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Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson (S) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 26 november klockan 15:00 

 

Paragrafer  §§ 105-123 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Erling Cronqvist (C) Kjell Henriksson (S) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 24 november 2020 

 
Protokollet som justerats den 26 november 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 30 november 

 till och med den 21 december 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020 

VOTERINGSLISTA    § 107    § 119 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman § 105-

110,112-123 

(M) 1 Thor Gunnar Bjelland § 111 1     1 

Jerker Jacobson (M) 1  1     1 

Kenneth Camitz (M) 1  1     1 

Knut Slettengren (M) 1  1     1 

Eric Semb (M) 1  1     1 

Sten Candell (M) -- Marit Schwerin 1     1 

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Maria Bronelius (C) 1  1   1   

Gudrun Pettersson (C) 1  1   1   

Majvor Persson §§ 105-

110,112-120, 122-123 

(C) 1 Annalena Emilsson § 111 

Roland Gottfridsson § 121 

1   1   

Fredrik Lindqvist §§ 105-

120, 122-123§ 

(C) 1  1   1   

Lamis Al Nouri §§ 105-120, 

122-123 

(C) 1 Bo Brink § 121 1   1   

Elvis Begic (L) 1  1   1   

Margareta Jonsson (L) 1  1     1 

Sara Unosson §§ 105-120, 

122-123 

(KD) 1  

 

1   1   

Jörgen Nilsson (KD) 1  1   1   

Inger Reinfeldt (TRP) 1  1   1   

Eva M Larsson §§ 105-120, 

123 

(MP) 1    1 1   

Kjell Henriksson § 105-

110,112-123 

(S) 1 Jeanette Örenmark § 111   1   1 

Annita Asplid § 105-

110,112-121,123 

(S) 1 Rosita Antonsson § 111,122   1   1 

Ove Bengtsson (S) 1    1   1 

Kristina Jönsson (S) 1    1   1 

Magnus Johansson (S) -- Karl-Fredrik Tholin §§ 105-

120, 122-123  

Rosita Antonsson §121 

  1   1 

Siv Pålsson § 105-110,112-

123 

(S) 1    1   1 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020 

VOTERINGSLISTA § 107 § 119 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Bo Tengqvist (S) 1    1   1 

Birgitta Fritzon §§ 105-120, 

122-123 

(S) 1    1   1 

Lennart Svensson (V) 1    1   1 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1   1 

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

Peter Berndtson (SD) 1    1   1 

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1    1   1 

Mikael Sandén (SD) 1    1   1 

Anita Folden (SD) 1    1   1 

Helge Wigforss (SD) 1    1   1 

Bertil Johansson § 105-

110,112-123 

(LP) 1 Ulf Johansson § 111 1   1   

Lars-Inge Johansson (LP) 1  1   1   

Nicole Eierkus (LP) 1  1   1   

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1    1   1 

Martin Lönnstam (MED) 1  1     1 

Jonas Hellsten (M) 1  1     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020 

VOTERINGSLISTA             § 122  § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman § 105-

110,112-123 

(M) 1 Thor Gunnar Bjelland § 111 1      

Jerker Jacobson (M) 1  1      

Kenneth Camitz (M) 1  1      

Knut Slettengren (M) 1  1      

Eric Semb (M) 1  1      

Sten Candell (M) -- Marit Schwerin 1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Gudrun Pettersson (C) 1  1      

Majvor Persson §§ 105-

110,112-120, 122-123 

(C) 1 Annalena Emilsson § 111 

Roland Gottfridsson § 121 

1      

Fredrik Lindqvist §§ 105-

120, 122-123§ 

(C) 1  1      

Lamis Al Nouri §§ 105-120, 

122-123 

(C) 1 Bo Brink § 121 1      

Elvis Begic (L) 1  1      

Margareta Jonsson (L) 1  1      

Sara Unosson §§ 105-120, 

122-123 

(KD) 1  

 

1      

Jörgen Nilsson (KD) 1  1      

Inger Reinfeldt (TRP) 1  1      

Eva M Larsson §§ 105-120, 

123 

(MP) 1        

Kjell Henriksson § 105-

110,112-123 

(S) 1 Jeanette Örenmark § 111   1    

Annita Asplid § 105-

110,112-121,123 

(S) 1 Rosita Antonsson § 111,122   1    

Ove Bengtsson (S) 1    1    

Kristina Jönsson (S) 1    1    

Magnus Johansson (S) -- Karl-Fredrik Tholin §§ 105-

120, 122-123  

Rosita Antonsson §121 

  1    

Siv Pålsson § 105-110,112-

123 

(S) 1    1    



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020 

VOTERINGSLISTA § 122 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Bo Tengqvist (S) 1    1    

Birgitta Fritzon §§ 105-120, 

122-123 

(S) 1    1    

Lennart Svensson (V) 1    1    

Thomas Lövenbo (SD) 1  1      

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

Bertil Johansson § 105-

110,112-123 

(LP) 1 Ulf Johansson § 111   1    

Lars-Inge Johansson (LP) 1    1    

Nicole Eierkus (LP) 1    1    

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1    1    

Martin Lönnstam (MED) 1    1    

Jonas Hellsten (M) 1  1      

 

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M) 1 

Angela Magnusson (M) 1 

Måns Kristiansson (M)  

Annalena Emilsson (C) 1 

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Jan Gottfriedson (L)  

Nura Muhamedbegovic (L)  

Lars Gustafsson (KD)  

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S) 1 

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Mudhir Karmush (V) 1 

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD) 1 

Karin Sjöström (SD) 1 

Birger Bäkmark (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

Anna-Maria Sjöstrand (TRP)  

 

Anteckning till protokollet: 

 

Upprop genomfördes när mötet öppnades 16.00 samt efter paus 18.45 för att säkerställa deltagande i sammanträdet. 

De båda uppropen visade att deltagandet var detsamma vid båda tillfällen.
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 105 Dnr 2020-000285  

 

Motion om användning av pyrotekniska produkter inom tättbe-

byggt område 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med tillägget 

att beslutet ska gälla hela kommunen och inte begränsas till tätt-

bebyggda områden. 

 

2. Kommunfullmäktige antar Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

för Laholms kommun, Laholms kommuns författningssamling 

1.3, att gälla från den 1 december 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Samverkan Laholm att 

fullmäktige beslutar,  

 

att det skall var tillåtet att använda pyrotekniska varor endast på ny-

årsafton och då mellan klockan 22.00 och därpå följande dag till 

klockan 01.00.  

 

Genom Laholms kommuns författningssamling, LFS 1.3 Allmänna 

lokala ordningsföreskrifter för Laholms kommun, har fullmäktige 

beslutat om begränsningar för användande av fyrverkeri och andra 

pyrotekniska varor. Det krävs idag tillstånd av polismyndigheten 

inom hela kommunen för att använda pyrotekniska varor under hela 

året med undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton 

från kl. 18.00 och därpå följande dag till kl. 01.00. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om användning av pyrotekniska produkter 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Margareta Jonsson (L), Gudrun Pettersson (C), Inger Reinfeldt 

(TRP), Lennart Svensson (V) och Sara Unosson (KD): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Martin Lönnstam (MED) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 

(MED): Återremiss av ärendet på grund av det oklara rättsläget. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras till kommunstyrelsen och finner att fullmäktige ska 

avgöra ärendet idag.  

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag till 

beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservationer 

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

 

_____  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 Dnr 2020-000289  

 

Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandel, La-

holms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag för ändringar i Lo-

kala ordningsföreskrifter för torghandeln i Laholms kommun att 

gälla från och med 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Under sommaren 2020 blev Skummeslövstorg färdigbyggt med en 

torgyta avsedd med två nya torgplatser. Som en följd av detta behö-

ver de lokala ordningsföreskrifterna uppdateras så att även dessa 

torgplatser finns med och möjliggör närings- och försäljningsverk-

samhet i kustområdet. 

 

Beslutsunderlag 

Driftenhetens tjänsteskrivelse den 21 oktober 

Förslag till ändringar i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 

Laholms kommun, LFS 1.5 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2020-000345  

 

Ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Laholms 

kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Hundar på stranden 

I somras fick kommunen mycket synpunkter angående hundar på 

stranden. Det som blev tydligt genom en omvärldsanalys var att Bå-

stad kommun och Halmstad kommun tillåter kopplade hundar på 

stranden under badsäsongen tidigt på morgonen och sent på kvällen. 

Tiderna föreslås regleras i likhet med Båstad kommun för att sam-

mankoppla vandringsmöjligheter. Förslag till ändringar i LFS 1.3 in-

nebär utökad användning för hundar på havsstranden under badsä-

songen. 

 

Grävtillstånd och trafikanordningsplan 

Juridiska personer såväl som privatpersoner ska ansöka om grävtill-

stånd på kommunal mark. Driftenheten hanterar cirka ett trettiotal 

ansökningar per år. Användning av och arbeten i allmän platsmark 

samt återställande ska utföras enligt våra lokala anvisningar. I vissa 

fall upprättas även markavtal. När grävtillståndet påverkar trafik och 

trafiksäkerhet ska det även ansökas om en trafikanordningsplan (TA-

plan). Viktigt är att tydliggöra att ett godkänt grävtillstånd, ej hante-

rar frågan om ledningsrätt.  

 

Mottagande, hantering och uppföljning av grävtillstånd/TA-planer 

innebär betydande administration och arbete i olika omfattning från 

fall till fall. Hittills har Laholms kommun inte tagit några avgifter för 

hanteringen av dessa ansökningar.  

Vi tycker det är rimligare att den som ansöker får stå för kommunens 

hanteringskostnader än att det fortsätter betalas av kommunens skat-

teintäkter. Därför föreslås att Laholms kommun inför taxor vid ansö-

kan om grävtillstånd samt TA-planer. 

 

Beslutsunderlag 

Driftenhetens tjänsteskrivelse den 21 oktober 2020 

Förslag till ändringar av allmänna lokala ordningsföreskrifter för La-

holms kommun, LFS 1.3   

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Eva M Larsson (MP), 

Ove Bengtsson (S) och Ann-Heléne Djivjak (SD): Återremiss av 

ärendet. 

 

Gudrun Pettersson (C) med instämmande av Erling Cronqvist (C) 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras till kommunstyrelsen och finner att fullmäktige ska 

återremittera ärendet.  

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för återremiss av ärendet. 

 

Omröstningsresultat 

Med 23 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 18 nej-röster för 

återremittering beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 

återremitteras. (se bilagda voteringslista § 107) 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2020-000293  

 

Ändringar i avgifter för användning av offentlig plats i Laholms 

kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag för ändringar i Lo-

kala ordningsföreskrifter för torghandeln i Laholms kommun att 

gälla från och med 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Under sommaren 2020 blev Skummeslövstorg färdigbyggt med en 

torgyta avsedd med två nya torgplatser. Som en följd av detta behö-

ver de lokala ordningsföreskrifterna och tillhörande avgifter uppdat-

eras så att även dessa torgplatser finns med och möjliggör närings- 

och försäljningsverksamhet i kustområdet. Avgifterna föreslås regle-

ras i likhet med övriga försäljningsplatser inom kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändringar i avgifter för användning av offentlig plats i 

Laholms kommun, LFS 2.1 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2020-000316  

 

Hyror och avgifter 2021 inom Kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och avgif-

ter inom kultur- och utvecklingsnämnden, LFS 2.17, att gälla från 

och med den 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 

översyn av gällande hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter.  

 

Förslag till hyror och avgifter föreslås gälla från och med den 1 ja-

nuari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslut §121 den 21 september 2020 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 4 september 

2020 

Kultur- och utvecklingsnämndens förslag till hyror och avgifter för 

2021 

Jämförelse av Hyror och avgifter 2015-2020 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2020-000346  

 

Översyn av studieförbundsbidrag 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade Bestämmelser om 

bidrag till studieförbund, LFS 7.12 att gälla från den 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och utvecklingsnämndens beredningsutskott gav den 4 april 

2020 verksamheten i uppdrag att utreda Laholms kommuns fördel-

ningsmodell till studieförbunden. Det rådande bidragssystemet i La-

holms kommun baseras på antalet studietimmar. Alla studieförbun-

dens timmar räknas under de tre tidigare åren (2020 räknas alltså åren 

2017–2019) och delas på 3 så ett snittvärde framkommer som bidra-

get baseras på. Summan är framtagen i kultur- och utvecklingsnämn-

dens budget, sedan delas bidraget utifrån den.  

 

Det nya bidragssystem som verksamheten föreslår att införa är mer 

avancerat och stärker flera viktiga parametrar. Det är i stort sett ba-

serat på det system som staten använder, och de allra flesta hal-

ländska kommunerna. I de nya föreslagna riktlinjerna kommer verk-

samhetsbidragen beräknas både utifrån antal studietimmar och del-

tagare (till skillnad från endast timmar): hälften beräknas på föregå-

ende år, och andra hälften på de två 

åren dessförinnan.  

 

Det som är en stor skillnad är organisationsbidrag och tillgänglig-

hetsbidrag. Organisationsbidraget syftar till att 10 procent av det to-

tala bidraget ska gå till studieförbund som har en omfattande stadig-

varande verksamhet. Dvs. att ha en del av bidraget avsatt för studie-

förbund som innehar en viss volym (2 000 studietimmar och 100 

unika deltagare) för att de ska kunna bygga långsiktig verksamhet. 

Tillgänglighetsbidrag syftar till att 8 procent av det totala bidraget 

ska gå till den verksamhet där deltagare med funktionsnedsättning 

haft behov av förstärkta pedagogiska insatser, och där det inneburit 

merkostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut § 141 den 19 oktober 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 sep-

tember 

 

  forts 
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Förslag till LFS 7.12 

Bilaga Siffror om studieförbundens totala verksamhet i Laholm 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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§ 111 Dnr 2020-000317  

 

Revidering av bidrag till allmänna samlingslokaler (LFS 7.9) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till revidering av 

bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler, Laholms 

kommuns författningssamling 7.9, med följande ändringar: 

 

§ 6 ska ändras till Bidrag utöver detta regelverk ska prövas i sär-

skild ordning av kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

§ 7 f) ska ändras så att föreningarna ska ha minst 20 000 kr per år 

i hyresintäkter för att ta del av bidrag. 

 

Bestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari 2021 då 

tidigare bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler 

ska upphöra att gälla. 

 

2. Ansökningar som avser 2021 års verksamhet, men inkommit un-

der 2020, ska behandlas enligt det nya regelverket. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav den 28 november 2018 § 185 

verksamheten i uppdrag att göra en översyn av det befintliga regel-

verket för stöd till föreningar. Detta skedde mot bakgrund av att olika 

typer av föreningar behandlas olika utifrån det nuvarande regelverket 

och att behov kunde identifieras av att skapa ett harmoniserat, hel-

täckande och inkluderande bidragssystem. 

 

Tjänstemän från avdelning Kultur & Fritid har sedan dess arbetat 

med en översyn av bidraget till allmänna samlingslokaler. Denna 

översyn har kompletterats med en dialog med föreningslivet för att 

bredda perspektiven i så stor utsträckning som möjligt. Dialogen 

med berörda föreningar har genomförts i form av två remissförfa-

rande, ett i september 2019 och ett i maj-juni 2020. 2019 hölls även 

fokusgrupper med samtliga bidragsberättigade föreningar och repre-

sentanter från alla kommunens samlingslokaler. Samtliga remissvar 

och åsikter i fokusgrupperna har beaktats i detta förslag. 

 

Vid framtagandet av detta förslag har utgångspunkten varit att för-

slaget skall vara ekonomiskt neutralt för Laholms kommun men att 

de finansiella resurserna skall fördelas på ett sådant sätt att det opti-

merar den totala samhällsnyttan. Syftet med revideringen är att det   forts 
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ska vara mer rättvist, transparant och premierande för de föreningar 

som har lokaler som frekvent nyttjas. Detta kan innebära att lokaler 

som ej nyttjas i större utsträckning slås ut och får lägga ner sin verk-

samhet.  

 

Om kommunfullmäktige ger ett positivt bifall påverkar det 2021 års 

ansökningar av bidraget som redan inkommit. Det är verksamhetens 

 

önskan utifall ett positivt beslut hantera 2021 års ansökningar med 

det nya regelverket i januari 2021, istället för att använda det nuva-

rande regelverket i december 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut § 124 den 21 september 

2020 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 sep-

tember 2020 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till LFS 7.9 

Kultur- och utvekcklingsverksamhetens remissvar som inkommit till 

kultur- och 

utvecklingsnämnden gällande revidering av bidrag till allmänna 

samlingslokaler 2020 

Bilaga, Resultat 2018 av bidrag till allmän samlingslokal 

Bilaga, Omvärldsbevakning 2020, samt kompletterande lokaler 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (S) med instämmande av Ove Bengtsson (C): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Roland Norrman (M), Bertil Johansson 

(LP), Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Majvor Persson (C) 

och Siv Pålsson (S) i handläggningen av ärendet. 
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§ 112 Dnr 2020-000322  

 

Plan- och bygglovstaxan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny plan- och bygglovstaxa 

(LFS 2.6), att gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 

2021 baseras plan- och bygglovstaxan (LFS 2.6) på 2021 års prisbas-

belopp (47 600 kronor). 

 

Ärendebeskrivning 

Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för plan- och bygglovs-

verksamheten grundar sig till stor del på Sveriges kommuner och 

landstings, SKL (numera SKR, Sveriges kommuner och regioner) 

underlag till plan- och bygglovstaxa 2011. Under åren från 2011 då 

taxan infördes har samhällsbyggnadskontoret identifierat nödvän-

diga förändringar och ny taxa har beslutats vid flera tillfällen vilket 

har inneburit större eller mindre förändringar. 

 

Ändringar i taxan 

Samhällsbyggnadskontoret har nu identifierat flera områden där 

taxan behöver ändras. Dessa ändringar avser ändringar för tydlighet 

vid beräkning av taxan, ändringar som bättre ska spegla nedlagd 

handläggning samt justering av prisbasbelopp. 

 

Justering av prisbasbelopp 

Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för plan- och bygglovs-

verksamheten är baserad på prisbasbeloppet. Som multiplicerings-

faktor i taxan används en tusendel av prisbasbeloppet, för 2020 är 

prisbasbeloppet 47 300 kronor och för år 2021 ökas prisbasbeloppet 

till 47 600 kronor. 

 

Som ett exempel kan anges att bygglovskostnaden för en nybyggnad 

på 200 m2 inklusive startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och 

utstakning ökar med 1 190 kronor om taxan beräknas med 2021 års 

prisbasbelopp jämfört med 2020 års prisbasbelopp (en ökning från 

56 554 till 56 912 kronor).  

 

Samhällsbyggnadskontoret anser att taxan är konstruerad så att den 

ska följa prisbasbeloppet samt spegla nedlagd handläggningstid och 

med hänsyn till det bör plan- och bygglovstaxan för 2021 baseras på 

2021 års prisbasbelopp.  forts 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 127 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 

Förslag till plan- och bygglovtaxa (LFS 2.6) 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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§ 113 Dnr 2020-000321  

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna justeringar i nuva-

rande taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (LFS 2.8.3), att gälla 

från och med den 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för tillsyn inom strål-

skyddslagens område.  

 

Avgifterna i LFS 2.8.3 § 2 indexregleras årligen utifrån senast redo-

visat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för kom-

munal verksamhet personalkostnader redovisades den 24 augusti 

2020 för år 2021 till 2 %. 

 

I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö- 

och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-

toret. 

 

Översynen innebär att timtaxan för tillsyn inom strålskyddslagens 

område höjs med 41 kronor/timme från 989 till 1 030 kronor/timme. 

 

Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 125 den 23 september 2020 

Miljökontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 

Förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (LFS 2.8.3) 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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§ 114 Dnr 2020-000320  

 

Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa 

för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturen-

hållning och skyltning (LSF 2.8.2), att gälla från och med den 1 ja-

nuari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för prövning enligt lagen 

med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

 

Avgifterna i LFS 2.8.2 § 2 indexregleras årligen utifrån senast redo-

visat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för kom-

munal verksamhet personalkostnader redovisades den 24 augusti 

2020 för år 2021 till 2 %. 

 

I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö- 

och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-

toret. 

 

Översynen innebär att timtaxan för prövning enligt lagen med sär-

skilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning höjs med 41 

kronor/timme från 989 till 1 030 kronor/timme.  

 

Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 124 den 23 september 2020 

Miljökontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 

Förslag till taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmel-

ser om gaturenhållning och skyltning (LFS 2.8.2) 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 
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§ 115 Dnr 2020-000319  

 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa 

för offentlig kontroll av livsmedel (LFS 2.8.4), att gälla från och med 

den 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för offentlig kontroll av 

livsmedel.  

 

Avgifterna i LFS 2.8.4 § 6, § 7, § 13 indexregleras årligen utifrån 

senast redovisat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisin-

dex för kommunal verksamhet personalkostnader redovisades den 24 

augusti 2020 för år 2021 till 2,0 %. 

 

I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö 

och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-

toret. 

 

Enligt Livsmedelslagen ska två olika taxor tillämpas, en lägre avgift 

för registrering och kontrolltid för annan offentlig verksamhet och 

utredning av klagomål där restid ingår, och en högre avgift för årliga 

offentliga kontroller där restiden inte ingår. Enligt livsmedelslagen 

krävs full kostnadstäckning för kontrollen. Taxornas lydelse följer 

SKR:s förslag. Timtaxan för registrering och kontrolltid för annan 

offentlig verksamhet och utredning av klagomål enligt livsmedelsla-

gen, höjs med 41 kronor/timme från 989 till 1 030 kronor/timme. 

Timtaxan för årlig offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, höjs 

med 49 kronor/timme från 1 193 till 1 242 kronor/timme. 

 

Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 123 den 23 september 2020 

Miljökontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti, reviderad den 16 sep-

tember 2020 

Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel (LFS 2.8.4) 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. forts 
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Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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§ 116 Dnr 2020-000318  

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa 

för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (LFS 2.8.1), att 

gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens område. Utgångspunkten för översynen har varit 

att anpassa taxan till aktuellt kostnadsläge, ändrade bestämmelser 

och förändringar i tidsåtgång för tillsyn för olika verksamheter. 

 

Avgifterna i LFS 2.8.1 § 6 indexregleras årligen utifrån senast redo-

visat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för kom-

munal verksamhet personalkostnader redovisades den 24 augusti 

2020 för år 2021 till 2 %. 

 

I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö- 

och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-

toret. 

 

Översynen innebär att timtaxan för tillsyn inom miljöbalkens område 

höjs med 41 kronor/timme från 989 till 1 030 kronor/timme. 

 

Utöver taxehöjningen har följande justeringar gjorts: 

• Timavgift betalas för varje påbörjad halvtimme. Idag betalas ti-

mavgift för nedlagd halvtimme. 

• I taxebilaga A införs fast avgift istället för timavgift för handlägg-

ning av anmälan om användning av bekämpningsmedel i punkt 85 

och 86. 

 

• I taxebilaga B justeras tiden för tillsyn av större jordbruk med djur-

hållning uppåt med en timme för att avgiften ska spegla den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden. För lantbruk med minde än 100 djur-

enheter och växtodlare ändras fast årlig avgift till besöksavgift. Det 

innebär att man betalar efter att tillsyn gjorts istället för att betala en 

fast årlig avgift i förväg.  

• Tillsyn av tandläkarmottagning finns både i bilaga A och bilaga B 

och föreslås att hänvisning sker i taxebilaga B till taxebilaga A. 

 

Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. forts 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 126 den 23 september 

Miljökontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 20202 

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

(LFS 2.8.1) 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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§ 117 Dnr 2020-000323  

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande avgif-

ter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om to-

bak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa recept-

fria läkemedel (LFS 2.3), att gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en översyn av avgiften för tillståndsprövning 

och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 

samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Avgifterna i LFS 2.3 § 1, § 2, § 5, § 6 och § 7 indexregleras årligen 

utifrån senast redovisat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. 

Prisindex för kommunal verksamhet personalkostnader redovisades 

den 24 augusti 2020 för år 2021 till 2,0 %. 

 

Miljökontoret har under 2019-2020 gjort en tidsanalys om hur lång 

tid varje process tar i arbetstimmar och detta är justerat i det nya för-

slaget på avgifter som presenteras i LFS 2.3. 

I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö- 

och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-

toret. 

 

Förslag till tillägg i LFS 2.3 om ytterligare uttag av avgifter för hand-

läggning inom alkohollagen och lag om tobak och liknande produk-

ter: 

 

Alkohollagen: 

Påminnelseavgift: 

• Första påminnelse för ej inkommen restaurangrapport 1 030 kronor 

(1 timme) 

• Andra påminnelse för ej inkommen restaurangrapport 1 030 kronor 

(1 timme)  

Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in 

efter den 30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, de-

biteras fast tillsynsavgift inklusive eventuella påminnelseavgifter 

samt maximalt belopp för den rörliga delen i tillsynsavgiften.  

  forts 
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• Extra tillsynsavgift för öppnat tillsynsärende som leder till ett beslut 

om ingripande enligt alkohollagen – 5 150 kr (5 timmar) 

 

Lag om tobak och liknande produkter 

• Extra tillsynsavgift för öppnat tillsynsärende som leder till ett beslut 

om ingripande enligt Lag om tobak och liknande produkter – 5 150 

kr (5 timmar) 

 

Resonemang: 

Miljökontoret arbetar utefter att det i den ordinarie avgiften för till-

syn inom tobak och alkohol ingår: löpande inre tillsyn, riktad inre 

tillsyn, yttre tillsyn med minst ett besök per år. 

 

Eventuellt extra arbete i ett tillsynsärende som leder till ett ingripan-

debeslut från miljö- och byggnadsnämnden debiteras med 5 150 kro-

nor, 5 timmars extra arbete. 

 

Restaurangrapport ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden sen-

ast den 1 mars efterföljande år. Om denne inte är registreras så kan 

kommunen inte fastställa den rörliga delen i tillsynsavgiften och 

folkhälsomyndigheten får inte in de uppgifter de behöver för att full-

göra sitt uppdrag. Därför föreslås påminnelseavgifter, samt att till-

ståndshavaren hamnar i högsta gruppering på den rörliga delen i till-

synsavgiften, om restaurangrapport inte kommen in innan den 30 

april efterföljande år som ett verktyg för att säkerställa så att restau-

rangrapport registreras enligt gällande regelverk. 

 

För allt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräk-

ningen av avgifter och kostnader måste vara försvarlig, och att av-

gifterna korresponderar mot endast verkligt motiverade kostnader 

som föranleds av den berörda verksamheten. Under självkostnadsta-

ket 

bestämmer kommunen vilken grad av avgiftstäckning den vill ha för 

olika verksamheter. Täckningsgraden kan vara alltifrån 0 till 100 

procent. Kommunerna kan välja att variera avgiftstäckningen för 

olika verksamheter och låta hela eller delar av kostnaden i stället fi-

nansieras med skatter (SKR Cirkulär 1995:69) 

 

Enligt Alkohollagen 8 kapitlet 10 § får kommunen även ta ut avgift 

för tillsyn enligt 9 kapitlet, av den som har serveringstillstånd och av 

den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering 

av folköl.  forts 
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Enligt Lag om tobak och liknande produkter 8 kapitlet 2 § får en 

kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillstånds-

pliktig försäljning enligt 5 kapitlet 1 § och av den som bedriver an-

mälningspliktig försäljning enligt 5 kapitlet 15 §. 

 

Taxan ska gälla från och med 1 januari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 128 den 23 september 2020 

Miljökontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 2020 

Förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohol-

lagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel. (LFS 2.3) 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

fall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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§ 118 Dnr 2020-000290  

 

Avgifter för vård och omsorg 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för vård- 

och omsorg inom socialtjänsten, Laholms kommuns författnings-

samling 2.9, att gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Införande av avgifter i kommunal Hälso- och sjukvård inom social-

nämndens verksamhetsområde. 

 

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter regleras i Socialtjänstlagen 

8 kap 2 §. Här anges att kommunen får ta ut skäliga avgifter och att 

avgiften inte få överskrida kommunens självkostnad. Kommunens 

rätt att ta ut avgift för kommunal Hälso- och sjukvård regleras i 

Hälso- och sjukvårdslagen 17 kap 8 § som kommunen ska erbjuda 

enligt 12 kap 1 och 2 §§ och 14 kap 1§. 

 

Liksom övriga avgifter grundas detta på brukarens inkomster, förbe-

hållsbelopp (boendekostnad, minimibelopp och individuellt tillägg), 

biståndsbeslutad insatstid, kommunens självkostnad och högsta av-

gift inom ram för högkostnadsskyddet(maxtaxan). 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut § 68 den 25 augusti 2020 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2020 

LFS 2.9 med förslag till ändring 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

_____ 
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§ 119 Dnr 2020-000306  

 

Avfallstaxa 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Höjning av taxan är kopplad till framtaget förslag till budget och eko-

nomisk plan för avfallsverksamheten. Avfallstaxan ska fortsatt möta 

de stora investeringar som gjorts de senaste åren i samband med byte 

till 4-fackssystem, byggnation av omlastningsstation samt sluttäck-

ning av halva deponin och som genomförs just nu i form av bygg-

nation av en lokal lakvattenanläggning samt införande av passersy-

stem. 

 

Som tidigare kommer taxan att styras mot att det ska vara mer lön-

samt att sortera och ha hämtning av matavfall samt förpacknings-

material medan det ska vara dyrare att ha hämtning av osorterat 

restavfall.     

 

Den avgiftshöjning som är framräknad för att möta investeringsbe-

hovet är ca 2,2 miljoner kr för 2021. Höjningen är utfördelad på flera 

olika delar av taxan varav de största posterna är dessa; 

 

rörliga avgiften för tömning av allt restavfall i kärl och  

containrar 

tömning av 4-fackskärl 

grundavgifter hushåll 

 

Anledning till att höjningen, till stor del, fördelas ut på dessa delar är 

dels för att insamlingsentreprenaden är dyrare samt att det under 

2020 återinfördes en nationell skatt på förbränning av avfall vilket 

gör all förbränning dyrare.  

 

Övriga förändringar 2021 

I föreslagen taxa ligger några mindre förändringar med;  

 

Åtgärdsavgift  

 

En avgift som kan tas ut om en privatperson som inte rättar till fel-

sortering trots upprepade påpekanden och kärlet får specialtömmas 

för hand. Detta har gällt några enstaka fall hittills och avser inte pri-

vatpersoner som lagt något fel och sedan rättar till sin sortering.  forts 
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Felsorteringsavgift 

 

En avgift för felsortering hos verksamheter/flerfamiljsfastigheter 

gällande matavfall infördes 2020. Denna avgift har till syfte att få en 

ren fraktion matavfall för att kunna ta hand om avfallet på ett korrekt 

sätt. I föreslagen taxa gäller det nu för alla avfallsslag och inte enbart 

matavfall. Exempelvis kärl för förpackningsmaterial, för ska materi-

alet kunna resursutnyttjas måste materialet vara fritt från annat som 

tex restavfall.  

 

In- och utsättning av kärl 

 

En del verksamheter/flerfamiljsfastigheter ändrar löpande i sitt av-

fallsabonnemang, utökar och minskar antalet kärl och storlekar. Av-

fallskollektivet har kostnader för dessa ändringar, administrativa 

men främst ersättningar till entreprenören för in-och utsättning av 

kärl. Eftersom vissa ändrar ofta är det mer rättvist att de även tar 

kostnaden som dessa tjänster genererar.  

 

I övrigt är en del text ändrat i taxan och några priser på Ahla är nya 

medan andra är justerade och detta är för att följa de kostnader och 

avtal som finns. 

 

Beslutsunderlag 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020 

Förslag till avfallstaxa LFS 2.13, 2020 

 

Förslag till beslut på sammanträde 

Roland Norrman (M) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 

(MED), Jerker Jacobsson (M), Peter Berndtsson (SD), Ove Bengts-

son (S), Lennart Svensson (V) och Margareta Jonsson (L): Bifall till 

föreliggande förslag till avfallstaxa att gälla från och med 1 januari 

2021, samt att fullmäktige ger verksamheten i uppdrag att före 1 ja-

nuari 2023 inkorporera Gamleby i kommunens avfallssystem med 

två fyrfackskärl. 

 

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

Jörgen Nilsson (KD) och Inger Reinfeldt (TRP): Återremiss av ären-

det. 

 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras till kommunstyrelsen och finner att fullmäktige ska 

återremittera ärendet.  

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång:  

Ja-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Nej-röst för att ärendet ska avgöras på kvällens sammanträde. 

 

Omröstningsresultat 

Med 15 ja-röster och 26 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 

ärendet återremitteras. (se bilagda voteringslista § 119) 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservationer 

Jonas Hellsten (M), Roland Norrman (M), Jerker Jacobsson (M), 

Kenneth Camitz (M), Knut Slettengren (M), Eric Semb (M), Marit 

Schwerin (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 

Kommunfullmäktige 2020-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 Dnr 2020-000201  

 

Kommunplan och nämndsplan med budget år 2021 samt ekono-

misk plan år 2022-2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nämndernas budgetramar 

Driftbudgetens nettobudgetramar år 2021 uppgår för respektive 

nämnd till följande: 

 

Kommunfullmäktige  2 330 tkr 

Kommunstyrelsen  174 330 tkr 

Kommunstyrelse, VA-verksamhet 0 tkr 

Kommunstyrelsen, avfallsverksamhet 0 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnden 235 310 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden  16 615 tkr 

Barn- och ungdomsnämnden   552 510 tkr 

Socialnämnden  520 790 tkr 

 

Övergripande 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2021 med angivna gemensamma resul-

tatmål. 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansi-

ella mål för verksamheten.  

 

3. Kommunens utdebitering för år 2021 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona.  

 

4. Resultat-, kassaflödes- och balansbudgeten fastställs. 

 

5. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2021 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 92 000 

tkr.   

 

6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå bor-

gen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 1 300 000 tkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader, för Kommunfastigheter i Laholm AB:s låneför-

pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 075 000 tkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader och för Fastighets AB 

Klarabäck I Laholm:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta   

  forts 
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lånebelopp om 105 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kost-

nader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebre-

vens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 

7. Borgensavgiften för Laholmshem AB och Fastighets AB Klara-

bäck I Laholm ska under 2021 uppgå till 0,35 procent på utnyttjad 

borgen vid utgången av avgiftsåret. I borgensavgiften ingår en 

avgift om 0,05 procent vilket motsvarar värdet av den ekono-

miska fördel som bolaget har genom att inte behöva ta ut pantbrev 

i fastigheterna. 

 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder som är en följd av organisatoriska förändringar, 

interndebiteringssystem eller andra förändringar av mindre om-

fattning som inte är av principiell betydelse. 

 

9. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från an-

slag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder och 

inom sin egen verksamhet. 

 

10. Påbörjande medges för investeringar under år 2020 för vilka an-

slag finns upptagna i budget för år 2021. 

 

11. Kommunstyrelsen bemyndigas att från finansförvaltningens an-

slag för volymökningar och oförutsedda kostnader omdisponera 

medel till kommunstyrelsens och övriga nämnder vid behov. 

 

12. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anpassa 

Kommunplan och nämndsplan med budget år 2021 samt ekono-

misk plan år 2022-2023 till kommunfullmäktiges beslut om ny 

förvaltningsorganisation den 27 oktober 2020 § 100. 

 

13. Kommunstyrelsen delegerar till ledningsutskottet att från finans-

förvaltningens anslag för volymökningar och oförutsedda kost-

nader omdisponera medel till kommunstyrelsens och övriga 

nämnder vid behov. 

 

                      Kommunalt partistöd 

Enligt av kommunfullmäktige den 29 april 2014, § 75, beslutade reg-

ler för kommunalt partistöd utges det lokala partistödet till partier 

som är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som före-

skrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. forts 
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Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Grundstöd utges år-

ligen med lika belopp till varje parti. Mandatstöd utges årligen till 

varje parti med lika belopp för varje ledamotsplats som partiet har i 

fullmäktige. 

 

Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av fullmäk-

tige i samband med fastställande av kommunens budget. 

 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en 

vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 

 

I reglerna föreskrivs vidare 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 kommunalla-

gen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Om redovis-

ning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kom-

munallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 

tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 

Det antecknas att vid redovisning och granskning av partistöd för år 

2019 har samtliga partier gett in redovisning och granskningsrapport 

före utgången av den tidsfrist som partistödsreglerna föreskriver, 

dvs. senast den 30 juni 2020.  

 

1. Anslaget för partistöd år 2021 fastställs till 1 237 600 kronor, 

varav grundstödet utgör 23 800 kronor per parti och mandatstödet 

23 800 kronor per mandat. 

 

2. För år 2021 betalas partistöd ut enligt följande: 

 

Parti/mandat                Grundstöd/kr   Mandatstöd/kr   Totalt/kr 

Socialdemokraterna (8)             23 800              190 400      214 200 

Centerpartiet (7)                        23 800              166 600      190 400 

Moderaterna (7)                        23 800              166 600      190 400 

Sverigedemokraterna (7)          23 800              166 600      190 400 

Laholmspartiet (3)                    23 800                71 400        95 200 

Kristdemokraterna (2)              23 800                47 600        71 400 

Medborglig samling (2)           23 800                 47 600        71 400 

Liberalerna (2)                         23 800                 47 600        71 400 

Vänsterpartiet (1)                     23 800                 23 800        47 600 

Trygghetspartiet (1)                 23 800                 23 800        47 600 

Miljöpartiet (1)                        23 800                 23 800         47 600 forts 
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                                       Grundstöd/kr   Mandatstöd/kr   Totalt/kr 

Totalt                                       261 800                975 800    1 237 600 

 

3. Partierna erinras om att enligt kommunens regler för partistöd ska 

en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning 

som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 4 

kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 

fogas ett granskningsintyg. Enligt 4 kap. 31 § andra stycket kom-

munallagen ska redovisningen avse perioden 1 januari – 31 de-

cember och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader 

efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd sär-

skild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande 

bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rap-

port över granskningen ska bifogas redovisningen. 

 

4. För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast den 

31 december skriftligen lämna uppgift till kommunstyrelsen om 

partiets organisationsnummer, styrelseledamöter, bankgiro eller 

plusgiro. 

 

Ärendebeskrivning 

Samverkan Laholm lägger fram ett förslag till kommunstyrelsens 

ledningsutskott avseende kommunplan med budget 2021 samt eko-

nomisk plan 2022-2023. 

 

Kommunstyrelsen fattade den 12 maj 2020 beslut om riktlinjer och 

direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan. Bud-

getramarna för 2021 och planåren efter bygger på kommunplanbe-

slutet 2020 samt under innevarande år godkända förändringar som 

påverkar efterföljande år. Den 28 maj 2019 beslutade kommunfull-

mäktige om reduceringar av styrelsen och nämndernas ramar som 

även påverkade budgetåret 2021. Reduceringarna för 2021 uppgår 

till 14,2 miljoner kronor. 

 

Kommunfullmäktige har under april månad 2019 beslutat om en ny 

vision för kommunen. Visionen tog avstamp i att befolkningen år 

2040 ska uppgå till 30 000 invånare. I beslutet om ny vision fastställ-

des också fyra olika målområden med totalt fem gemensamma resul-

tatmål som kommunfullmäktige ska följa under åren 2020-2023. 

Nämnderna har utifrån visionen arbetat med en reviderad nämnds-

plan för år två, 2021, av fyraårsperioden med möjligheter och utma-

ningar inom målområdena samt beskrivit effekterna som nämnderna    

  forts 
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vill uppnå och bidraga med på lång sikt för en ökad måluppfyllelse. 

 

Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resursför-

stärkningar har kompensation för volymökningar och kostnadsök-

ningar, som är en följd av tidigare fattade beslut, eller där nämnderna 

på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna, prioriterats. 

Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lokalkostnader 

till följd av ny- och ombyggnationer. Därutöver sker även vissa am-

bitionshöjande satsningar.  

 

I budgetbeslutet har nämnderna kompenserats med volymföränd-

ringar utifrån kommunens befolkningsprognos. Det är andra gången 

kommunen tillämpar denna princip. Tidigare har nämnderna erhållit 

kompensation i efterhand för volymförändringarna. Budgetramarna 

innehåller följaktligen kompensation för volymer under 2021 i bud-

getförslaget. Nämnderna erhåller i budgetbeslutet den ram som 

nämnden kan förväntas erhålla för att bedriva verksamheten under 

2021. Inga ytterligare tillskott för befolkningsförändringarna kom-

mer beaktas under 2021.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens ram för 2021 gällande anslag för 

gymnasieverksamheten är oförändrad trots sjunkande elevtal. Anled-

ningen till detta är att andelen externa elever som erhåller sin under-

visning från andra huvudmän, andra kommuner och friskolor, har 

ökat. Problematiks med att denna andel har ökat medför svårigheter 

att bedriva gymnasieskola som för 2020 med bibehålla program, bi-

behållen kvalitet samt en bibehållen administration för skolan. Då 

nämnden behåller motsvarande ram för 2021 som för 2020 uppgår 

således elevpengen i snitt för verksamheten till 117 830 kronor vilket 

medför ett totalanslag om 106 870 tusen kronor. 

 

Budgeterat resultat för år 2021 uppgår till 32,7 miljoner kronor. För 

de två nästkommande åren är de planerade resultatöverskotten 20,5 

miljoner kronor och 31,5 miljoner kronor. 

 

För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning har 

kommunen haft som målsättning tidigare att det finansiella överskot-

tet ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2,0 procent av skat-

teintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter un-

der en rullande treårsperiod. Inför 2020 justerade detta till att uppgå 

till 1,0 procent. 

  forts 
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Inför kommunplanbeslutet 2021 har den finansiella målsättningen 

sats till att resultatet för 2021 ska uppgå till 2,1 procent, 1,3 procent 

och 1,9 procent för åren 2022 och 2023. Resultatmålet beaktas i för-

hållande till skatteintäkter, kommunalekonomis utjämning, generella 

statsbidrag och fastighetsavgift. Stor osäkerhet råder dock gällande 

planeringen avseende vilka effekter coronapandemin har de kom-

mande åren för kommunen. 

 

Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investe-

ringar om totalt ca 494,5 miljoner kronor. Av detta belopp svarar 

VA- och avfallsverksamheten för ca 162,9 miljoner kronor, cirka 33 

procent. 

 

Beslutsunderlag 

Samverkan Laholms överväganden och ställningstaganden.  

Förslag till kommunplan med budget 2021 samt ekonomisk plan 

2022-2023. 

 

Beslutsgång 

Vid kommunfullmäktiges behandling av kommunplaneförslaget 

behandlas nämndernas verksamhetsområden var för sig och 

fullmäktige godkänner det som kommunstyrelsen där föreslagit, 

dock antecknas följande. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunplan med budget år 2020 

samt ekonomisk plan år 2021–2022 

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

Elivs Begic (L), Jörgen Nilsson (KD), Eva M Larsson (MP) och 

Inger Reinfeldt (TRP): Bifall till Samverkan Laholms förslag till 

kommunplan med budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023. 

 

Kommunstyrelsens budgetram 

Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsens budgetram ska utökas 

med 2 miljoner kronor för fria resor för pensionärer med kollektiv-

trafiken under lågtrafiktid inom kommunens gränser. Anslaget finan-

sieras genom ökad utdebitering. 

 

Martin Lönnstam (MED): Kommunstyrelsens budgetram minskas 

med 500 tkr, som flyttas över till Samhällsbyggnadsnämnden för att 

påskynda arbetet med detaljplaner.  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Bertil 

Johanssons förslag respektive Martin Lönnstams förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.   

 

Reservation 

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

(LP), Martin Lönnstam (MED) och Karl-Fredrik Klinker (MED) re-

serverar sig mot beslutet. 

 

Kommunstyrelsens investeringsram 

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

Av investeringsanslaget ska 7 miljoner kr avsättas till gång- och cy-

kelbana Hasslöv-Skottorp under planåret 2022. 

 

Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsen investeringsanslag ska ut-

ökas med 10 miljoner kronor per år för att rusta upp det lokala väg-

nätet. 

 

Martin Lönnstam (MED): För underhåll av vägnätet avsätts 5 miljo-

ner kr per år i planperioden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Kjell 

Henrikssons förslag respektive Bertil Johanssons förslag och Martin 

Lönnstams förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i en-

lighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Siv Pålsson (S), Annita Asplid (S), Ove 

Bengtsson (S), Kristina Jönsson (S), Karl-Fredrik Tholin (S), Bo 

Tengqvist (S), Birgitta Fritzon (S), Lennart Svensson (V), Bertil Jo-

hansson (LP) Lars-Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP), Martin 

Lönnstam (MED) och Karl-Fredrik Klinker (MED) reserverar sig 

mot beslutet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 

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

Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram ska utökas med 2,5 

miljoner kronor för arbetsmarknadsåtgärder. Anslaget finansieras 

genom minskat resultatöverskott.  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 

Kommunfullmäktige 2020-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Siv Pålsson (S), Annita asplid (S), Ove Bengts-

son (S), Kristina Jönsson (S), Karl-Fredrik Tholin (S), Bo Tengqvist 

(S), Birgitta Fritzon (S), Lennart Svensson (V) reserverar sig mot be-

slutet. 

 

Barn- och ungdomsnämndens budgetram 

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

Barn- och ungdomsnämndens budgetram ska utökas med totalt 10 

miljoner kronor varav 7 miljoner kronor ska användas till höjd 

grundskole- och förskolepeng. Tre miljoner kronor ska användas för 

utveckling av stödfunktionerna. Anslaget finansieras genom minskat 

resultatöverskott. 

   

Bertil Johansson (LP): Barn- och ungdomsnämndens budgetram ska 

utökas med totalt 10 miljoner kronor för att skolresultaten ska för-

bättras. Anslaget finansieras genom ökad utdebitering. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-

sons förslag respektive Bertil Johanssons förslag och finner att kom-

munfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Siv Pålsson (S), Annita Asplid (S), Ove 

Bengtsson (S), Kristina Jönsson (S), Karl-Fredrik Tholin (S), Bo 

Tengqvist (S), Birgitta Fritzon (S), Lennart Svensson (V), Bertil Jo-

hansson (LP) Lars-Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP) reser-

verar sig mot beslutet. 

 

Socialnämndens budgetram  

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

Socialnämndens budgetram ska utökas med totalt 15,6 miljoner kro-

nor varav 5,6 miljoner kronor ska användas för att premiera vårdper-

sonal inom äldreomsorgen med en engångsersättning motsvarande 

5 000 kronor per anställd.  

     forts 
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Engångsersättningen gäller vårdpersonal inom äldreomsorgen och 

LSS som arbetat minst 3 månader mellan den 1 mars 2020 och den 

31 december 2020. Fem miljoner kronor avsätts för utökad beman-

ning motsvarande ytterligare en medarbetare per enhet, totalt elva 

nya medarbetare. Fem miljoner kronor avsätts till kompetensutveckl-

ing för personalen. Anslaget finansieras genom minskat resultatöver-

skott. 

 

Bertil Johansson (LP): Socialnämndens budgetram ska utökas med 

totalt 10 miljoner kronor att täcka kostnader för ökat vårdbehov samt 

för att utöka personaltätheten. Anslaget finansieras genom ökad ut-

debitering.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-

sons förslag respektive Bertil Johanssons förslag och finner att kom-

munfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Siv Pålsson (S), Annita Asplid (S), Ove 

Bengtsson (S), Kristina Jönsson (S), Karl-Fredrik Tholin (S), Bo 

Tengqvist (S), Birgitta Fritzon (S), Lennart Svensson (V), Bertil Jo-

hansson (LP) Lars-Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP) reser-

verar sig mot beslutet. 

 

Utdebitering 

Bertil Johansson (LP): Kommunens utdebitering för år 2021 ska vara 

21:58 kronor per skattekrona. 

 

Martin Lönnstam (MED): Kommunens utdebitering för år 2021 ska 

vara 20:48 kronor per skattekrona. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag respektive Martin Lönnstams förslag och finner att kom-

munfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

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

(LP), Martin Lönnstam (MED) och Karl-Fredrik Klinker (MED) re-

serverar sig mot beslutet. 

     forts 
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Kommunrevisionens budgetram 

Kommunfullmäktiges presidium: Kommunrevisionens budgetram 

utökas med 80 tkr. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot kommunfull-

mäktiges presidiums förslag och finner att kommunfullmäktige be-

slutar enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag. 

 

Överskottsmålet 

Martin Lönnstam (MED): Överskottsmålet ska vara 2 %. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Martin Lönn-

stams förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

 

Uppdrag till kommunstyrelsen 

Martin Lönnstam (MED): Tilläggsyrkande att ge kommunstyrelsen 

i uppdrag att genomföra effektiviseringar inom samtliga verksam-

heter i enlighet med de statliga utredningarna LEV I och LEV II 

(Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster, Socialdepartementet 

S2010.021 och Socialdepartementet S2012.011) med målet att från 

och med 2022 nå en årlig effektiviseringsgrad om 1,5 % av brutto-

budgeten. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ett godkännande av Martin Lönnstams tilläggs-

yrkande mot ett avslag av detsamma och finner att kommunfullmäk-

tige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

 

Reservation 

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

rar sig mot beslutet. 

 

Slutligen lägger ordföranden fram kommunstyrelsens förslag i övrigt 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 
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§ 121 Dnr 2020-000156  

 

Medel för utdelning av presentkort till anställda i Laholms kom-

mun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag om 

3 300 000 kr för presentkort till kommunens anställda. Kostnaden 

ska belasta kommunens rörelsekapital. 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av rådande coronapandemin föreslås att samtliga an-

ställda tilldelas ett presentkort om 1 300 kr. Presentkortet ska dels 

premiera goda arbetsinsatser utförda av Laholms kommuns anställda 

dels stödja den lokala handeln. 

 

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte 

överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte 

arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gå-

vorna. 

 

Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig 

skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 

kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skatte-

fria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet 

träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till 

och med 31 december 2020. 

 

Under våren delade Laholms kommun ut presentkort om 150 kr per 

anställd. Totalt innebar det 2 530 presentkort. Av dessa utnyttjades 

70% till en kostnad om 266 000 kr.  

 

Förslaget är nu att dela ut ett presentkort med en begränsad giltig-

hetstid, förslagsvis 6 månader, som gäller i alla typ av handel (varor 

och tjänster förutom alkohol, tobak och spel) inom Laholms kom-

mun. Kostnaden för 2 530 presentkort om 1 300 kr är 3 289 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Margareta Jonsson (L), 

Ann-Heléne Djivjak (SD), Bertil Johansson (LP), Elvis Begic (L),  

  forts 
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Inger Reinfeldt (TRP) och Jörgen Nilsson (KD): Bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Majvor Persson (C), Lamis Al Nouri (C), 

Fredrik Lindqvist (C), Sara Unosson (KD), Eva M Larsson (MP), 

Karl-Fredrik Tholin (S) och Birgitta Fritzon (S) i handläggningen av 

ärendet. 

 

_____ 
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§ 122 Dnr 2020-000054  

 

Översyn av reglemente för Pensionärsrådet och Funktionsrätts-

rådet 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunens funktions-

rättsråd att gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunens pension-

ärsråd att gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2020 genomfördes en utredning av kommunlednings-

kontoret med slutmål att revidera reglementena för Kommunala 

pensionärsrådet och Kommunala funktionsrättsrådet. Det hade tidi-

gare framkommit att råden hade olika förutsättningar både vad gällde 

stöd från politiken och tjänstepersoner, men också vad gällde ekono-

miskt stöd. Huvudspåret i framtagandet har varit likabahandlings-

principen, vilken egentligen är den enda som reglerar de kommunala 

råden. I kommunallagen finns inget som säger att det måste finnas 

kommunala råd. 

 

Syftet med att revidera rådens reglementen har varit att det ska bli 

tydligt att det är de politiska nämnderna som är avsändaren gentemot 

råden, samt att det finns en tydlig struktur där kommunens tjänste-

mannaorganisation, de kommunala råden samt alla förtroendevalda 

vet förutsättningarna och ramarna kring arbetet med, och resursför-

delningen för, de kommunala råden. Förhoppningen är att de kom-

munala råden blir ett sätt att öka delaktigheten och inflytandet för 

vissa samhällsgrupper. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-20 

Reglemente för kommunens pensionärsråd 

Reglemente för kommunens funktionsrättsråd 

Yttranden från miljö- och byggnadsnämnden, barn- och ungdoms-

nämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, socialnämnden, Kom-

munala funktionsrättsrådet, SKPF. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med till-

lägg att ersättarna kallas till möte och att de ersätts enligt kommunens 

regler för politiska arvoden.  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden lägger först fram kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Kjell Henriksson (S) 

tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång: 

Ja-röst för avslag på Kjell Henriksson (S) tilläggsyrkande. 

Nej-röst för bifall till Kjell Henriksson (S) tilläggsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 26 ja-röster för avslag och 14 nej-röster för bifall till Kjell Hen-

riksson (S) tilläggsyrkande beslutar kommunfullmäktige att avslå 

Kjell Henriksson (S) tilläggsyrkande. (se bilagda voteringslista § 

122) 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Rosita Antonsson (S), Ove Bengtsson (S), 

Kristina Jönsson (S), Karl-Fredrik Tholin (S), Siv Pålsson (S), Bo 

Tengqvist (S), Birgitta Fritzon (S), Lennart Svensson (V), Bertil Jo-

hansson (LP), Lars-Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP), Karl-

Fredrik Klinker (MED), Martin Lönnstam (MED). 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Eva M Larsson (MP) och Annita Asplid 

(S) i handläggningen av ärendet. 

 

_____ 
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§ 123 Dnr 2020-000035  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna.   

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om visuali-

sering av odlingslotter i 

Laholms kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för 

yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2021. 

Dnr: 2020-347. 

 

2. Vänersborgs tingsrätt. Dom avseende överklagande av antagande 

av ny detaljplan för Mellby 6:116 m.fl. i Mellbystrand i Laholms 

kommun. Dnr: 2019-349 . 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Förslag från studieförbunden 

med anledning av coronapandemins effekter. Dnr: 2020-035. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av Kultur- och ut-

vecklingsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2020. Dnr: 2020-

035. 

 

5. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning kränkande behand-

ling 2/2020. Dnr: 2020-035. 

 

      

_____ 

 

 




