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Kommunfullmäktige 2020-12-22  
 

Plats och tid Aulan, Campus Laholm, klockan 18:30 – 20:20 

 Presidium, justerare och sekreterare närvarade fysiskt i aulan.                                                           

                                                 Samtliga deltog i sammanträdet via Teams. 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Nicole Eierkus (LP), Jerker Jacobsson (M) 

  

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

 

Paragrafer  §§ 124-133 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Nicole Eierkus (LP) Jerker Jacobsson (M) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 22 december 2020 

 
Protokollet som justerats den 28 december 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 december 

till och med den 19 januari 2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 december 2020 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman §§ 124-

126, 128-133 

(M) 1 Marit Schwerin § 127       

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 (C) -- Roland Gottfridsson       

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson §§ 124-126, 

128, 130-133 

(C) 1 Bo Brink §§ 127, 129       

Fredrik Lindqvist (C) 1        

Lamis Al Nouri (C) -- Annalena Emilsson       

Elvis Begic (L) 1        

Margareta Jonsson (L) 1        

Sara Unosson (KD) 1        

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Inger Reinfeldt (TRP) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Kjell Henriksson §§ 124-

126, 128-133 

(S) 1 Rosita Antonsson §§ 127       

Annita Asplid (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Bo Tengqvist (S) 1        

Birgitta Fritzon (S) 1        

Lennart Svensson (V) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 december 2020 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1        

Ingmar Rundberg (SD) -- Anna Nylander       

Peter Berndtson (SD) 1        

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1        

Mikael Sandén (SD) 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) 1        

Jonas Hellsten (M) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 december 2020 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M) 1 

Thor Gunnar Bjelland (M) 1 

Angela Magnusson (M) 1 

Måns Kristiansson (M)  

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C)  

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Jan Gottfriedson (L) 1 

Nura Muhamedbegovic (L)  

Lars Gustafsson (KD)  

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S) 1 

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S) 1 

Mudhir Karmush (V)  

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Birger Bäkmark (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP)  

Anna-Maria Sjöstrand (TRP)  

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kommunfullmäktige 2020-12-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 124 Dnr 2020-000385  

 

Information från kommunrevisionen om intern kontroll 

      

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen informerar om granskning av intern kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport den 20 november 2020. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 125 Dnr 2020-000384  

 

Information från kommunrevisionen om avtalstrohet 

      

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen informerar om granskning av avtalstrohet. 

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport den 20 november 2020. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 126 Dnr 2020-000372  

 

Interpellation ställd till kommunrådet och styrelseordförandens 

för LBVA 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i en interpellation till styrelsens ord-

förande i Laholmsbuktens VA AB svar på frågor om mätningar av 

Laholms dricksvatten. 

 

Styrelseordförande för Laholmsbuktens VA AB, Roland Norrman 

(M), svarar på interpellationen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om 

interpellationen får ställas och finner att så får ske. 

 

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. 
 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 15 november 2020. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 127 Dnr 2020-000170  

 

Kommunal borgen till bygdegårdsföreningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet som 

längst till och med den 31 december 2021, för de lån Knäreds byg-

degårdsförening, Föreningen Ysby bygdegård, Hasslövs bygde-

gårdsförening, Föreningen Lagagården, Bygdegårdsföreningen 

Skoskumsgården, Våxtorps bygdegårdsförening, Mellbystrandsför-

eningen samt Solbackens bygdegårdsförening har hos kreditgivaren 

Laholms Sparbank, där Laholms kommun medgivit kommunal 

borgen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal 

bygdegårdsföreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i 

intervall mellan 2 800 000 kronor och 200 000 kronor.  

 

Samtliga bygdegårdar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. Bygdegårdarna amorterar månads- eller kvartalsvis av sina 

lån till kreditgivaren. Samtliga bygdegårdsföreningarna har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Bygdegårdarna har med anledning av coronapandemin svårt att få 

samlingslokalerna uthyrda i samma omfattning som tidigare. Då 

hyresintäkterna för uthyrningen är respektive förenings största in-

komstkälla kan det uppstå likviditetsproblem att erlägga kredit-

givaren amortering enligt avtal. 

 

Därav beviljade kommunfullmäktige den 31 mars 2020 § 31 samt-

liga lokalägande föreningar, bygdegårdarna, amorteringsfritt om 

borgenären beviljar föreningarna detta. Laholms kommun god-

kände då i egenskap av borgensman att respektive förening erhåller 

amorteringsfrihet under maximalt sex månader.  

 

Tiden för amorteringsfriheten har nu löpt ut men problemen för 

bygdegårdarna kvarstår. Kommunledningskontoret föreslår att La-

holms kommun förlänger möjligheten till amorteringsfrihet för 

bygdegårdsföreningarna att gälla som längst 2021 ut. 

Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Knäreds bygdegårdsförening 

Föreningen Ysby bygdegård  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Hasslövs bygdegårdsförening 

Föreningen Lagagården 

Bygdegårdsföreningen, Skoskumsgården 

Våxtorps bygdegårdsförening 

Mellbystrandsföreningen 

Solbackens bygdegårdsförening 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2020. 

Kommunstyrelsens protokoll den 8 december 2020 § 227. 

 

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), Kjell Henriksson 

(S) och Roland Norrman (M) i handläggningen av ärendet. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 128 Dnr 2020-000195  

 

Kommunal borgen till ideella föreningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet som 

längst till och med den 31 december 2021, för de lån Laholmsor-

tens Lantliga Ryttarförening, Sydhallands Skyttegille, Våxtorps 

Bois, Björbäcks Ryttarförening samt Veinge Jaktskytteklubb har 

hos kreditgivaren Laholms Sparbank, där Laholms kommun med-

givit kommunal borgen i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal 

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

vall mellan 1 500 000 kronor och 75 000 kronor.  

 

Samtliga föreningar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. De ideella föreningarna amorterar månads- eller kvartalsvis 

av sina lån till kreditgivaren. Samtliga ideella föreningar har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Föreningarna har med anledning av coronapandemin svårt att ge-

nomföra arrangemang och evenemang som föreningarna brukar ha 

som medfinansiering av verksamheten. Då intäkterna för förening-

arnas evenemang är stora inkomstkällor kan det uppstå likviditets-

problem att erlägga kreditgivaren amortering enligt avtal. Även 

lägre aktivitet och deltagande i föreningarna påverkar inkomsterna. 

 

Kommunfullmäktige beviljade därför den 28 april 2020 § 57 samt-

liga ideella förningar amorteringsfritt, om borgenären beviljade för-

eningarna detta. Laholms kommun godkände som borgensman att 

respektive förening erhöll amorteringsfrihet under maximalt sex 

månader.  

 

Tiden för amorteringsfriheten har nu löpt ut men problemen för 

föreningarna kvarstår. Kommunledningskontoret föreslår att La-

holms kommun förlänger möjligheten till amorteringsfrihet för för-

eningarna att gälla som längst 2021 ut. 

 

Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 

Sydhallands Skyttegille 

Våxtorps Bois 

Björbäcks Ryttarförening 

Veinge Jaktskytteklubb 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2020. 

Kommunstyrelsens protokoll den 8 december 2020 § 228. 

 

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: ______________________________  
 

§ 129 Dnr 2019-000334  

 

Ansökan om kommunal borgen till Solbackens bygdegårdsför-

ening 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ställer borgen som 

säkerhet för Föreningen Solbackens Bygdegårds långfristiga upplå-

ning om 1 600 000 kronor. Samtidigt upphör tidigare lämnad bor-

gen för byggnadskreditiv om 5 600 000 kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 januari 2019, § 7, utfäst sig att för 

planerade åtgärder på Solbackens bygdegård lämna föreningen bi-

drag med 30 procent (1 592 tkr) av det bidragsunderlag som berät-

tigar till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag 

till allmänna samlingslokaler.  

 

Boverket beslutade den 23 maj 2019 beslutat bevilja föreningen in-

vesteringsbidrag med 2 500 000 kronor. Enligt beslutet uppgår nu 

kommunens andel till 1 500 000 kronor. Enligt detta beslut ska pro-

jektet vara utfört senast den 31 juli 2020. Det statliga och kommu-

nala bidraget utbetalas för när ombyggnationen är slutbesiktigad. 

 

Föreningen erhöll uppskov till och med 31 oktober 2020 med slut-

redovisningen och besiktning av lokalerna från Boverket. Slutredo-

visning och besiktningsprotokoll är inskickat till bolagsverket och 

föreningen väntar på beslutet.  

 

När beslutet och projektet är godkänt kan kommunen betala ut bi-

draget till föreningen om 1 500 000 kronor. 

 

Föreningen anhöll i sin ansökan, daterad 2019-06-30 om kommunal 

borgen för byggnadskreditiv om 5 600 000 kronor. Föreningen upp-

lyste även att man har för avsikt att återkomma med förfrågan om 

kommunal borgen för den långsiktiga upplåningen när projektet är 

slutfört. Enligt nuvarande beräkning kommer denna upplåning att 

uppgå till cirka 1 300 000 kronor. Föreningen deklarerade i ansökan 

om ett eventuellt behov om långsiktig kommunal borgen om belopp 

uppemot 1 500 000 kronor.  

 

Förningen har skickat in kopia på slutredovisningen till Boverket 

samt besiktningsprotokoll. Föreningen har också skickat in en  

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

redovisning till kommunen som beskriver behovet av kommunal 

borgen till nytt lån i Laholms Sparbank. 

 

Enligt inskickat underlag uppgår behovet till något mer än 1 500 

000 kronor, nämligen 1 600 000 kronor. Föreningen har förklarat 

att denna fördyring till största del är kopplat till behovet av en höjd 

anslutning till elnätet, där en ny kabel fick dras in till bygdegården. 

Kostnaden för detta uppgick till cirka 156 tusen kronor. I övrigt har 

föreningen lyckats hålla nere kostnaderna för projektet genom en 

större del eget arbete (ideellt arbete). 

 

Solbackens bygdegård önskar nu således så fort som slutredovis-

ningen är godkänd få bidraget utbetalt samt att erhålla en kommu-

nal borgen om 1 600 000 kronor. Byggnadskreditivet löses in och 

ersätts med ett lån till föreningen med kommunal borgen som sä-

kerhet. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om kommunal borgen daterat den 23 november 2020. 

Slutredovisning samt redovisning av lånebehovet. 

Tjänsteskrivelse daterad till 23 november 2020. 

Kommunstyrelsens protokoll den 8 december 2020 § 229. 

 

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) i handläggningen av 

ärendet. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 130 Dnr 2020-000306  

 

Avfallstaxa 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till avfallstaxa att gälla från 

och med den 1 januari 2021. 

 

2. Kommunfullmäktige ger den avfallsansvariga nämnden i upp-

drag att senast till fullmäktiges sammanträde i mars 2021 redovisa 

hur insamling av hushållsavfall samt förpackningsmaterial och tid-

ningar med fyrfackskärl ska införas i Gamleby i Laholm under 

mandatperioden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 24 november 2020 § 119 beslutat att 

återremittera ärendet om avfallstaxa för 2021. Beslutet innebär att 

2020 års taxa gäller tillsvidare. Förslaget till taxa för 2021 innehål-

ler en avgiftshöjning för att möta de kostnader som tidigare investe-

ringar medfört. Kostnaden motsvarande ca 2,2 miljoner kr för 2021. 

De investeringar som avses är byte till fyrfackssystem, byggnation 

av omlastningsstation, sluttäckning av halva deponin, lokal lakvat-

tenanläggning samt införande av passersystem.  

 

Kommunfullmäktiges beslut innebär således att det saknas medel 

för att möta avfallskollektivets kostnader under 2021. Andeme-

ningen med fullmäktiges beslut om återremiss var att abonnenter i 

Gamleby i Laholm ska få hämtning av hushållsavfall, förpack-

ningsmaterial och tidningar i fyrfackskärl på samma sätt som övriga 

abonnenter i kommunen får. 

 

Frågan om fyrfackskärl i Gamleby är i sak inte en avgiftsfråga. I 

förslaget till taxa finns en nedsättning av avgiften för abonnenter i 

Gamleby som kompensation för att fyrfackskärl inte har erbjudits. 

Taxan är utformad så att det för abonnenter i Gamleby erbjuds in-

samling av restavfall och matavfall i tvådelat kärl till en lägre 

hämtningsavgift. När fyrfackskärl införts i Gamleby gäller den or-

dinarie hämtningsavgiften för fyrfackskärl. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar 

förslag till avfallstaxa att gälla från och med den 1 januari 2021. 

Den lägre hämtningsavgiften för abonnenter i Gamleby debiteras 

till dess att insamling med fyrfackskärl är infört i Gamleby.   

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Samtidigt föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige ger den 

renhållningsansvariga nämnden i uppdrag att, senast till fullmäkti-

ges sammanträde i mars 2021, lägga förslag på hur fyrfackskärl i 

Gamleby ska införas. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2020. 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020. 

Förslag till avfallstaxa. 

Kommunstyrelsens protokoll den 8 december 2020 § 230. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Jörgen Nilsson (KD): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med 

ändringarna att utredningen ska presenteras senast den 1 februari 

2021, samt genomförande senast 30 juni 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil 

Johanssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

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 

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

kus (LP) reserverar sig mot beslutet. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 131 Dnr 2020-000382  

 

Avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar avgifter för grävtillstånd och trafikan-

ordningsplan att gälla från och med den 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att 

den som är ansvarig för grävning eller annat liknande arbete ska se 

till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 

möjliga olägenhet. 

 

Grävningstillstånd krävs på kommunal mark, samt inom allmän 

platsmark inom detaljplanelagt område. När grävtillståndet påver-

kar trafik och trafiksäkerhet ska det även ansökas om en trafikan-

ordningsplan. 

 

För att täcka kommunens kostnader i samband med hantering av 

ansökningar om trafikanordningsplan (TA-plan) och grävtillstånd 

föreslår driftenheten att den som ansöker ska betala en avgift. Det 

förslås även att kommunen ska kunna ta ut sanktionsavgift i de fall 

som arbete påbörjas utan tillstånd, arbete fortgår efter att tillståndet 

gått ut eller om arbetet inte sker i enlighet med grävtillståndets eller 

trafikanordningsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2020. 

Förslag till avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan. 

Kommunstyrelsens protokoll den 8 december 2020 § 231. 

 

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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§ 132 Dnr 2020-000357  

 

Val av jävsnämnd 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare samt 

presidium i jävsnämnden för tiden den 1 januari 2021 - 31 decem-

ber 2022: 

 

Ledamöter Ersättare 

Kjell Henriksson (S) Annita Asplid (S) 

Erling Cronqvist (C) Angeline Eriksson (C) 

Roland Norrman (M) Eric Semb (M) 

 

Presidium 

Ordförande: Kjell Henriksson (S) 

Vice ordförande: Erling Cronqvist (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att välja en jävsnämnd för den mandattid 

som fullmäktige bestämmer. 

 

Enligt 2 och 3 §§ reglementet för jävsnämnden ska nämnden bestå 

av tre ledamöter och tre ersättare samt ha ett presidium bestående 

av en ordförande och en vice ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll den 7 december 

2020. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram valberedningens 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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§ 133 Dnr 2020-000035  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

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

rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt beslut enligt 9 § LSS och 

rapportering enligt 28 f-g§§ LSS. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden.  Parkeringsreglering vid Laholm 

busstation (före detta stationsområdet). 

      

_____ 

 

 




