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Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Majvor Persson (C) och Bertil Johansson (LP) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 29 april 2021 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 36-47 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Majvor Persson (C) Bertil Johansson (LP) 

 



 

 

Laholms kommun 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 27 april 2021 

Protokollet som justerats den 29 april, 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 april till och med den 21 maj 2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 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 Annalena Emilsson § 42       

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) -- Jan Gottfriedson       

Sara Unosson (KD) 1        

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Inger Reinfeldt (TRP) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Bo Tengqvist (S) 1        

Birgitta Fritzon (S) 1        

Lennart Svensson (V) -- Mudhir Karmush       

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 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 27 april 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)  

Nura Muhamedbegovic (L)  

Lars Gustafsson (KD) 1 

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) 1 

Karin Sjöström (SD) 1 

Lars Sjöström (SD) 1 

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP)  

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

§ 36 Dnr 2021-000015  

 

Information om årsredovisningar 2020 från Laholmshem AB, 

Kommunfastigheter i Laholm AB och Fastighets AB Klarabäck 

i Laholm 

 

Ärendebeskrivning 

Styrelseordförande Roland Gottfridsson och verkställande direktör 

Peter Johansson informerar om bolagens årsredovisningar 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Laholmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm 

AB och Fastighets AB Klarabäck i Laholm för år 2020. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 37 Dnr 2020-000347  

 

Motion om visualiserande av de odlingslotters områden på kar-

tor som finns i Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Trygghetspartiet i Laholm har i en motion begärt att de odlingslotter 

som finns i kommunen ska visualiseras på en karta. Motionen har 

remitterats till kommunstyrelsen för yttrande senast vid kommunfull-

mäktiges sammanträde i april. 

 

Laholms kommun upplåter i dagsläget ingen mark för odlingslotter 

varför det inte finns några att visualisera.  

 

När det finns områden för ändamålet att upplåta bör dessa odlings-

lotter markeras och visualiseras i kommunens kartor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 13 april 2021 § 70 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2021. 

Motion den 23 oktober 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ove Bengtsson (S) och Eva M Larsson (MP): Bifall till kommunsty-

relsens 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 på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2021-000072  

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda 

motioner. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrel-

sen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april redovisa 

de motioner som då ännu inte är färdigberedda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut den 13 april 2021 § 71 

Kommunledningskontorets redovisning av ej färdigberedda mot-

ioner den 30 mars 2021. 

 

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. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2014-000110  

 

Med- och samfinansieringsavtal gällande järnvägsplan och 

systemhandling, Markarydsbanan, ny mötesstation i Knäred 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner med- och samfinansieringsavta-

let.  

 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tilläggsanslag i 2021 

års investeringsbudget med 2 820 000 kronor.  

 

3. Slutredovisning av kostnaderna ska göras till kommunfullmäk-

tige. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till med- och samfinansieringsavtal gällande järnvägsplan 

och systemhandling, Markarydsbanan, ny mötesstation i Knäred har 

tagits fram av Trafikverket.  

 

Avtalet avser framtagande av järnvägsplan och systemhandling inför 

projektering och byggnation av åtgärden som är en mötesstation, det 

vill säga en ny station med mötesmöjlighet, en plattformsförbindelse 

och plattformar för resandeutbyte i Knäred. 

 

Mötesspåret för persontåg behövs av kapacitetsskäl och plattformar 

inklusive plattformsförbindelse behövs för att möjliggöra resandeut-

byte. Åtgärden innebär främst en kapacitetshöjning, men är också en 

kollektivtrafikåtgärd. 

 

Avtalet innebär att Laholms kommun ska bekosta 23,5 % av åtgär-

derna i avtalet motsvarande 2 820 000 kronor. I avtalet anges också 

att parterna inklusive kommunen måste acceptera upp till en 25 pro-

centig kostnadsökning vilket innebär att den maximala kostnaden för 

kommunen kan uppgå till 3 525 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut den 13 april 2021 § 72 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2021. 

Med- och samfinansieringsavtal gällande järnvägsplan och system-

handling, Markarydsbanan, ny mötesstation i Knäred 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Eva M Larsson (MP), Jörgen Nilsson (KD), Kjell Henriksson (S), 

Ove Bengtsson (C), Ove Bengtsson (S), Elvis Begic (L), Roland 

Norrman (M), Inger Reinfeldt (TRP) och Ann-Heléne Djivjak (SD): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Återremiss av ärendet för omförhand-

ling av punkt 8 i avtalet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till fullmäktige om ärendet ska avgöras 

idag och finner att så ska ske. 

 

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 på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2021-000012  

 

Årsredovisning 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande årsredovisning för 

2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsförvalt-

ningen under föregående kalenderår. Enligt 11 kap. 20 § kommunal-

lagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäktige och 

revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år 

som redovisningen avser.  

 

Enligt 4 kap. 3 § lag om kommunal bokföring och redovisning ska 

årsredovisningen ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

och kommunens ekonomiska ställning. I årsredovisningen ska också 

ingå en sammanställd redovisning som även omfattar kommunal 

verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person i vilken kom-

munen har ett betydande inflytande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 13 april 2021 § 73 

Årsredovisning 2020. 

Nämndernas redovisning 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bertil Johansson (LP), Kjell Henriksson (S), Elvis Begic (L), Ken-

neth Camitz (M), Ove Bengtsson (C), Peter Berndtsson (SD), Jörgen 

Nilsson (KD), Eva M Larsson (MP), Gudrun Petersson (C), Inger 

Reinfeldt (TRP), Eric Semb (M), Martin Lönnstam (MED): 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 på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2021-000073  

 

Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 

verksamhet 2020 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 

nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning. 

 

2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet 

för verksamheten under budgetåret 2020 med hänvisning till vad re-

visorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var ledamö-

ter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktigebered-

ningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i vad leda-

moten angår. 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 

resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 

nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det före-

gående budgetåret 2020. 

 

Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2020 års gransk-

ning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Laholmshem 

AB, Kommunfastigheter i Laholm AB, Fastighets AB Klarabäck i 

Laholm och Laholmsbuktens VA AB samt sakkunnigas rapporter. 

 

I revisionsberättelsen uttalar revisorerna att de tillstyrker ansvarsfri-

het för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-

ningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för den tid re-

visionen avser. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse, förslag på 

handläggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av bestäm-

melsen om jäv i 5 kap. 49 a § kommunallagen. 

 

Enligt 5 kap. 23 a § kommunallagen ska fullmäktiges beslut i an-

svarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

Fullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet beviljas med hän-

visning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Ordförandens förslag på handläggningsordning den 16 april 2021 

Kommunfullmäktiges presidiums tjänsteskrivelse den 16 april 2021. 

Revisionsberättelse 2020 Laholms kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslag till handläggningsordning och fin-

ner att fullmäktige beslutar enligt alternativ 1 i enlighet med ordfö-

randens förslag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram fullmäktiges presidiums 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 på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2021-000148  

 

Prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordnings-

förbundet i Halland  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland beviljas an-

svarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är sedan år 2010 tillsammans med Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Varbergs, Fal-

kenbergs, Halmstads och Hylte kommuner medlem i Samordnings-

förbundet i Halland för finansiell samordning av rehabiliteringsin-

satser. 

 

Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabili-

teringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan 

om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning. 

 

Den för kommunerna och regionen gemensamma revisorn föreslår i 

revisionsberättelse att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse den 6 april 2021 med sakkunnigas rapport och 

årsredovisning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram revisorns 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 på lika villkor och finner att 

så skett. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (C) i handläggningen av 

ärendet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 43 Dnr 2021-000105  

 

Kompletteringsbudget 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplet-

teringsbudget för år 2021. 

 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genom-

föra en extern utredning av socialnämndens tilldelade budgetram. 

Vidare avvaktas ytterligare justeringar i avvaktan på utredning. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetavvikelser mellan åren ska företrädesvis hanteras inom över-

föringarna till resultatfonder. Budgetöverskott kan i vissa fall föras 

över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av 

kompletteringsbudgeten. En förutsättning för att medel ska hanteras 

i kompletteringsbudgeten är att de är budgeterade för särskilda ända-

mål, som av olika skäl inte förbrukats under föregående år men är 

planerade under det nya verksamhetsåret. 

 

Utöver ovanstående grundläggande hantering kan det finnas behov 

för anslagskorrigeringar eller omdisponeringar under innevarande år 

mellan centrala avsättningar eller omflyttningar mellan nämnder på 

grund av verksamhetsmässiga förändringar. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån perma-

nenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och planår 

för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändringar, 

kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade eko-

nomiska planer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 13 april 2021 § 75 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kompletterings-bud-

get för 2021 

Förslag till kompletteringsbudget 2021 

Socialnämndens beslut om kompletteringsbudget den 23 mars 2021 

§ 29 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

  forts 
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forts 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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§ 44 Dnr 2021-000106  

 

Överföringar av 2020 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer resultatfonder för 2021 utifrån resul-

tatavvikelser på 2020 års bokslut enligt framlagt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

skall resultatfondsreglering fastställas av kommunfullmäktige under 

april månad. Överföringens syfte är att tydliggöra ansvaret för det 

ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och flexibelt re-

sursutnyttjande där nämnder och verksamheter får föra med sig över- 

och underskott i förhållande till erhållen budget efterföljande år. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 13 april 2021 § 74 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse om överföring av 2020 

års resultatavvikelser till 2021 års resultatfonder. 

2020 resultatfonder- 2019 års budgetavvikelser 

 

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 på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 45 Dnr 2021-000101  

 

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Införa följande bestämmelse under 11 § punkten 4 i kommunsty-

relsens reglemente.  

 

”Kommunstyrelsen ansvarar för att med stöd av 8 kap. 1 § förord-

ningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra sprid-

ningen av sjukdomen covid-19, begränsningsförordningen, meddela 

föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 

på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen 

finns en påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsens beslut enligt 

lagen begränsas till förbud som gäller under period upp till fyra 

veckor med möjlighet att förlänga med fyra veckor per gång.” 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ovan angivna bestämmelse ska 

utgå från kommunstyrelsens reglemente när bestämmelsen som be-

myndigandet grundar sig på upphör att gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 4 mars 2021 beslutade regeringen att med stöd av pandemilagen 

ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda 

allmänheten att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 

liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig 

risk för trängsel. I syfte att få en snabb beslutsprocess behöver kom-

munfullmäktige ge en nämnd befogenhet att besluta om föreskrif-

terna. I ärendet förslås att kommunfullmäktige ska ge kommunsty-

relsen befogenhet att fatta sådana beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 13 april 2021 § 76 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 22 mars 2021 

Kommunstyrelsens reglemente, LFS 3.2 

Promemoria ”Ändringar i begränsningsförordningen” Socialdeparte-

mentet S2021/01524. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  forts 
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forts 

 

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 på lika villkor och finner att 

så skett. 

_____ 
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§ 46 Dnr 2021-000107  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i social-

nämnden samt huvudman i Laholms Sparbank efter Crister Forsman 

(S). 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kommunfullmäktige 2021-04-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 47 Dnr 2021-000016  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om förbätt-

rade villkor och utökad bemanning för personal inom vård och om-

sorg, en förutsättning för minskande sjuktal och framtida rekrytering. 

Dnr: 2021-111. 

 

2. Kommunstyrelsen. Årlig prövning av kommunens hel- och 

delägda bolag 2021. 

Dnr: 2021-102. 

 

3. Kommunrevisionen. Granskning av kommunstyrelsens uppsikts-

plikt. 

Dnr: 2021-160. 

 

4. Förvaltningsrätten i Göteborg. Avslag av överklagande av Kom-

munfullmäktiges i Laholms kommun beslut 2020-11-24, § 105 avse-

ende motion om användning av pyrotekniska produkter inom tättbe-

byggt område 

Dnr: 2020-285. 

 

5. Kultur och utvecklingsnämnden. Samverkansavtal Gymnasieut-

bildning i Halland. 

Dnr: 2021-069. 

_____ 

 

 

 




