutliga 

resultat för helåret att uppgå till +62,3 Miljoner kronor. Budgeterat 

resultat är +14,3 miljoner kronor. Ett sådant resultat är betydligt lägre 

än vad som varit fallet under de senaste åren. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 24,7 miljoner kronor. De största avvikelserna 

redovisar kommunstyrelsen (+7,6 mkr) och socialnämnden (-30,8 

mkr). Avvikelserna avser inom kommunstyrelsen vakanta tjänster, 

lägre färdtjänstkostnader och lägre driftkostnader på enskilda vägar. 

För socialnämnden består underskottet till största del av merkostna-

der utifrån Coronapandemin, Vårdtyngdskostnader inom äldre-

omsorgen och särskilda boende samt volymer och ökade placerings-

kostnader inom barn- och ungdomsvården. 

 

Tidigare års volymunderskott inom barn- och ungdomsnämnden av-

seende antalet inskrivna barn i förskola, fritidshem och fler elever i 

grundskola har justerats inför 2020 med nytt sätt att kompensera 

nämnden i förväg istället för reglering i efterhand. 

 

Reduceras styrelsens och nämndernas avvikelse om -24,7 miljoner 

kronor med merkostnaderna inom socialnämnden på 15,5 miljoner 

kronor och ersättningen från staten gällande sjuklöner om 9,1 miljo-

ner kronor uppgår underskottet endast till 0,1 miljoner kronor. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med endast 1,7 procent i förhållande till 

föregående år. Då är effekterna av merkostnaderna kopplade till Co-

ronapandemin för socialnämnden borträknad och sjuklöneersätt-

ningen medräknad för nämnderna. Motsvarande siffra föregående år 

uppgick till 5,4 procent. Således är kostnadsökningen betydligt lägre 

än tidigare år. Ett par av anledningar till detta är att inför 2020 beslu-

tade fullmäktige om effektiviseringsåtgärder motsvarande 33,1 mil-

joner kronor varav 18,9 miljoner kronor avser 2020. Kommunen har 

också för första gången på ett antal år färre medarbetare än året innan 

med elva medarbetare under perioden vilket också resulterar i lägre 

kostnader. 

 

Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och generella 

statsbidrag bedöms öka med 7,8 procent. 
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Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas för helåret uppgå till 1 545,2 

miljoner kronor, vilket är 42,8 miljoner kronor mer än vad som bud-

geterats. Skatteintäktsbortfallet medför -15,4 miljoner kronor och 

tillskottet av generella statsbidrag medför +47,0 miljoner kronor som 

delar av denna förändring. Mer information om skatteintäkterna, ut-

jämningen och de generella bidragen återfinns i förvaltningsberättel-

sen. 

 

Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-

munalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå till 

4,0 procent. Delårsresultatet uppgår till hela 7,0 procent. Anled-

ningen till skillnaden är den stora mängd generella statsbidrag som 

tillfallit kommunen under årets första åtta månader. 

 

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 

till 74,4 miljoner kronor. Investeringarna under motsvarande period 

i fjol var 130,2 miljoner kronor. Prognostiserade nettoinvesteringar 

för hela året ligger på 127,6 miljoner kronor vilket är 30,8 mkr lägre 

än budget. Största avvikelsen återfinns i projektet för lakvattenhan-

tering vid Ahla deponi. Även större avvikelser återfinns inom kom-

munstyrelsens skattefinansierade verksamheter. 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognostise-

rar ett resultat på -15,9 miljoner kronor respektive +0,8 miljoner kro-

nor. Bolagen redovisar även en omfattande investeringsverksamhet i 

form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och underhållspro-

jekt. Största projektet är hyresfastigheterna på Kobben tomten i om-

rådet Klarabäck samt skottorpsskolans med tillhörande förskola. 

 

KS oförutsedda medel 

I budgetuppföljning ett efter april månad beslutades att 

resterande medel om 2 550 tusen kronor från KS oförutsedda kost-

nader/volymreserv medräknade i resultatet för den då föreliggande 

prognosen för helåret. 

 

Utifrån nämndernas och kommunens nu föreliggande prognos beräk-

nas inte dessa medel förbrukas under året och medför därmed en po-

sitiv avvikelse i rapporten motsvarande beloppet ovan.  

 

Budgetjusteringar och tilläggsanslag 

I framlagd delårsrapport återfinns inga justeringar eller tilläggsan-

slag av innevarande års drift- och investeringsbudgetar. 
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Beslutsunderlag 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos 2020. 

Kommunrevisionens granskning av delårsrapport den 20 oktober 

2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ove Bengtsson (C): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförandens lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

____ 
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§ 99 Dnr 2020-000296  

 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

1. att Laholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska 

inbetala insatsbelopp årligen. 

 

2. att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om att vidta de åtgär-

der som krävs för inbetalningarna av kapitalinsats i föreningen till 

följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 

2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invå-

nare. 

 

3. att kommunen växlar tidigare förlagslån och senast den 20 novem-

ber 2020 inbetalar 3 900 000 kronor till Kommuninvest. 

 

4. att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilda angivna perso-

ner för kommunstyrelsens räkning att vidta de åtgärder som krävs 

med anledning av inbetalningarna ovan. 

 

Under förutsättning att fullmäktige beslutar om ovanstående punkter 

så beslutar kommunstyrelsen att bemyndiga kommunstyrelsens ord-

förande och ekonomichefen att två i förening underteckna alla hand-

lingar och inbetalningar enligt besluten ovan för kommunstyrelsens 

räkning. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån 

en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finan-

sieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kom-

muninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solida-

risk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommu-

ninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och fi-

nansiella institutioner. 

 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1,0 miljarder kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
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finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan 

på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs 

av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet 

till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommu-

ninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 2010 deltog i förlagslånen.  

 

Laholms kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 30 sep-

tember 2020 till 3 900 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommunin-

vest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte 

längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av 

Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 

medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga för-

lagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och åter-

betalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med lånevill-

koren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts 

upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlem-

marna. Utbetalning från Kommuninvest gällande befintligt förlags-

lån sker den 30 september 2020. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt 

kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att 

omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalin-

sats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till För-

eningen i form av en kapitalinsats.  

 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns 

det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja 

mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna 

så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk med-

lemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår 

till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket samtliga med-

lemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Kommunen behöver 

således tillskjuta 100 kronor per invånare per år för att uppnå villko-

ren som medlem i föreningen. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 8 september 2020 
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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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§ 100 Dnr 2019-000284  

 

Ändring i kommunens förvaltningsorganisation 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

 

1. att anta föreliggande förslag till ny organisation som innebär att 

Laholms kommun organiseras utifrån fem politiska facknämn-

der; kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämn-

den, barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och utvecklings-

nämnden. Under vardera nämnd lyder en fackförvaltning. 

 

2. att miljö- och byggnadsnämnden får ett förändrat uppdrag enligt 

föreliggande förslag till reglemente samt byter namn till sam-

hällsbyggnadsnämnden. 

 

3. att inrätta en jävsnämnd.  

 

4. att föreslagna ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, sam-

hällsbyggnadsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt 

jävsnämnden ska gälla from 1 januari 2021, med undantag av 

medborgar- och kontorsservice som inordnas under kommunsty-

relsens kanslienhet.   

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och 

lämna förslag på hur en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess or-

ganiseras under en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med återrap-

portering till fullmäktiges sammanträde i oktober 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2020. 

Förslag till reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-

nämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt jävsnämnden. 

Beslut Barn- och ungdomsnämnden 26:e augusti 2020 § 72 

Beslut Miljö- och byggnadsnämnden 23:e september 2020 § 121 

Beslut Socialnämnden 22 september 2020 § 83 

Beslut Kultur- och utvecklingsnämnden 21 september 2020 § 131      

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bertil Johansson (LP), Maria Bronelius (C), Ove Bengtsson (C), 
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Jörgen Nilsson (KD), Ove Bengtsson (S): bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

Karl-Fredrik Klinker (MED): återremiss för bättre genomarbete an-

gående vad som blir bättre för medborgarna. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om ärendet ska 

avgöras under dagens sammanträde och finner att så ska ske. 

 

Ordförande lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Reservation 

Karl-Fredrik Klinker reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 101 Dnr 2020-000233  

 

Laholms kulturplan 2021-2024 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till Laholms kulturplan med upp-

daterade ändringar att gälla från 1 januari 2021 till 31 december 

2024.   

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kulturplan ska respektera kulturens egenvärde och främja 

ett aktivt och mångfacetterat kulturliv för alla människor i alla åldrar. 

I förlängningen kommer det att stärka Laholms identitet, attraktions 

och utvecklingskraft och bidra till kommunens övergripande vision: 

 

”I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livskva-

litet och tillväxt för en hållbar utveckling”. 

 

Laholms kulturplan är till stor del grundad i samtal med kommunens 

invånare, politiker, kulturorganisationer, föreningar och yrkesverk-

samma kulturskapare. De tankar, idéer och konkreta förslag som ut-

kristalliserats genom åren har tillfört ett betydande kunskapsun-

derlag. 

Laholms kulturplan omfattar åren 2021–2024 men är naturligtvis ett 

levande dokument som kommer att kompletteras och utvecklas vid 

behov. Kulturplanen presenterades för kultur- och utvecklingsnämn-

den på sammanträdet den 18 maj 2020 där det beslutades att skicka 

ut densamma på remiss till övriga nämnder samt berörda kulturaktö-

rer med svar senast 31 augusti. Verksamheten har tagit de inkomna 

yttrandena i beaktande och svarat på dem i sin helhet i medskickad 

bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 september 2020 

§ 126 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 sep-

tember 2020 

Förslag på Laholms kulturplan 2021-2024 

Bilaga, Svar på inkomna remisser 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Elvis Begic (L), Roland Norrman (M) och Lamis Al Nouri (C): bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 
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Peter Berndtsson (SD): bifall till kommunstyrelsens förslag med till-

lägg att följande text på sidan 188 i handlingarna 

 

”Vi skall omfamna de svenska traditionerna som ett sätt att integrera 

den mångfald av människor med olika etniska, kulturella och reli-

giösa bakgrunder som väljer att bosätta sig i kommunen...” 

 

ska bytas ut mot   

 

”Vi ska lyfta fram den svenska/inhemska kulturen som ett sätt att in-

tegrera den mångfald av människor med olika etniska, kulturella och 

religiösa bakgrunder som väljer att bosätta sig i kommunen…” 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Peter Berndtsson (SD) tilläggsför-

slag och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

 

Reservationer 

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

(SD), Ann-Heléne Djivjak (SD), Mikael Sandén (SD), Anita Folden 

(SD) och Karin Sjöström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 102 Dnr 2020-000267  

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesplan för år 

2021: 

 

Sammanträdesdag Tid 

 

Januari 26 18.30 

Februari 23     “ 

Mars  30     ” 

April  27     “ 

Maj  25     “ 

Juni  29     “ 

Augusti 31     “ 

September 28     ” 

Oktober 26     ” 

November 30 16.00 

December 21 18.30     
 

Ärendebeskrivning 

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige 

ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år be-

stämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

 

Valår sammanträder det nyvalda fullmäktige i oktober för att välja 

ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfull-

mäktige samt valberedning. 

 

Enligt 8 § sammanträder fullmäktige i Laholms Teater.      

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 13 augusti 2020.      
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 103 Dnr 2020-000338  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Martin Lönnstam (MED) från sitt 

uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Pär-Åke Eriksson, Södra Strandvägen 

59, 312 61 Mellbystrand till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 

till och med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Martin Lönnstam (MED) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 19 oktober 2020. 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Kommunfullmäktige 2020-10-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 Dnr 2020-000035  

 

Anmälningar 

      

1. Kommunfullmäktiges presidium. Underrättelse om inställt sam-

manträde med kommunfullmäktige den 29 september 2020. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om barntra-

fikskola. 

Motionen remitteras till barn- och ungdomsnämnden samt kultur- 

och utvecklingsnämnden för yttrande senast vid kommunfullmäkti-

ges sammanträde i mars 2021.  

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på motion gällande lift för 

funktionshindrade vid kommunens utebad. Utredning kring kostna-

der och finansiering. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2020 att ge kultur- och 

utvecklingsnämnden i uppdrag att göra en utredning kring kostnader 

och finansiering för en lift för rullstolsburna och andra funktions-

hindrade vid kommunens utebad med svar till kommunfullmäktige 

senast den 30 september 2020. 

 

5. Socialnämnden. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 

rapportering enligt16 kap 6f§ SoL samt beslut enligt 9 § LSS och 

rapportering enligt 28 f-g§§ LSS, kvartal 2 2020. 

 

6. Kommunrevisionen. Revisionens bedömning av delårsrapporten  

      

_____ 

 

 




