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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (26) 

Kommunfullmäktige 2021-01-26  
 

 

 

Plats och tid Campus Laholm Aulan, klockan 18:30 – 21:30 

 Presidiet, justerare och sekreterare närvarade fysiskt, övriga via Teams 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Sara Unosson (KD) och Maria Bronelius (C) 

  

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

 

Paragrafer  §§ 1-15 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Sara Unosson (KD) Maria Bronelius (C) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 26 januari 2021 

 
Protokollet som justerats den 28 januari 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 29 januari 

 till och med den 19 februari 2021 intygas. 

 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021 

VOTERINGSLISTA    § 4    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1    1    

Jerker Jacobson (M) 1    1    

Kenneth Camitz (M) 1    1    

Knut Slettengren (M) 1    1    

Eric Semb (M) 1    1    

Sten Candell (M) -- Marit Schwerin   1    

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Gudrun Pettersson (C) 1  1      

Majvor Persson (C) 1  1      

Fredrik Lindqvist (C) -- Annalena Emilsson 1      

Lamis Al Nouri (C) 1  1      

Elvis Begic (L) 1  1      

Margareta Jonsson (L) 1  1      

Sara Unosson (KD) 1  1      

Jörgen Nilsson (KD) 1  1      

Inger Reinfeldt (TRP) 1  1      

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Kjell Henriksson (S) 1    1    

Annita Asplid (S) 1    1    

Ove Bengtsson (S) 1    1    

Kristina Jönsson (S) 1    1    

Magnus Johansson (S) 1    1    

Siv Pålsson (S) 1    1    

Bo Tengqvist (S) 1    1    

Birgitta Fritzon (S) 1    1    

Lennart Svensson (V) 1    1    

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021 

VOTERINGSLISTA § 4 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 1  1      

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

Peter Berndtson (SD) 1  1      

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1  1      

Mikael Sandén (SD) 1  1      

Anita Folden (SD) 1  1      

Helge Wigforss (SD) -- Anna Nylander 1      

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Lars-Inge Johansson (LP) 1    1    

Nicole Eierkus (LP) 1    1    

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1  1      

Martin Lönnstam (MED) 1  1      

Jonas Hellsten (M) 1    1    

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021 

Ersättare Parti Nv 

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Måns Kristiansson (M) 1 

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Jan Gottfriedson (L) 1 

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) 1 

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Karin Sjöström (SD) 1 

Birger Bäkmark (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

Anna-Maria Sjöstrand (TRP)  

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kommunfullmäktige 2021-01-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 1 Dnr 2020-000421  

 

Information om trygghetsundersökning 2020 

      

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret tillsammans med polisen informerar om 

trygghetsundersökningen som genomfördes 2020.      

 

Beslutsunderlag 

Presentation av trygghetsundersökningen 2020      

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 2 Dnr 2019-000524  

 

Information om LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken 

2020 

      

Ärendebeskrivning 

Ungdomssamordnaren informerar om LUPP, lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken 2020.      

 

Beslutsunderlag 

Presentation av LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 

2020.      

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 3 Dnr 2021-000015  

 

Information om revisionsplan för år 2021 

      

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen informerar om revisionsplanen för 2021.      

 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens revisionsplan 2021      

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 4 Dnr 2020-000314  

 

Svar på motion om Sofieroleden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen 

för komplettering med länsstyrelsens beslut om det är tillåtet med 

Kristianstadsvägen som rekommenderad farligt godsled. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Berndtson (SD) 

och Karl-Fredrik Klinker (MED) att beslutet om att bygga om Kris-

tianstadsvägen till farligt godsväg ska omprövas och rivas upp samt 

att Sofieroleden ska byggas ut i enlighet med detaljplan. 

 

Kommunstyrelsen har den 13 november 2018 § 234 gett plane-

ringsenheten i uppdrag att bereda planuppdrag för ändring av de-

taljplan för ombyggnation av Kristianstadsvägen. Uppdraget har 

inte lett till att planen ännu kommit med på kommunstyrelsens pri-

oriteringslista eller väntelista för planarbeten. I samma beslut upp-

drog kommunstyrelsen åt budgetberedningen att i ekonomisk plan 

2022–2023 tillföra investeringsmedel om 25 miljoner kronor för 

ombyggnation av Kristianstadsvägen. Om kommunfullmäktige bi-

faller motionen återkallas uppdragen. 

 

Detaljplanen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för att 

möjliggöra utbyggnad av Sofieroleden mellan Sofiero industriom-

råde och Glänninge industriområde antogs i kommunfullmäktige 

den 29 september 2005. Ganska kort därefter byggdes den södra 

tredjedelen av vägsträckningen ut men delen förbi bostadsområdet 

Örelid 1 byggdes inte. Den 20 december 2006 antog sedan kom-

munfullmäktige detaljplanen för bostadsområdet Örelid 2 placerat 

öster om den tänkta Sofieroleden och i samband med det började 

Sofieroleden ifrågasättas framförallt av de nya invånarna i bostads-

områdena intill den tänkta vägen. Efter detta har flera utredningar 

gjorts kring Sofieroledens sträckning vilka ligger som beslutsun-

derlag till detta ärende. 

 

De utredningar som kommunen låtit utföra anser alla att Sofierole-

dens utbyggnad enligt antagen detaljplan är att föredra framför att 

bygga om Kristianstadsvägen.  

 

  Forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts. 

 

Enligt senaste rapporten från Ramböll från 2020 beräknas översikt-

ligt en utbyggnad av Sofieroleden kosta cirka 25 miljoner kronor 

medan en ombyggnation av Kristianstadsvägen beräknas kosta ca 

29 miljoner kronor exkl. detaljplanekostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2021 § 1 

Ledningsutskottets beslut den 5 januari 2021 § 1 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2020. 

Motion den 24 september 2020. 

Tyréns 2010 – Trafikutredning alternativ sträckning (Kristianstads-

vägen). 

Grontmij 2012 – PM Alternativ sträckning (Kristianstadsvägen). 

Ramböll 2020 – Förstudie omledningsväg Laholm. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Peter Berndtsson (SD), 

Inger Reinfeldt (TRP), Jörgen Nilsson (KD), Margareta Jonsson 

(L), Eva M Larsson (MP), Ove Bengtsson (C), Karl-Fredrik Klin-

ker (MED), Maria Bronelius (C) och Elvis Begic (L): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Bertil Johansson (LP): Återremiss av ärendet för utredning av en ny 

sträckning av farligt godsled som går från Tjärby över Köpingelan-

det och kommer ut vid järnvägsstationen. 

 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Roland Norrman (M) 

och Ove Bengtsson (S): Återremiss av ärendet till kommunstyrel-

sen för komplettering med länsstyrelsens beslut om det är tillåtet 

med Kristianstadsvägen som rekommenderad farligt godsled. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång: 

Ja-röst för avgörande idag. 

Nej-röst för återremiss. 

  Forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts. 

 

Med 22 ja-röster och 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 

återremittera ärendet. 

 

Ordföranden ställer därefter Bertil Johanssons återremissyrkande 

mot Kjell Henrikssons och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med Kjell Henrikssons yrkande. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

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

så skett. 

 

Reservation 

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

kus (LP) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget förslag. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 5 Dnr 2019-000186  

 

Aktualitetsöversyn översiktsplan (framtidsplan 2030) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplaner för Laholms 

kommun kan anses vara inaktuella. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltning-

en i uppdrag att upprätta ny översiktsplan för Laholms kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Gällande översiktsplan, Framtidsplan 2030, antogs 2014-01-28. 

Översiktsplanen ska tas upp för aktualitetsprövning i Kommun-

fullmäktige en gång per mandatperiod. Aktualitetsprövningen ska 

göras utifrån plan- och bygglagens krav av vad som ska framgå av 

översiktsplanen. För att kunna bedöma aktualiteten behövs ett un-

derlag som visar hur de nuvarande översiktsplanerna tillämpas och 

om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk. 

 

Kommunfullmäktiges ställningstagande begränsas till i vilken ut-

sträckning planens intentioner fortfarande är aktuella – med hänsyn 

till nya förutsättningar, lagstiftning, politisk inriktning med mera. 

Själva text- och kartinnehållet i översiktsplanen kan inte ändras ge-

nom beslutet. Ett aktualiseringsbeslut innebär inget reviderat inne-

håll, utan anger endast att översiktsplanernas övergripande syfte 

och tillämpning alltjämt är att anse som aktuella. 

 

Upprättande av en ny översiktsplan är en omfattande process. Inle-

dande behöver en projektplan upprättas och en bred inventering gö-

ras av aktuellt utredningsbehov. Ett antagande hamnar rimligtvis i 

mitten av nästa mandatperiod. En översiktsplan ska spegla den 

övergripande politiska viljan varför det bedöms lämpligt att ett an-

tagande sker först efter nästa val. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2021 § 2 

Ledningsutskottets beslut den 5 januari 2021 § 2 

Planeringsenhetens tjänsteskrivelse, 2020-12-14 

Aktualitetsprövning av översiktsplaner, 2020-12-14  

Bilaga 1, Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, 2020-06-09 

Bilaga 2, Enkätsvar 

 

  Forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

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

så skett. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 6 Dnr 2019-000381  

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för kvarte-

ret Bocken i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Bocken 10, 12 och 12 har 

upprättats efter inkommen ansökan om planbesked från Lagan Fas-

tighetsutveckling AB. Detaljplaneförslaget är nu klart för anta-

gande. För fullgörandet av åtaganden för genomförande av detalj-

planen har ett exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och 

exploatören. 

 

Syftet med exploateringsavtalet är att uppnå ett effektivt och ända-

målsenligt genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet re-

glerar framför allt ansvars- och kostnadsfördelning vid genomfö-

randet. Avtalet reglerar även lantmäteriförrättningar som behövs för 

genomförandet. Exploatören kommer att överlåta den del av fastig-

heten Bocken 12 som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats till 

kommunens fastighet Lagaholm 4:1. För överlåtelsen ska ingen er-

sättning utgå och exploatören bekostar fastighetsbildningen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2021 § 3 

Ledningsutskottets beslut den 5 januari 2021 § 3 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2020. 

Exploateringsavtal med bilagor 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

och Knut Slettengren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Mikael Sandén (SD): Avslag till exploateringsavtalet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mikael Sandéns 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag. 

  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 på lika villkor och finner att 

så skett. 

 

Reservationer 

Mikael Sandén (SD), Peter Berndtsson (SD), Thomas Lövenbo 

(SD), Anita Folden (SD), Anna Nylander (SD), Lars Göran Jarl 

(SD), Ann-Heléne Djivjak (SD), Martin Lönnstam (MED) och 

Karl-Fredrik Klinker (MED) reserverar sig mot beslutet. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 7 Dnr 2019-000196  

 

Antagande av detaljplan för Bocken 10, 11 och 12  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Bocken 10, 11 

och 12, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2013 (KS § 196) att 

låta miljö- och byggnadsnämnden upprätta förslag till detaljplan för 

Bocken 10, 11 och 12, Laholm. 

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadshus att tillskap-

as i ett centralt beläget kvarter. Syftet är också att planlägga befint-

lig kulturhistorisk värdefull bebyggelse och möjliggöra för cent-

rumverksamheter och bostäder inom denna. 

 

Planområdet omfattas av fastigheterna Bocken 10, 11 och 12 som 

avgränsas av Gamlebygatan i norr, Hästtorget i öst och S:t Clemens 

gränd i väst. 

 

Planförslaget innebär en mindre förtätning av stadskärnan där fler 

bostäder kan byggas i Laholms centrum, nära till service, vård, kol-

lektiva förbindelser med mera. Befintlig bebyggelse med kulturhi-

storiskt värde skyddas och fler verksamheter möjliggörs i de befint-

liga lokalerna.  

 

Kulturmiljön skyddas genom att befintliga byggnader inom plan-

området skyddas med rivningsförbud samt varsamhets och skydds-

bestämmelser. Befintlig stenmur, utmed Gamlebygatan, ska vid 

återuppbyggnad återges sin ursprungliga karaktär vad gäller höjd, 

stenars placering, fördelning, fogning samt placering av järnringar. 

Muren, utmed Gamlebygatan, omfattas även av utökad lovplikt 

som innebär att bygglov behöver sökas för eventuella ändringar av 

muren efter att den har återuppbyggts. 

 

Samråd med planförslaget pågick mellan den 20 maj 2019 och den 

28 juni 2019. Samrådsmöte hölls den 12 juni 2019. Synpunkter re-

dovisas i en samrådsredogörelse.  

 

  Forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Forts. 

 

Granskning av planförslaget pågick mellan den 28 september 2020 

till och med 29 oktober 2020. 23 Synpunkter efter granskningen har 

sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

 

Planen hanteras med normalt förfarande och bedöms vara klar för 

antagande. Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåver-

kan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2021 § 4 

Ledningsutskottets beslut den 5 januari 2021 § 4 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 16 december 2020 § 170 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse TJS 078/20 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Knut Slettengren (M), 

Ove Bengtsson (S) och Margareta Jonsson (L): Bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Mikael Sandén (SD) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 

(MED): Avslag till detaljplanen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mikael Sandéns 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

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

så skett. 

 

Reservationer 

Mikael Sandén (SD), Peter Berndtsson (SD), Thomas Lövenbo 

(SD), Anita Folden (SD), Anna Nylander (SD), Lars Göran Jarl 

(SD), Ann-Heléne Djivjak (SD), Martin Lönnstam (MED) och 

Karl-Fredrik Klinker (MED) reserverar sig mot beslutet. 

 

_____ 
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§ 8 Dnr 2020-000390  

 

Ansökan om kommunal borgen - Skummeslövs Utveckling Ide-

ell Förening (SUIF) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ställer borgen som 

säkerhet för Skummeslövs Utveckling Ideell Förening (SUIF) lån 

om 1 200 000 kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Skummeslövs Utveckling Ideell Förening (SUIF) ansöker om 

kommunal borgen för ett lån på 1,2 miljoner kronor för att byta ut 

badets reningsanläggning från 1980-talet. Föreningen har begärt in 

offert för utbyte till ny reningsanläggning. Kostnaden är beräk-

nande till ca 1,2 miljoner kr inklusive moms. Föreningen har för 

avsikt att skyndsamt amortera av lånet. 

 

För att säkra driften av poolområdet har föreningen skrivit ett 5-

årigt arrendeavtal med Båstad Camping vilka i sin tur kommer att 

samverka med SK Stimmet för att möjliggöra fortsatt simskola och 

andra aktiviteter. 

 

Laholms kommun planerar att uppföra en servicebyggnad för all-

mänheten på ett angränsande markområde. Det är ett område där 

satsningar planeras för att öka tillgängligheten till strand och andra 

naturområden. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

ska medge borgen för lånet under förutsättning att föreningen in-

kommer med offert som styrker summan som enligt föreningen be-

höver lånas upp. Kultur- och utvecklingsverksamheten är positiv till 

stabila och långsiktiga verksamheter, både kommersiella och ide-

ella. Tillsammans med kommunen kan dessa aktörer utveckla om-

rådet och tillgängliggöra service och rekreation för boende och be-

sökare. Den verksamhet som bedrivs av bland annat SK Stimmet 

erbjuder viktig samhällsnyttig verksamhet med simskola samt barn- 

och ungdomsträning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2021 § 5 

Ledningsutskottets beslut den 5 januari 2021 § 5 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2020. 

Komplettering av ansökan om borgen den 22 december 2020.  Forts.  forts. 
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Forts. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 november 2020 

§ 165. 

Ansökan om kommunal borgen den 22 oktober 2020. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

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

så skett. 

 

_____ 
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§ 9 Dnr 2020-000283  

 

Hantering av partistöd till Trygghetspartiet i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa Trygghetspartiet i Laholms 

ansökan om utbetalning av partistöd. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 24 november 2020 beslut om ut-

betalning av partistöd (Dnr 2020-201). I beslutet anges att Trygg-

hetspartiet är berättigat till partistöd. Trygghetspartiet i Laholm har 

därefter skriftligen lämnat in de uppgifter som enligt Laholms 

kommuns regler för partistöd krävs för utbetalning. 

 

Det förhållandet att Trygghetspartiet i Laholm har lämnat in dessa 

uppgifter och den skrivelse som partiet lämnat in i ärendet får tol-

kas så att partiet anser sig vara berättigat till partistöd i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut. 

 

Kansliet gör bedömningen att Trygghetspartiet i Laholm inte upp-

fyller representationskravet såsom det kommer till uttryck i kom-

munallagen och att Trygghetspartiet i Laholms ansökan om utbe-

talning därför ska avvisas. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2021 § 6 

Ledningsutskottets beslut den 5 januari 2021 § 6 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2020 

Trygghetspartiet i Laholms skrivelse den 29 november 2020 

Kammarrätten i Stockholms dom den 6 december 2011 i mål nr 

6116-10 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

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

så skett.  Forts. 
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Forts. 

 

Reservationer 

Inger Reinfeldt (TRP) reserverar sig mot beslutet. 

 

_____ 
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§ 10 Dnr 2020-000414  

 

VA-taxa 2021 Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till VA-taxa för La-

holms kommun att gälla från och med den 1 februari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

VA-verksamhetens intäkter utgörs av anläggningsavgifter, som är 

engångsavgifter som betalas i samband med anslutning till den all-

männa va-anläggningen, och av löpande brukningsavgifter. La-

holmsbuktens VA AB ser årligen över va-taxan i syfte att uppnå 

kostnadstäckning för verksamhetens drift och investeringar. 

 

Den ekonomiska planeringen följer de underliggande behoven för 

drift, förnyelse och utveckling av den allmänna va-anläggningen för 

att leverera hållbara vattentjänster över tid. Detta innebär att nuva-

rande kunder ska bära sin kostnadsandel, men också att de nya 

kunder som tillkommer genom exploatering i kommunen eller ge-

nom att befintlig bebyggelse förses med allmänt va-system ska 

svara för sin andel av kostnaden för inträde i och tillgång till befint-

lig va-struktur och för utbyggnad till det aktuella området eller tom-

ten. 

 

Det sker också översyn för att säkerställa att va-taxans uppbyggnad 

ska motsvara de krav som följer av lagen om allmänna vattentjäns-

ter (LAV) och Svenskt Vattens branschriktlinjer om hur va-avgifter 

ska tas ut för att säkerställa en skälig och rättvis fördelning med 

självkostnadsprincipen som grund. Va-taxan gäller för fastigheter 

som ingår i verksamhetsområde för en eller flera av vattentjänsterna 

dricks-, spill- eller dagvatten. Verksamhetsområde fastställs av 

kommunfullmäktige. 

 

För 2021 föreslås inga förändringar för avgifterna för typhus A och 

typhus B. Förslaget innebär förändringar i formuleringar och vissa 

justeringar. 

 

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 tom-

tyta och förbrukning 2 000 m3 vatten/år) är fortsatt 442 500 kr inkl 

moms.  Forts. 
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Forts. 

 

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 tom-

tyta och förbrukning 2 000 m3 vatten/år) är fortsatt 69 860 kr inkl 

moms. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2021 § 7 

Ledningsutskottets beslut den 5 januari 2021 § 7 

Laholmsbuktens VA AB beslut den 16 september 2020 § 105 

Laholmsbuktens VA AB tjänsteskrivelse den 20 juli 2020 

Jämförelsediagram anläggningsavgifter och brukningsavgifter 2020 

Svenskt Vattens taxestatistik 2020 

Kommentarer till 2020 års taxestatistik från Svenskt Vatten 

Frågor och svar från Svenskt Vatten 

Genomsnittlig prisförändring för de senaste fem åren för Laholm 

2016-2021 

Förslag till Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och av-

loppsanläggning 2021 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

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

så skett. 

 

_____ 
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§ 11 Dnr 2020-000315  

 

Förskole- och fritidshemstaxa 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderad förskole- och fritidshemstaxa, 

LFS 2.5, att gälla från och med den 1 februari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 21 oktober be-

slutades om reviderade riktlinjer för förskola och fritidshem i La-

holms kommun. Barn- och ungdomsnämnden beslutade bland annat 

att antal planeringsdagar ska utökas från fyra till sex dagar per läsår 

samt om förtydligande bestämmelser i samband med överflytt till 

annan förskola. Barn- och ungdomsnämnden har fattat sitt beslut i 

enlighet med nämndens reglemente, d.v.s. avseende kommunens 

uppgifter inom skolväsendet som huvudman för förskola, förskole-

klass, grundskola och grundsärskola och som ansvarig för komplet-

terande utbildning i fritidshem. 

 

I LFS 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa pkt 9 finns reglerat att ing-

en avgiftsreducering sker då förskole- eller fritidshemsplats inte 

nyttjas i samband med planeringsdagar. I LFS:en anges även att an-

tal planeringsdagar är fyra till antalet. Uppgift om antal planerings-

dagar beslutas av barn- och ungdomsnämnden och är inte en upp-

gift som ska beslutas genom LFS 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa. 

Ärendet om revidering av LFS 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa 

avser därmed en anpassning av gällande styrdokument utifrån den 

ansvarsfördelning som är beslutad i kommunen. Det innebär att an-

tal planeringsdagar flyttas från LFS 2.5 till barn- och ungdoms-

nämndens riktlinjer för förskola och fritidshem. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2021§ 8 

Ledningsutskottets beslut den 5 januari 2021 § 8 

Barn och ungdomsnämnden den 16 december 2020 § 116 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2020 

Förskole och fritidshemstaxa, LFS 2.5 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige 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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§ 12 Dnr 2020-000385  

 

Svar på revisionens granskning av intern kontroll 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige reviderar Reglemente 

för internkontroll med Tillämpningsanvisningar till reglemente för 

intern kontroll i enlighet med kommunledningskontorets förslag.  

 

2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets tjäns-

teskrivelse som svar på revisorernas granskning. 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar att resultatet av genomförda kontrol-

ler i kommande internkontrollplan ska rapporteras till styrelsen ef-

ter halvårsskiftet och efter årets slut. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Laholms kommun har granskat om kommunstyrel-

sens, nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete med intern kontroll 

är ändamålsenligt. Granskningen har genomförts under 2020 och 

avsett den interna kontrollen under innevarande år.  

 

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen inte bedriver ett helt 

ändamålsenligt arbete med den interna kontrollen. Revisionen re-

kommenderar kommunstyrelsen att genomföra kontrollmoment en-

ligt internkontrollplanen samt att löpande ta del av resultatet av ge-

nomförda kontrollmoment. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till svar på revision-

ens granskning. Kommunledningskontoret förslår att kommunfull-

mäktige reviderar Reglemente för internkontroll med Tillämp-

ningsanvisningar till reglemente för intern kontroll så att eventuella 

avsteg från eller omprioriteringar av kontrollplanen under året ska 

underställas respektive nämnd eller styrelsens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2021§ 9 

Ledningsutskottets beslut den 5 januari 2021 § 9 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2020. 

Förslag till Reglemente för intern kontroll med Tillämpningsanvis-

ningar till reglemente för intern kontroll. 

Granskning av intern kontroll den 20 november 2020. 

 

  Forts. 
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Forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

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

så skett. 

 

_____ 
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§ 13 Dnr 2021-000016  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna.      

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om ur-

sprungsmärkning av köttvaror. Motionen remitteras till ansvarig 

nämnd för kostverksamheten för yttrande senast vid kommun-

fullmäktiges sammanträde i juni 2021. Dnr 2020-412  

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om att in-

rätta en ANDT-samordnare. Motionen remitteras till social-

nämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges samman-

träde i juni 2021. Dnr 2020-411     

      

_____ 
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§ 14 Dnr 2021-000033  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Sten Candell (M) från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i kultur- och ut-

vecklingsnämnden.   

 

2. Kommunfullmäktige utser Thor Gunnar Bjelland (M), Laholm, 

till ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden för tiden till och 

med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Sten  Candell (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som le-

damot i kommunfullmäktige och som ersättare i kultur- och ut-

vecklingsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 24 januari 2021.      

 

_____ 
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§ 15 Dnr 2021-000034  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Lennart Svensson (V) från uppdrag  

som ersättare i socialnämnden.    

 

Ärendebeskrivning 

Lennart Svensson (V) har begärt att få bli befriad från uppdrag som 

ersättare i socialnämnden.     

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 25 januari 2021.      

 

_____ 

 

 




