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

 Presidiet, justerare och sekreterare närvarade fysiskt, övriga deltog via Teams. 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 Peter Johansson, VD Laholmshem AB, § 16 

 

 

Utses att justera Gudrun Pettersson (C), Ove Bengtsson (S) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 25 februari klockan 15:00 

 

Paragrafer  §§ 16-25 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Gudrun Pettersson (C) Ove Bengtsson (S) 

 



 

 

Laholms kommun 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 23 februari 2021 

Protokollet som justerats den 25 februari 2021, 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 26 februari 

till och med den 19 mars 2021 intygas. 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2021 

VOTERINGSLISTA §  §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1        

Jerker Jacobson (M) 1        

Kenneth Camitz (M) 1        

Knut Slettengren (M) 1        

Eric Semb (M) 1        

Marit Schwerin (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Fredrik Lindqvist (C) 1        

Lamis Al Nouri (C) 1        

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 (S) 1        

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 23 februari 2021 

VOTERINGSLISTA    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1     

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl    

Peter Berndtson (SD) 1     

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1     

Mikael Sandén (SD) 1     

Anita Folden (SD) 1     

Helge Wigforss (SD) 1     

Bertil Johansson (LP) 1     

Lars-Inge Johansson (LP) 1     

Nicole Eierkus (LP) 1     

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1     

Martin Lönnstam (MED) 1     

Jonas Hellsten (M) 1     



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2021 

Ersättare Parti Nv 

Thor Gunnar Bjelland (M) 1 

Angela Magnusson (M) 1 

Måns Kristiansson (M)  

Christer Sjöberg (M) 1 

Annalena Emilsson (C) 1 

Roland Gottfridsson (C) 1 

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) 1 

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD) 1 

Karin Sjöström (SD)  

Birger Bäkmark (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

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

§ 16 Dnr 2021-000015  

 

Information om kund- och marknadsundersökningar avseende 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av presentationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB:s och Kommunfastighet i Laholm AB:s ordförande 

presenterar kund- och marknadsundersökningar, Nöjd Kund Index 

(NKI) avseende Laholmshem AB respektive Kommunfastigheter i 

Laholm AB. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation om Nöjd Kund Index 2021-02-23 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige anser sig ha tagit 

del av presentationen och finner att så skett. 

 

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: ____________________________  
 

§ 17 Dnr 2021-000045  

 

Interpellation till socialnämndens ordförande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i en interpellation till ordförande i soci-

alnämnden svar på frågor angående prioritering av vaccinering mot 

covid-19. 

 

Ordföranden för socialnämnden, Kenneth Camitz (M), svarar på in-

terpellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 31 januari 2021 

Svar på interpellation 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellat-

ionen 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. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 18 Dnr 2020-000280  

 

Motion om skoltrafikpoliser 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslag till motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Inger Reinfeldt (TRP) föreslår i en motion till kommunfullmäktige 

att kommunen ska utreda möjligheten att låta elever i Laholms kom-

mun bli skoltrafikpoliser. Motionen har remitterats för yttrande till 

barn- och ungdomsnämnden. 

 

Barn och ungdomsnämnden instämmer i att trafiksäkerhet är en vik-

tig fråga för alla barn och elever. Utifrån skolans uppdrag finns trafik 

som en ämnesintegrerad del i skolarbetet och det ingår även som en 

del i kunskapskraven för enskilda ämnen. Barn- och ungdomsnämn-

den anser inte att införandet av skoltrafikpoliser bör utredas närmare 

då skolorna arbetar med trafiksäkerhet utifrån grunduppdraget och 

de förutsättningar som lämpar sig bäst för varje skolenhet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 9 februari 2021 § 24 

Barn- och ungdomsnämndens beslut den 16 december 2020, § 119 

Motion om skoltrafikpoliser den 30 juli 2020 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige 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. 

 

Reservation  

Inger Reinfeldt (TRP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 19 Dnr 2020-000354  

 

Översyn av riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande revidering av Riktlinjer för 

ekonomi- och verksamhetsstyrning att gälla från och med den 1 mars 

2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 31 mars 2020 § 36 och den 27 oktober 

2020 § 100 ändrat kommunens förvaltningsorganisation. Till följd 

av beslutet behöver kommunens riktlinjer för ekonomi- och verk-

samhetsstyrning ses över. Förslaget innebär anpassning efter full-

mäktiges beslut men även förslag som syftar till att göra dokument 

tydligare och överensstämmande med andra styrdokument. Framför 

allt till Riktlinjer för styrdokument och till Riktlinjer för god ekono-

misk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 

 

Kommunledningskontoret lägger fram förslag till reviderade riktlin-

jer att gälla från och med den 1 mars 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 9 februari 2021 § 25 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2021. 

Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige 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: ____________________________  
 

§ 20 Dnr 2021-000037  

 

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om hemsjukvår-

den i Halland 2021 – 2028, enligt bilaga, och som träder i kraft från 

och med den 1 april 2021. Överenskommelse om hemsjukvården i 

Halland 2021 – 2028 ersätter därmed tidigare överenskommelser om 

hemsjukvård. 

 

Ärendebeskrivning 

Hemsjukvård i Halland avser hälso- och sjukvård på primärvårds-

nivå som utförs i patientens bostad och där ansvaret för de medi-

cinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Kommunen ansvarar 

för att tillhandahålla hemsjukvård för alla som inte kan ta sig till 

vårdcentralen och har skrivits in i hemsjukvården. 

 

Ansvarsfördelning och ersättning har tidigare reglerats i två separata 

avtal. En gemensam arbetsgrupp med representanter för kommu-

nerna och regionen har nu tagit fram ett nytt, reviderat avtal som re-

glerar kommunernas uppdrag att tillhandahålla hemsjukvård och 

finansieringen av den del av hemsjukvården i Halland som regionen 

överlämnar till kommunerna. Avtalet sträcker sig över 8 år. 

 

Socialnämndens beredningsutskott har den 27 januari 2021 förslagit 

att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 9 februari 2021 § 26 

Socialnämndens beredningsutskotts protokoll den 27 januari 2021 § 

18. 

Region Hallands tjänsteskrivelse den 18 december 2020. 

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 - 2028. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

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: ____________________________  
 

§ 21 Dnr 2021-000029  

 

Avgifter för sotning, LFS 2.14 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för utfö-

rande av rengörings- och sotningsarbeten, enligt lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor, att gälla from 1 mars 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Avgifter för utförande av rengörings- och sotningsarbeten enligt la-

gen (2003:778) om skydd mot olyckor är beslutade av kommunfull-

mäktige den 26 februari 2004. 

 

Avseende taxa för sotning har formuleringen avseende indexuppräk-

ning saknats i taxebestämmelserna, vilket skulle innebära att sot-

ningstaxans konstruktion för prishöjning skulle behöva behandlas 

som ett separat ärende i kommunfullmäktige inför varje nytt år. I 

samklang med övriga taxor bör även sotningstaxan ha samma for-

mulering som till exempel taxan för brandskyddskontroll.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande formulering 

läggs till i taxan: 

 

Indexreglering av taxan  

Ersättning för rengöring- och sotningsarbeten enligt denna taxa gäl-

ler för det år som anges i bilagan. Taxan revideras därefter årligen 

med av de centrala parterna, Sveriges Kommuner och Regioner och 

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, publicerat sotningsin-

dex. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 9 februari 2021 § 27 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 

2021 

Förslag till taxa LFS 2.14 

Indexuppräknad bilaga till LFS 2.14 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

fall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Martin Lönnstam (MED): Yrkar på återremiss för förnyad beredning 

av ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar 

att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag till be-

slut och finner att fullmäktige 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. 

 

Reservation 

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

rar sig mot beslutet. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 22 Dnr 2021-000028  

 

Avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt till-

syn och tillstånd lagen om brandfarliga och explosiva varor, LFS 

2.12 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för kommu-

nens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt till-

syn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och ex-

plosiva varor att gälla från och med den 1 mars 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2018 § 116 

äger Kommunstyrelsen from 1 januari 2019 rätten att årligen höja 

den antagna taxan med den procentsats som är angiven i Prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV). (LFS 2.12 §4). Då Räddnings-

tjänsten numera tillhör Samhällsbyggnadsnämnden bör denna rätt 

överföras till denna nämnd. Detta uppmärksammades inte vid taxe-

revideringen inför 2021, och måste därför behandlas i efterhand. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 9 februari 2021 § 28 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 

2021 

Förslag till reviderad taxa LFS 2.12 

Indexuppräknad taxebilaga till LFS 2.12 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ledamot Maria Bronelius (C) meddelar att hon inte kunnat delta på 

lika villkor under behandlingen av ärendet. Ordföranden väljer där-

för att behandla ärendet på nytt. 

 

Ordföranden lägger på nytt fram kommunstyrelsens förslag till be-

slut och finner att fullmäktige 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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§ 23 Dnr 2021-000034  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jenny Larsson (V), Knäred, till ersättare i 

socialnämnden, för tiden till och med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i social-

nämnden efter Lennart Svensson (V). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Svensson (V): Vänsterpartiet föreslår Jenny Larsson, 

Knäred. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Lennart Svenssons förslag om ersättare och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ledamot Maria Bronelius (C) meddelar att hon inte kunnat delta på 

lika villkor under behandlingen av ärendet. Ordföranden väljer där-

för att behandla ärendet på nytt. 

 

Ordföranden lägger på nytt fram Lennart Svenssons förslag om er-

sättare och finner att fullmäktige 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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§ 24 Dnr 2021-000016  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunrevisionen. Uppföljning av granskningar genomförda 

2017, kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens följsamhet till 

ägardirektiv samt policys.  

Dnr: 2018-131. 

 

2. Länsstyrelsens i Hallands län. Ny ledamot/ersättare för ledamot i 

kommunfullmäktige.  

Dnr: 2021-033. 

 

_____ 
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§ 25 Dnr 2021-000069  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Birger Bäkmark (SD) från uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i samhälls-

byggnadsnämnden. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Lars-Bertil Pettersson (SD), Knäred, 

till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för tiden till och med 

den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Birger Bäkmark (SD) har begärt att få bli befriad från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i samhällsbyggnads-

nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 15 februari 2021. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Berndtsson (SD): Sverigedemokraterna föreslår Lars-Bertil 

Pettersson, Knäred. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om Birger Bäk-

mark kan befrias från sina uppdrag och finner att fullmäktige beslutar 

i enlighet med detsamma.  

 

Ordföranden lägger därefter fram Peter Berndtssons förslag om er-

sättare och finner att fullmäktige 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. 

 

_____ 

 

 

 




