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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2021 
VOTERINGSLISTA 
 § 103 § 104 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1    X X   

Jerker Jacobson (M) 1    X X   

Kenneth Camitz (M) -- Angela Magnusson   X X   

Knut Slettengren (M) 1  X   X   

Eric Semb (M) 1    X X   

Marit Schwerin (M) 1    X X   

Erling Cronqvist (C) 1  X   X   

Ove Bengtsson (C) 1 Ordförande X   X   

Annalena Emilsson (C) 1 Roland Gottfridsson §§ 95-

103 

X   X   

Gudrun Pettersson (C) 1  X   X   

Majvor Persson (C) 1  X   X   

Fredrik Lindqvist (C) 1  X   X   

Lamis Al Nouri (C) 1  X   X   

Elvis Begic (L) 1  X   X   

Margareta Jonsson (L) 1  X   X   

Sara Unosson (KD) 1    X X   

Jörgen Nilsson (KD) 1    X X   

Inger Reinfeldt (TRP) -- Lena Åkesson   X X   

Eva M Larsson (MP) 1  X   X   

Kjell Henriksson (S) 1  X   X   

Annita Asplid (S) 1  X   X   

Ove Bengtsson (S) 1  X   X   

Kristina Jönsson (S) 1  X   X   

Magnus Johansson (S) 1  X   X   

Siv Pålsson (S) 1  X   X   

Bo Tengqvist (S) 1  X   X   

Birgitta Fritzon (S) 1  X   X   

Lennart Svensson (V) 1  X   X   
 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2021 
VOTERINGSLISTA    § 103  § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (-) 1    X   X 

Ingmar Rundberg (SD) -- Karin Sjöström   X X   

Peter Berndtson (SD) 1    X X   

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1    X X   

Mikael Sandén (SD) 1    X X   

Anita Folden (SD) 1    X X   

Helge Wigforss (SD) -- Lars Sjöström   X X   

Bertil Johansson (LP) 1  X   X   

Lars-Inge Johansson (LP) 1  X   X   

Nicole Eierkus (LP) 1  X   X   

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1    X   X 

Martin Lönnstam (MED) 1    X   X 

Jonas Hellsten (M) -- Thor Gunnar Bjelland   X X   



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2021 

Ersättare Parti Nv 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M)  

Måns Kristiansson (M)  

Christer Sjöberg (M) 1 

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Lena Olofsdotter (C)  

Jan Gottfriedson (L) 1 

Nura Muhamedbegovic (L)  

Lars Gustafsson (KD)  

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S)  

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) 1 

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Lövenbo (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Lars Sjöström (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP)  

Anna-Maria Sjöstrand (TRP)  
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§ 95 Dnr 2020-000397  
 
Förvärv av del av fastigheten Allarp 2:64 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till köpekon-
trakt och medger kommunstyrelsen tilläggsanslag om 5 miljoner kro-
nor. Anslaget finansieras genom motsvarande minskning av kommu-
nens rörelsekapital. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten Allarp 2:64 är belägen söder om Skottorps trafikplats på 
både östra och västra sidan om väg E6. För den delen om ca 10,4 
hektar av fastigheten som ligger öster om motorvägen är delar utpe-
kat som intressant för bostadsbebyggelse i gällande översiktsplan, 
Framtidsplan 2030. I det förslag till fördjupad översiktsplan för kus-
ten som just nu är ute på samråd är det även en ny väg utpekad över 
marken som är tänkt att avlasta Stora Strandvägen genom Skottorps 
samhälle. Direkt söder om den östra delen av Allarp 2:64 äger kom-
munen redan mark så ett förvärv av området skulle ge kommunen ett 
större samlat markinnehav i området som är intressant för exploate-
ring på sikt. 
 
Samhällsutvecklingsverksamheten har fört förhandlingar med äga-
ren till Allarp 2:64 under en längre tid som nu har resulterat i ett 
köpekontrakt där ca 10,4 hektar av fastigheten öster om motorvägen 
förvärvas för 5 000 000 kronor vilket ger ett pris på ca 48 kr/kvm. 
Köpeskillingen är något under det pris som kommunen betalade för 
mark i anslutning till Mellby företagspark under 2020. Kommunen 
bekostar nödvändig fastighetsreglering för att föra över marken till 
kommunens fastighet Skummeslöv 30:10. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 214 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2021. 
Köpekontrakt med karta 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Bo Tengqvist (S), Bertil 
Johansson (LP), Lennart Svensson (V), Jörgen Nilsson (KD) och 
Ove Bengtsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Karl-Fredrik Klinker (MED): Avslag till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Karl-Fredrik 
Klinkers (MED) och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlig-
het med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Reservation  
Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin Lönnstam (MED) och Thomas 
Lövenbo (-) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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§ 96 Dnr 2021-000264  
 
Föreskrifter för avfallshantering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till föreskrifter för 
avfallshantering i renhållningsordningen för Laholms kommun, att 
gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska inne-
hålla föreskrifter för hantering av avfall och en avfallsplan. Bestäm-
melserna om kommunal renhållningsordning finns i 15 kapitlet §§ 
41-44 Miljöbalken. Där skrivs att varje kommun ska ha föreskrifter 
för avfallshantering som ska antas av kommunfullmäktige. Kommu-
nen ska ställa ut ett förslag till föreskrifter för samråd/granskning av 
allmänheten under minst fyra veckor. 
 
Ett förslag till uppdaterade föreskrifter för avfallshantering har tagits 
fram på grund av att den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 
15 kapitlet miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, 
i kraft. Tjänster har tagits bort, förtydliganden och förbättringar av 
gällande föreskrift har skett samt komplettering med en bilaga gäl-
lande avfallsutrymmen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 augusti 2021 § 150 beslutat 
att ställa ut förslag till ”Föreskrifter för avfallshantering” i Renhåll-
ningsordningen för Laholms kommun för samråd och granskning av 
allmänheten under fyra veckor. Samråd har skett mellan den 1-30 
september 2021 i enlighet med Miljöbalken. 
 
Dessa nya föreskrifter föreslås bör börja gälla den 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 215 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 oktober 2021 
Tjänsteskrivelse den 24 september 2021  
Sammanställning av synpunkter på förslag till uppdatering av av-
fallsföreskrifterna för Laholms kommun 
Renhållningsordning för Laholms kommun, Del 2 föreskrifter för av-
fallshantering 
_____ 
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§ 97 Dnr 2021-000300  
 
Avfallstaxan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Avfallstaxa, LFS 
2.13, att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Höjning av taxan är kopplad till framtaget förslag till budget för 2022 
samt den ekonomiska treårsplanen för avfallsverksamheten. Avfall-
staxan ska fortsatt möta de investeringar som gjorts de senaste åren i 
samband med byte av insamlingssystem, byggnation av omlastnings-
station och lakvattenreningsanläggning, sluttäckning av halva depo-
nin samt införande av passersystem. 
 
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 finansieringsbe-
hovet är ca 3 miljoner kr för 2022. Höjningen är utfördelad på flera 
olika delar av taxan varav de största posterna är; 
 
- Grundavgiften 
- Rörliga hämtningsdelen för 4-fack 
- Slam 
- Trädgårdsavfall 
 
Anledning till att det är dessa delar i taxan som höjs mest beror bland 
annat på följande; 
 
Grundavgiften; ökade kostnader på Ahla som delvis kommer ifrån 
utökade öppettider, nytt sämre avtal för flisat trä, budgeten för extra 
personal och konsulthjälp har legat för lågt för 2021. Utöver Ahla 
har vi även mer kostnader för information och utredningar samt in-
förande av att returpapper blir kommunalt ansvar samt ändrat insam-
lingssystem för Gamleby. 
 
Rörliga hämtningsavgiften; insamlingsentreprenaden är dyrare del-
vis genom fler hämtningar som nya abonnemang och att fritidsbo-
ende har bytt till åretsrunt abonnemang, men även för att returpapper 
blir kommunalt hushållsavfall från 2022.   
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Utöver detta har många abonnenter anmält sig till sms-tjänst samt att 
det under 2020 återinfördes en nationell skatt på förbränning av av-
fall som ökar även 2022 vilket gör all förbränning dyrare. Den rörliga 
avgiften för restavfall från verksamheter och flerfamiljshus höjs men 
i mindre omfattning än tidigare.  
 
Abonnemangskostnader för slam och trädgårdsavfall har inte höjts 
på flera år.  
 
Övriga förändringar 2022 
I föreslagen taxa ligger några mindre förändringar med; 
 
- Nyttjanderättsavtal 
Denna service tas bort från 2022 men de avtal som redan finns kom-
mer att löpa på. Anledningen till borttagandet är det merarbete som 
skapas, både för avfallsenehetens administration och för ekonomi-
kontoret, när hyresgästen inte betalar sin faktura trots avtal. 
 
- Returpapper 
Nytt från 1 januari 2022 är att returpapper, dvs tidningar, reklam mm 
faller under det kommunala avfallsmonopolet. För att kunna särskilja 
intäkter och kostnader har dessa delats upp i taxan. 
 
- In- och utsättning av kärl 
Den tilläggsavgiften var ny i 2021-års taxa men det har visat sig att 
den i praktiken inte fungerar väl i vårt verksamhetssystem. Flera mo-
ment i denna tilläggsavgift kräver krånglig handpåläggning och 
skapar ett stort merarbete. Kostnader för dessa in- och utsättningar 
får som tidigare ingå i själva abonnemanget. 
 
- Grovavfall 
Förtydligande att grovavfallshämtning från flerfamiljshus inte ingår. 
Insamlingen måste ordnas och bekostas av föreningen/fastighetsäga-
ren alternativt att de boende själva lämnar sitt grovavfall på Ahla 
ÅVC. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 216 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 september 2022 § 167 
Tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021 
Avfallstaxa LFS 2.13   
_____ 
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§ 98 Dnr 2021-000296  
 
VA-taxan  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till va-taxa, LFS 
2.16, att gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Va-verksamhetens intäkter utgörs av anläggningsavgifter, som är en-
gångsavgifter som betalas i samband med anslutning till den all-
männa va-anläggningen, och av löpande brukningsavgifter.  
 
Laholmsbuktens VA AB ser årligen över va-taxan i syfte att uppnå 
kostnadstäckning för kommunens va-verksamhets drift och investe-
ringar. Den ekonomiska planeringen följer de underliggande beho-
ven för drift, förnyelse och utveckling av den allmänna va-anlägg-
ningen för att leverera hållbara vattentjänster över tid. Detta innebär 
att nuvarande kunder ska bära sin kostnadsandel, men också att de 
nya kunder som tillkommer genom exploatering i kommunen eller 
genom att befintlig bebyggelse förses med allmänt va-system ska 
svara för sin andel av kostnaden för inträde i och tillgång till befintlig 
va-struktur och för utbyggnad till det aktuella området eller tomten. 
 
LBVA jobbar på uppdrag av styrelsen för att utveckla va-taxan med 
syfte att få en prissättning som bidrar till vattensmarta beteenden och 
vattensmart användning av det dricksvatten som i grund och botten 
är till hushållsanvändning och för människors hälsa. Detta uppdrag 
omfattar både att föreslå hur en volymbaserad differentiering i 
flera steg av dricksvattenpriset kan skapas samt hur kommunerna ge-
nom LBVA kan tillhandahålla så kallat tekniskt vatten för att ersätta 
dricksvattenanvändning där så är möjligt. Utredningarna omfattar 
också frågor om premier för bortkoppling av dagvatten, införande av 
va- och vattensmartrådgivare, dagvattenavgift för allmän platsmark. 
 
För att få en bättre vattenmätning hos kunderna har styrelsen beslutat 
om snabbare införande av digitala vattenmätare. Vidare har styrelsen 
beslutat om införande av vattenmätare för samtliga dricksvattenkun-
der vilket har störst påverkan på fritidsfastigheter i Laholm som sak-
nat vattenmätning generellt sett. Införande av vattenmätare i alla fas-
tigheter skapar den nödvändiga infrastrukturen som krävs för att 
kunna införa en differentiering av dricksvattenpriset.  
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En ny konstruktion av va-taxan med vattensmart prissättning som 
utgångspunkt bedöms kunna införas tidigast 2025/2026, med hänsyn 
till att arbetet med snabbare införande av digitala vattenmätare plan-
eras för att genomföras under 2022-2024. 
 
Föreliggande förslag innehåller förändringar avseende dagvattenav-
gift för så kallad allmän platsmark. Allmän platsmark innefattar ge-
mensamma ytor som utgörs av allmänna vägar, torgytor och grönytor 
som har behov av vattentjänsten dagvatten för att ta hand om dagvat-
ten som uppstår på dessa ytor. I de flesta fallen är det kommunen 
eller Trafikverket som är så kallad allmän platsmarkshållare och där-
med ansvarig för att betala anläggningsavgift då ytorna ansluts till 
det allmänna dagvattensystemet samt brukningsavgift för tiden där-
efter. Detta är ett naturligt steg för att alla fastigheter som har behov 
av dagvattentjänster ska vara med och bidra till både anläggnings- 
och driftkostnader på ett rättvist och skäligt sätt såsom vattentjänst-
lagen föreskriver. 
 
För 2022 föreslås inga förändringar för avgifterna för typhus A och 
typhus B. 
 
Anläggningsavgift: 
Typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 
m3 vatten/år) är fortsatt 155 500 kr inkl. moms. 
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m2 tomt-
yta och förbrukning 2 000 m3 vatten/år) är fortsatt 442 500 kr inkl. 
moms. 
 
Brukningsavgift: 
Typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 
m3 vatten/år) är fortsatt 6 525 kr inkl. moms. 
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m2 tomt-
yta och förbrukning 2 000 m3 vatten/år) är fortsatt 69 860 kr inkl. 
moms. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 217 
Laholmsbuktens VA AB beslut den 20 september 2021 § 96 
Laholmsbuktens VA AB tjänsteskrivelse den 27 maj 2021 
Förslag till Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning 2022 
Jämförelsediagram anläggningsavgifter och brukningsavgifter 2021 
Kommentarer till 2021 års taxestatistik från Svenskt Vatten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kommunfullmäktige 2021-11-30  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

Genomsnittlig prisförändring för de senaste fem åren för Laholm 
2017-2022 
Taxa för hållbara vattentjänster, PM1 Bruknings- och anläggnings-
avgift för allmän platsmarkshållare, WSP 20210712 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva M Larsson (MP): Återremiss av ärendet för att utreda möjlig-
heten att ändra brukningsavgiften så att den fasta avgiften sänks och 
den rörliga delen höjs för att stimulera vattenbesparing. 
 
Roland Norrman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgö-
ras idag och finner att så ska ske. 
 
Ordföranden lägger därefter fram kommunstyrelsens förslag till be-
slut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det-
samma. 
_____ 
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§ 99 Dnr 2021-000294  
 
Plan- och bygglovstaxan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Plan- och bygg-
lovstaxa, LFS 2.6, att gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2022 
baseras plan- och bygglovstaxan på 2022 års prisbasbelopp om  
48 300 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
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 2021 är 
prisbasbeloppet 47 600 kronor och för år 2022 ökas prisbasbeloppet 
till 48 300 kronor. 
 
Som ett exempel kan anges att bygglovskostnaden för en nybyggnad 
på 200 m2 inklusive startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och 
utstakning ökar med 837 kronor om taxan beräknas med 2022 års 
prisbasbelopp jämfört med 2021 års prisbasbelopp (ökning till  
57 749 från 56 912 kronor).  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 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 2022 baseras på 
2022 års prisbasbelopp.  
 
Utöver prisbasbeloppet föreslår samhällsbyggnadsnämnden att ett 
tillägg av en kartprodukt i form av höjdkarta införs i taxan. Höjdkarta 
krävs vid tillbyggnad av byggnad eller nybyggnad av komplement-
byggnad där beräkning av byggnadshöjd kan påverkas av höjdför-
hållande på angränsande allmän plats. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 218 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 september 2022 § 166 
Tjänsteskrivelse TJS B-57/21 
Plan och bygglovstaxa LFS 2.6 
_____ 
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§ 100 Dnr 2021-000293  
 
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 föreliggande förslag till Avgifter för till-
ståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och lik-
nande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkeme-
del, LFS 2.3, att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten 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 26 augusti 2021 för år 2022 till 2,2 %.  
 
Förutom indexregleringen föreslår miljöenheten att avgiftsuttaget för 
”ny bolagsform” justeras och läggs i en egen kategori. Anledningen 
är att enheten inte kan motivera ett så högt taxeuttag i förhållande till 
arbetsinsatsen.  
 
Miljöenheten föreslår även en borttagning av taxeuttag för ”utsträckt 
serveringstid vid enstaka tillfällen” som ska ersättas med ”utvidgade 
tillstånd vid enstaka tillfälle”. Anledningen är att enheten vill göra 
det enklare för sökanden med en övergripande formulering.  
 
Vidare föreslår miljöenheten ett borttag av kategorin ”utökade ser-
veringstider tills vidare” då denne innefattas i utvidgade tillstånd tills 
vidare. Anledningen är att enheten vill göra det enklare för sökanden 
med en övergripande formulering.  
 
Miljöenheten vill förtydliga den nya texten beträffande ändring av 
tillstånd som föranleder utredning enligt 9 kapitlet 11 § i LFS 2.3. 
Ett namnbyte eller adressändring bör inte medföra en avgift, enheten 
vill att tillståndshavarna ska hålla oss uppdaterade med information. 
De betalar tillsynsavgift som anses täcker in de 10 minuterna det tar 
för enheten att ändra namn i systemet.  
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Syftet med denna ändring är att de anmälningar om ändringar som 
föranleder ett ärende och utrednings ska omfattas av avgift.  
 
Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 219 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 september 2021 § 165 
Tjänsteskrivelse TJM 017-21 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag 
om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, LFS 2.3 
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Kommunfullmäktige 2021-11-30  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 101 Dnr 2021-000310  
 
Avgifter för måltidsservice inom äldre- och handikappomsorgen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till uppräkning av 
avgifter för måltidsservice inom vård och omsorg, LFS 2.7, att gälla 
från och med den 1 mars 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
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. 
 
Avgifter justeras årligen i förhållande till förändringen av prisbas-
beloppet och gäller from 1 mars. För månaderna januari och februari 
tas avgift ut enligt föregående års avgiftsnivå. 
 
Uppräkningen inför 2022 är en ändring av måltidsavgifter utifrån 
ökade kostnader från kostenheten, vilka är högre än justeringen av 
prisbasbeloppet. Detta föranleder att kommunfullmäktige ska be-
sluta om prishöjningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 220 
Socialnämndens beslut den 19 oktober 2021 § 125 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Avslag till uppräkning av avgifter för mål-
tidsservice inom vård och omsorg. 
 
Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP), Lars-Inge Johansson (S), Nicole Eierkus (LP) 
och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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§ 102 Dnr 2021-000299  
 
Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verk-
samhetsområde år 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och avgif-
ter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde, LFS 
2.17, att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 
översyn av gällande hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-
nämndens verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 221 
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 27 september 2021 § 
112 
Förslag till hyror och avgifter för 2022 
Jämförelse Hyror och avgifter 2016-2022 
_____ 
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§ 103 Dnr 2021-000295  
 
Revidering av parkeringsövervakningsområden och felparke-
ringsavgifter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka parkeringsövervaknings-

området till att omfatta hela kommunen. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att höja följande felparkeringsav-

gifter: 
 

Kod Gällande avgift Förslag 
1 300 kr 500 kr 
9 500 kr 1 000 kr 
24 300 kr 500 kr 
25 300 kr 500 kr 
4 300 kr 500 kr 
35 300 kr 500 kr 
38 300 kr 500 kr 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående revideringar av 

parkeringsövervakningsområden och felparkeringsavgifter, LFS 
7.17, ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Parkeringsövervakningsområde 
Kommunen ansvarar för parkeringsövervakningen enligt lagen om 
kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24). Parkeringsöver-
vakningen köps idag av bevakningsbolag. 
 
Laholms kommun fortsätter att växa och utvecklas och med denna 
utveckling ökar behovet av övervakning av de allmänna platserna, så 
som kommunala parkeringar och längs med allmänna vägar och ga-
tor. Den kommunala parkeringsövervakningen omfattar idag La-
holms tätort och delar av Mellbystrand. Parkeringsövervakningen i 
Mellbystrand är begränsad till sommarmånaderna juni-augusti och 
gäller endast i den norra och strandnära delen av orten. Felparkering 
förekommer på många fler ställen i kommunen och som det beslu-
tade parkeringsövervakningsområdet ser ut idag är kommunen 
mycket begränsad i sina möjligheter att tillhandahålla god service 
och snabb ärendehantering gällande felparkerade och övergivna for-
don i kommunen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att parkeringsövervakningsom-
rådet i kommunen utökas till att omfatta hela kommunen. Felparke-
rade och övergivna fordon som stått på samma ställe under en längre 
tid, kan bidra till en ökad otrygghet och risken för skadegörelse ökar 
ju längre fordonet står på platsen. Genom att utöka parkeringsöver-
vakningsområdet kan felparkerings- och fordonsärenden hanteras på 
ett snabbare och mer resurseffektivt sätt, då bevakningsbolagets 
tjänster kan nyttjas i hela kommunen. Detta förslag bidrar även till 
att upprätthålla en god service gentemot kommunens invånare och 
en tryggare miljö. 
 
Felparkeringsavgifter 
Vid överträdelser av både generella och lokala föreskrifter om par-
kering har kommunen möjlighet att ta ut felparkeringsavgift av be-
rörd fordonsägare (Lagen om felparkeringsavgift 1976:206).  
 
För att så ska kunna ske måste kommunen ha fastställt avgiftens stor-
lek, som får bestämmas till lägst 75 kronor och högst 1 300 kronor 
(Förordning om felparkeringsavgift 1976:1128). Kommunfullmäk-
tige beslutade den 26 mars 2019 § 34 att fastställa felparkeringsav-
gifter i tre nivåer; 300 kronor, 500 kronor och 1 000 kronor. 
 
Förslaget innebär en revidering av beslutade felparkeringsavgifter 
där avgifter ses över för att på ett bättre sätt spegla den allvarlighets-
grad som överträdelserna innebär. Förslaget innebär att följande ko-
der föreslås justeras: 
 

Kod Gällande avgift Förslag 
1 300 kr 500 kr 
9 500 kr 1 000 kr 
24 300 kr 500 kr 
25 300 kr 500 kr 
4 300 kr 500 kr 
35 300 kr 500 kr 
38 300 kr 500 kr 

 
Ekonomiska konsekvenser 
En utökning av parkeringsövervakningsområdet kan resultera i att 
fler felparkeringsavgifter utfärdas. Syftet med utökat parkeringsö-
vervakningsområde är dock inte att utfärda fler böter, utan att upp-
rätthålla trafiksäkerheten och efterföljning av bestämmelser i trafi-
ken för att bidra till en tryggare kommun. Parkeringsövervakningen 
sker inom ramarna för ramavtal med bevakningsbolaget. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 222 
Tjänsteskrivelse den 27 augusti 2021 
Parkeringsövervakningsområde och felparkeringsavgift, LFS 7.17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Gudrun Pettersson (C) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 
Ove Bengtsson (S) och Erling Cronqvist (C): Bifall till samhälls-
byggnadsnämndens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Roland Norrmans förslag mot Gudrun Pettersson 
med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i en-
lighet med Gudrun Pettersson med fleras förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-
slutsgång: 
Ja-röst för Gudrun Pettersson med fleras förslag till beslut. 
Nej-röst för Roland Norrmans förslag till beslut. 
 
Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster för Gudrun Pettersson med fleras förslag och 18 
nej-röster för Roland Norrmans förslag beslutar kommunfullmäktige 
i enlighet med Gudrun Pettersson med fleras förslag till beslut. (se 
bilagda voteringslista § 103) 
 
Reservation 
Thomas Lövenbo (-), Karin Sjöström (SD), Peter Berndtson (SD), 
Ann-Helene Djivjak (SD), Mikael Sandén (SD), Anita Folden (SD), 
Lars Sjöström (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED) och Martin Lönn-
stam (MED) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
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§ 104 Dnr 2021-000158  
 
Kommunplan och nämndsplan med budget år 2022 samt ekono-
misk plan år 2023-2024 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Nämndernas budgetramar 
Driftbudgetens nettobudgetramar år 2022 uppgår för respektive 
nämnd till följande: 
 
Kommunfullmäktige  2 360 tkr 
Kommunstyrelsen  90 870 tkr 
Kultur- och utvecklingsnämnden 238 475 tkr 
Barn- och ungdomsnämnden   561 935 tkr 
Socialnämnden  542 480 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden  113 310 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden, VA-verksamhet 0 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden, avfallsverksamhet 0 tkr 
 
Övergripande 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2022 med angivna gemensamma resul-
tatmål. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansi-

ella mål för verksamheten.  
 
3. Kommunens utdebitering för år 2022 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona.  
 
4. Resultat-, kassaflödes- och balansbudgeten fastställs. 
 
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2022 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 1 100 000 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 
lånebelopp om 105 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och 
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kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skul-
debrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
7. Borgensavgiften för Laholmshem AB och Fastighets AB Klara-

bäck i Laholm ska under 2022 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 2021 för vilka an-

slag finns upptagna i budget för år 2022. 
 
11. Kommunstyrelsen bemyndigas att från finansförvaltningens an-

slag för oförutsedda behov prioritera och omdisponera till kom-
munstyrelsens och övriga nämnder om maximalt 2 000 tusen kro-
nor. 

 
12. Kommunstyrelsen delegerar till ledningsutskottet att från finans-

förvaltningens anslag för oförutsedda behov prioritera och 
omdisponera till kommunstyrelsens och övriga nämnder om 
maximalt 2 000 tusen kronor. 

 
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. 
 
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. 
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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 
2020 har samtliga partier förutom trygghetspartiet lämnat in redovis-
ning och granskningsrapport före utgången av den tidsfrist som par-
tistödsreglerna föreskriver, dvs. senast den 30 juni 2021.  
 
1. Anslaget för partistöd år 2022 fastställs till 1 207 500 kronor, 

varav grundstödet utgör 24 150 kronor per parti och mandatstödet 
24 150 kronor per mandat. 

 
2. För år 2022 betalas partistöd ut enligt följande: 
 
Parti (mandat) Grundstöd, 

kronor 
Mandatstöd,  
kronor 

Totalt,  
kronor 

Socialdemokraterna (8)            24 150 193 200 217 350 
Centerpartiet (7)                          24 150 169 050 193 200 
Moderaterna (7)                         24 150 169 050 193 200 
Sverigedemokraterna (7)           24 150 169 050 193 200 
Laholmspartiet (3)                     24 150 72 450 96 600 
Kristdemokraterna (2)               24 150 48 300 72 450 
Medborglig samling (2)            24 150 48 300 72 450 
Liberalerna (2)                          24 150 48 300 72 450 
Vänsterpartiet (1)                      24 150 24 150 48 300 
Trygghetspartiet (1)                  - - - 
Miljöpartiet (1)                         24 150 24 150 48 300 
Totalt     241 500 966 000 1 207 500 
 
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 
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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 2022 samt eko-
nomisk plan 2023-2024. 
 
Kommunstyrelsen fattade den 11 maj 2021 beslut om riktlinjer och 
direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan. Bud-
getramarna för 2022 och planåren efter bygger på kommunplanbe-
slutet 2021 samt under innevarande år godkända förändringar som 
påverkar efterföljande år.  
 
Kommunfullmäktige har under april månad 2019 beslutat om en vis-
ion för kommunen. Visionen tog avstamp i att befolkningen år 2040 
ska uppgå till 30 000 invånare. I beslutet om ny vision fastställdes 
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 tre, 2022, av fyraårsperioden med möjligheter och utma-
ningar inom målområdena samt beskrivit effekterna som nämnderna 
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.  
 
Under hösten 2021 haren utredning med särskilda utredare i uppdrag 
fått analysera socialnämndens budgetram i förhållande till liknande 
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kommunen. Även en genomlysning av nämndens gemensamma ad-
ministration har utretts samt ett antal andra mjuka värden. Utredarna 
har för kommunstyrelsens ledamöter och socialnämndens presidium 
redovisat slutsatserna den 6 oktober. Slutsatserna tar avstamp i att 
nämndens tilldelade budgetutrymme är för lågt i förhållande till 
andra liknande kommunen. Nämnden är underbudgeterad framförallt 
inom äldreomsorgen och till viss del inom individ- och familje-
omsorgens delar. Samtidigt har nämnden också ett eget ansvar att 
göra vägval utifrån utredarnas analys kring förvaltningens beman-
ning. I budgetförslaget återfinns totalt 24 000 tusen kronor för att 
korrigera nämndens underfinansiering.   
 
I budgetbeslutet har nämnderna kompenserats med volymföränd-
ringar utifrån kommunens befolkningsprognos. Det är tredje gången 
kommunen tillämpar denna princip med kompensation eller justering 
i förväg.  
 
Tidigare har nämnderna erhållit kompensation i efterhand för volym-
förändringarna. Budgetramarna innehåller följaktligen kompensat-
ion/justering för volymer under 2022 i budgetförslaget. Nämnderna 
erhåller i budgetbeslutet den ram som nämnden kan förväntas erhålla 
för att bedriva verksamheten under 2022. Inga ytterligare tillskott för 
befolkningsförändringarna kommer beaktas under 2022.  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens ram för 2022 gällande anslag för 
gymnasieverksamheten är justerad ned på grund av sjunkande elev-
tal. Nedjusteringen motsvarar 900 tusen kronor men samtidigt erhål-
ler nämnden ett anslag om 500 tusen kronor för att trotsallt leverera 
en kvalitetssäkrande verksamhet på Osbecksgymnasiet. 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 2022 med bibehållna program, 
bibehållen kvalitet samt en bibehållen administration för skolan. Då 
nämnden behåller en något nedjusterad ram för 2022 i förhållande 
till 2021 uppgår således elevpengen i snitt för verksamheten till 
121 700 kronor vilket medför ett totalanslag om 107 460 tusen kro-
nor samt ytterligare 500 tusen kronor för att bibehålla kvalitén och 
administrationen. 
 
Även barn- och ungdomsnämnden har sjunkande elevtal inom 
grundskolan. Där görs en korrigering om 34 elever vilket medför att 
nämndens budgetram sänks med 1 625 tusen kronor inför 2022. 
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Inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen är nivån inför 
2022 oförändrad. 
 
Såväl gymnasieverksamhetens som barn- och ungdomsnämndens 
olika verksamhetsområden har de två senaste åren haft något sjun-
kande volymer. Kommunens befolkning växer ingen under 2021 
med en hög tillväxt efter ett något svagare år 2020. Lägre befolk-
ningsökning i de lägre åldersgrupperna i kommunen skådas under 
2022 och 2023 för att senare ta fart igen. 
 
Budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 35,2 miljoner kronor. För 
de två nästkommande åren är de planerade resultatöverskotten 33,6 
miljoner kronor och 32,6 miljoner kronor. 
 
För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning 
återgår kommunen till ett lite mer långsiktigt finansiellt mål.  
 
Resultatmålet återgår till att det finansiella överskottet ska uppgå till 
ett belopp som motsvarar minst 2,0 procent av skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter under en rullande 
treårsperiod samt att ett enskilt år inte får understig 1,0 procent.  
 
Resultatnivån för budgetåret uppgår i framlagt förslag till 2,2 procent 
för att efterföljande planår, 2023 uppgå till 2,0 procent och 2024 
uppgå till 1,9 procent.   
 
Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investe-
ringar om totalt 518,3 miljoner kronor. Av detta belopp svarar VA- 
och avfallsverksamheten för ca 179,5 miljoner kronor, cirka 35 pro-
cent. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 223 
Kommunrevisionens förslag till budget 2022. 
Samverkan Laholms överväganden och ställningstaganden.  
Förslag till kommunplan med budget 2022 samt ekonomisk plan 
2023-2024 inklusive ekonomisk sifferbilaga. 
Förhandlingsprotokoll MBL, kommunplan med budget 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunplan med budget år 2022 
samt ekonomisk plan 2023-2024 
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Erling Cronqvist (C) med instämmande av Roland Norrman (M), 
Eva M Larsson (MP), Jörgen Nilsson (KD), Margareta Jonsson (L), 
Ove Bengtsson (C), Eric Semb (M), Lamis Al Nouri (C), Sara Unos-
son (KD), Jerker Jacobsson (M), Knut Slettengren (M), Gudrun Pet-
tersson (C) och Elvis Begic (L): Bifall till samverkan Laholms bud-
getförslag i sin helhet. 
 
Kommunstyrelsens budgetram 
Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsens budgetram utökas med 10 
miljoner kronor per år under planperioden, till att upphandla tjänster 
från vaktbolag som skall ha till uppgift att patrullera i kommunen och 
helst på landsbygden, för att bevaka och förhindra brott, de skall vara 
ett komplement till polisen, som inte har resurser nog, för att ge kom-
muninvånarna trygghet mot brott.  
 
Lennart Svensson (V): Kommunstyrelsens budgetram utökas med 
8,5 miljoner kronor fördelat på 2,5 miljoner kronor för fördjupad 
översiktsplan för kommunens östra delar och 3 miljoner kronor för 
projektkostnader, personalkostnader, fortlöpande utvärderingskost-
nader för en genomgripande analys och ett försök/projekt med för-
kortad arbetstid med bibehållen lön, samt 3 miljoner kronor för kom-
petens- och organisationskostnader för att arbeta med ett hållbart kli-
matperspektiv. 
 
Martin Lönnstam (MED) med instämmande av Thomas Lövenbo  
(-): Överskottsmålet ska vara 2,1 %.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra effektiviseringar 
inom samtliga verksamheter i enlighet med de statliga utredningarna 
LEV I och LEV II. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Bertil 
Johanssons förslag respektive Martin Lönnstams förslag och Lennart 
Svenssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP), Lars Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus 
(LP), Lennart Svensson (V), Martin Lönnstam (MED), Karl-Fredrik 
Klinker (MED) och Thomas Lövenbo (-) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. 
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Barn- och ungdomsnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bo Tengqvist (S) och Ove 
Bengtsson (S): Barn- och ungdomsnämndens ram utökas med 13 
miljoner kronor fördelat enlig följande; 7 miljoner kronor för höjd 
förskolepeng, 2 miljoner kronor för förstärkning av stödfunktioner, 
elevhälsa, socialpedagoger och speciallärare, 2 miljoner kronor till 
fler fritidspedagoger samt 2 miljoner kronor för pilotverksamheten 
Lär dig att leka i förskolan. 
 
Bertil Johansson (LP): Ett extra öronmärkt anslag till Barn- och ung-
domsnämnden om 10 miljoner kronor per år under planperioden, för 
satsning på bättre skolresultat, samt för att anställa specialpedagoger. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Kjell 
Henrikssons förslag respektive Bertil Johanssons förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP), Lars Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus 
(LP), Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Ove Bengtsson (S), 
Kristina Jönsson (S), Magnus Johansson (S), Siv Pålsson (S), Bo 
Tengqvist, Birgitta Fritzon (S) och Lennart Svensson (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bo Tengqvist (S) och Ove 
Bengtsson (S): Kultur- och utvecklingsnämndens ram utökas med 2 
miljoner kronor för arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Martin Lönnstam (MED) med instämmande av Thomas Lövenbo  
(-): Kultur- och utvecklingsnämndens ram utökas med 1,5 miljon 
kronor fördelat på följande; 1 miljon kronor för att höja habiliterings-
ersättningen och 0,5 miljoner kronor för att införa fri sommarsims-
kola för barn i Laholms kommun.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Kjell 
Henrikssons förslag respektive Martin Lönnstams förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
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Reservation 
Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Ove Bengtsson (S), Kristina 
Jönsson (S), Magnus Johansson (S), Siv Pålsson (S), Bo Tengqvist, 
Birgitta Fritzon (S), Martin Lönnstam (MED), Karl-Fredrik Klinker 
(MED) och Thomas Lövenbo (-) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för eget förslag. 
 
Lennart Svensson (V) och Mikael Sandén (SD) reserverar sig mot 
beslutet att inte införa fri sommarsimskola. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bo Tengqvist (S) och Ove 
Bengtsson (S): Samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med 500 tu-
sen kronor för fria bussresor för alla över 75 år. 
 
Bertil Johansson (LP): Vi vill anslå 2 miljoner kronor per år under 
planperioden, till fria resor för pensionärer med kollektivtrafiken un-
der lågtrafiktid inom kommunens gränser.  
 
Lennart Svensson (V): Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utö-
kas med 3 miljoner kronor för avgiftsfri kollektivtrafik för skolung-
domar och pensionärer under sommarmånaderna 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Kjell 
Henrikssons förslag respektive Bertil Johanssons förslag och Lennart 
Svenssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Ove Bengtsson (S), Kristina 
Jönsson (S), Magnus Johansson (S), Siv Pålsson (S), Bo Tengqvist, 
Birgitta Fritzon (S), Lennart Svensson (V), Bertil Johansson (LP), 
Lars Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP), Martin Lönnstam 
(MED), Karl-Fredrik Klinker (MED) och Thomas Lövenbo (-) reser-
verar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 
Socialnämndens budgetram 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bo Tengqvist (S) och Ove 
Bengtsson (S): Socialnämndens ram utökas med 11 miljoner kronor 
fördelat enlig följande; 6 miljoner kronor för förstärkt äldreomsorg 
samt 5 miljoner kronor för förstärkt kompetensutveckling.  
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Bertil Johansson (LP): Att till socialnämndens driftbudget anslå 10 
miljoner kronor per år under planperioden, för att täcka kostnaderna 
för det ökade vårdbehovet, samt att utöka personaltätheten. 
 
Lennart Svensson (V): Socialnämndens ram utökas med 21 miljoner 
kronor. Varav 5 miljoner till skyddat boende/kvinnojour och sam-
verkan med övriga myndigheter. 
 
Martin Lönnstam (MED) med instämmande av Thomas Lövenbo  
(-): Att istället för som samverkan Laholms satsning på 20 miljoner 
kronor till äldreomsorgen, tillskjuts 16 miljoner till äldreomsorgen 
och 4 miljoner satsas på LSS. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Kjell 
Henrikssons förslag respektive Bertil Johanssons förslag, Lennart 
Svenssons förslag och Martin Lönnstams förslag och finner att kom-
munfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Ove Bengtsson (S), Kristina 
Jönsson (S), Magnus Johansson (S), Siv Pålsson (S), Bo Tengqvist, 
Birgitta Fritzon (S), Lennart Svensson (V), Bertil Johansson (LP), 
Lars Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP), Mikael Sandén (SD), 
Martin Lönnstam (MED), Karl-Fredrik Klinker (MED) och Thomas 
Lövenbo (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 
Bertil Johansson (LP): Att anslå under planperioden 5 miljoner kro-
nor per år, till samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för att 
rusta upp det lokala vägnätet. 
 
Lennart Svensson (V): Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 
utökas med 10 miljoner kronor per år för planperioden 2022-2024 
för samordningskostnader, överläggningar, avtal mellan berörda par-
ter, väntsalar, perronger m.m. kopplat till Markarydsbanan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Bertil 
Johanssons förslag respektive Lennart Svenssons förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
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Reservation 
Bertil Johansson (LP), Lars Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus 
(LP) och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för eget förslag. 
 
Kommunstyrelsens investeringsram 
Lennart Svensson (V): Kommunstyrelsens investeringsram utökas 
med 7,5 miljoner kronor för ersättning till markägare för utvidgning 
av Svarvareskogens naturreservat. 
 
Martin Lönnstam (MED) med instämmande av Thomas Lövenbo  
(-): Cykelväg mellan Hasslöv och Östra Karup som är budgeterat 
med 10 miljoner kronor flyttas från år 2024 till 2022. Gemensamma 
investeringar för infrastrukturen om 3 miljoner kronor senareläggs 
till 2024. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Lennart 
Svenssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens liggande förslag mot 
Martin Lönnstams förslag och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-
slutsgång: 
Ja-röst för kommunstyrelsens liggande förslag till beslut. 
Nej-röst för Martin Lönnstams förslag till beslut. 
 
Omröstningsresultat 
Med 38 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 3 nej-röster för 
Martin Lönnstams förslag beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. (se bilagda voteringslista 
§ 104) 
 
Reservation 
Lennart Svensson (V), Martin Lönnstam (MED), Karl-Fredrik Klin-
ker (MED) och Thomas Lövenbo (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 

Kommunfullmäktige 2021-11-30  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

Övriga nämnders investeringsramar 
Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till investerings-
ramar för övriga nämnder och finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med detsamma. 
 
Utdebitering 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Lennart Svensson (V): 
Kommunens utdebitering för år 2022 ska vara 21:58 kronor per skat-
tekrona. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens liggande förslag mot Bertil 
Johansson med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige be-
slutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Bertil Johansson (LP), Lars-Inge Johansson (LP), Nicole Eierkus 
(LP) och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för eget förslag. 
 
Partistöd 
Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Kommunrevisionens budget 
Ordföranden lägger fram presidiets förslag och finner att kommun-
fullmäktige bifaller detsamma. 
 
Slutligen lägger ordföranden fram kommunstyrelsens förslag i övrigt 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 105 Dnr 2021-000313  
 
Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal, Hasslövs bygde-
gård 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande ansö-
kan att för planerade åtgärder på Hasslövs bygdegård lämna 
Hasslövs bygdegårdsförening bidrag med 30 procent av det bidrags-
underlag som berättigar till statligt bidrag enligt förordningen 
(2016:1367) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 
 
Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig omfatt-
ning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organisation el-
ler grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten. 
 
Ärendebeskrivning 
Hasslövs bygdegårdsförening har den 22 oktober 2021 kommit in 
med en ansökan om kommunalt stöd för investering i allmän sam-
lingslokal enligt författningen (SFS 2016:1367). Under 2018 inkom 
föreningen med en ansökan om stöd. Kultur- och utvecklingsnämn-
den tillstyrkte föreningens ansökan 2018. Efter fullmäktiges godkän-
nande beviljade däremot inte Boverket bidrag till föreningen.  
 
Investeringen avser även denna gång standardhöjande reparationer 
och utrustning. Den totala kostnaden för investeringen uppgår till 
585 000 kr. En förutsättning för att Boverket ska bevilja bidraget om 
högst 50 procent är att kommunen medfinansierar 30 procent via bi-
drag till föreningen. Kommunens del motsvarar 175 500 kr. Reste-
rande del om 20 procent ska finansernas av föreningen. 
 
Investeringen omfattar ny diskmaskin, värmepumpar, varmvattenbe-
redare, kylaggregat, isolering av vinden samt solceller. Ansökan som 
inkommit den 22 oktober till kommunen innehåller samma delar som 
föregående ansökan från 2018. Summa för åtgärderna har dock revi-
derats upp med 108 500 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 16 november 2021 § 224 
Tjänsteskrivelse den 3 november 2021 
Ansökan om bidrag den 22 oktober 2021 
_____ 
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§ 106 Dnr 2020-000388  
 
Översyn av gällande ersättningsbestämmelser till förtroende-
valda 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande tjänstgöringsgrad för  
ordförandena i nämnderna: 
 
Barn- och ungdomsnämnden    45 % 
Kultur- och utvecklingsnämnden  45 % 
Samhällsbyggnadsnämnden   50 % 
Socialnämnden   50 % 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 27 mars 2018 § 31 beslutat om bestäm-
melser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms 
kommun, LFS 6.1, för mandatperioden 2019-2022, efter förslag från 
demokrati- och organisationsberedningen.  
 
Arvodesberedningen startade under slutet av 2020 upp arbetet med 
översyn av gällande ersättningsbestämmelser till förtroendevalda in-
för den nya mandatperioden 2023-2026. I januari 2021 beslutade ar-
vodesberedningen om ett uppdrag till kommunledningskontoret att 
genomföra översyn av ersättningsbestämmelserna för förtroende-
valda. Särskilt fokus skulle läggas vid områdena årsarvode, inläs-
ningsarvode för ersättare samt att förenkla processer för förlorad ar-
betsinkomst och hur ersättning begärs för detta.  Arvodesbered-
ningen beslutade vid samma tillfälle att arbeta utifrån gemensamma 
principer om bred konsensus och att arvodesreglerna ska stärka och 
gynna den politiska styrningen.  
 
Arvodesberedningen remitterade den 11 juni 2021 § 3 förslag till för-
ändrade ersättningsbestämmelser för förtroendevalda till de i kom-
munfullmäktige representerade partierna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2021 att återremittera 
arvodesberedningens förslag om ordförandenas tjänstgöringsgrad i 
nämnderna, för att komma med ett förslag baserat på ansvarsförhål-
landen och hur mycket tid som krävs för att sköta respektive fack-
nämnd. 
 
Med anledning av återremissen har ett jämförande underlag tagits 
fram gällande ordförandenas tjänstgörandegrad. Ordförandena i 
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nämnderna och förvaltningscheferna har fått svara på några frågor. 
Det har även tagits fram jämförande statistik över antal ärenden, in-
läsningsmängd och antal sammanträden i respektive nämnd under 
mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 
Arvodesberedningens beslut den 17 november § 5 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Ove Bengtsson (S): bifall 
till arvodesberedningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram arvodesberedningens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 
_____ 
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§ 107 Dnr 2021-000327  
 
Val av revisor i kommunens förvaltade stiftelser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till revisor till Stiftelsen Allsingska skoldonationen, org nr 849201-
8703, utses för tiden till och med 31 december 2022, PwC AB org nr 
556029-6740 med Jelena Karlsson 880209-1507 som huvudansvarig 
revisor. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) ska varje stiftelse ha 
minst en revisor. I stiftelser med anknuten förvaltning, dit de av kom-
munen förvaltade avkastningsstiftelserna hör, ska kommunfullmäk-
tige utse revisorer.  
 
För sådana stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska 
enligt 4 kap. 4 § stiftelselagen minst en revisor vara auktoriserad eller 
godkänd revisor. För nedan tre stiftelser har kommunfullmäktige den 
18 december 2018, § 150, utsett Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
AB, till revisor för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022. 
 
- Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden 
- Stiftelsen Laholms kommuns sociala samfond 
- Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse 
 
Uppdraget tilldelades sedan till auktoriserad revisor Jelena Karlsson 
på PwC. Stiftelsen Allsingska skoldonationen är från och med 2021 
skyldiga att upprätta en årsredovisning och ska därför enligt 4 kap. 4 
§ stiftelselagen ha minst en revisor som ska vara auktoriserad eller 
godkänd. Jelena Karlsson är tillfrågad och kan tänka sig att revidera 
även Stiftelsen Allsingska. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhet ekonomis tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 
_____ 
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§ 108 Dnr 2021-000305  
 
Fyllnadsval av huvudman i Laholms Sparbank  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Bo Brink, Skummeslövsstrand, som hu-
vudman i Laholms Sparbank, för tiden till och med den 31 december 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i La-
holms Sparbank efter Maria Bronelius (C). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C): Centerpartiet föreslår Bo Brink (C), Skum-
meslövsstrand 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Centerpartiets förslag på huvudman och 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 109 Dnr 2021-000314 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Lars Lindström, Knäred, som ersättare i 
socialnämnden, för tiden till och med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i social-
nämnden efter Boel Göransson (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C): Centerpartiet föreslår Lars Lindström, Knäred, 
som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Centerpartiets förslag på ersättare och 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 110 Dnr 2021-000316  
 
Avsägelse från politiskt uppdrag som huvudman i Sparbanken 
Boken 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige befriar Thomas Lövenbo (-) från sitt uppdrag 
som huvudman i Sparbanken Boken. 
 
Fyllnadsval förrättas vid kommande sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Thomas Lövenbo (-) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 
som huvudman i Sparbanken Boken. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse den 26 oktober 2021. 
_____ 
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§ 111 Dnr 2021-000332 

Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i barn- och ung-
domsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige befriar Fredrik Lindqvist (C) från sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Emelie Oskarsson, Laholm, som ersättare 
i barn- och ungdomsnämnden, för tiden till och med den 31 decem-
ber 2022. 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Lindqvist (C) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden 

Beslutsunderlag 
Avsägelse den 15 november 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C): Centerpartiet föreslår Emelie Oskarsson (C), 
Laholm som ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Centerpartiets förslag på ersättare och 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
_____ 
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§ 112 Dnr 2021-000016  
 
Anmälningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
1. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ledamot/ersättare i kommunfull-

mäktige. 
2. Kultur och utvecklingsnämnden. Systematiskt kvalitetsarbete – 

Gymnasieskola och Vuxenutbildning år 2021 
3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av anmälan till 

huvudman om kränkande behandling, diskriminering och trakas-
serier år 2/2021. 

_____ 
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