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Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisionen 

 Sara Shamekhi sakkunnigt biträde till revisionen, Ernst & Young 

 Anders Einarsson, kommunchef 

 Christel Sundberg, socialchef 

 Daniel Johansson, kommande socialchef 

 Niklas Wilsson, samhällsbyggnadschef 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Helge Wigforss (SD) och Kenneth Camitz (M) 
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Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Helge Wigforss (SD) Kenneth Camitz (M) 

 



 

 

Laholms kommun 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 29 mars 2022 

Protokollet som justerats den 31 mars, 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 

1 april till och med den 22 april 2022 intygas. 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2022 

VOTERINGSLISTA  

 § 30  §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1  X      

Jerker Jacobson (M) 1  X      

Kenneth Camitz (M) 1  X      

Knut Slettengren (M) -- Thor Gunnar Bjelland X      

Eric Semb (M) 1  X      

Marit Schwerin (M) 1 Christer Sjöberg §§ 31-38 X      

Erling Cronqvist (C) 1    X    

Ove Bengtsson (C) 1    X    

Gudrun Pettersson (C) 1    X    

Majvor Persson (C) 1    X    

Fredrik Lindqvist (C) -- Roland Gottfridsson   X    

Lamis Al Nouri (C) 1    X    

Annalena Emilsson (C) 1    X    

Elvis Begic (L) 1  X      

Margareta Jonsson (L) 1  X      

Sara Unosson (KD) 1    X    

Jörgen Nilsson (KD) 1    X    

Inger Reinfeldt (TRP) 1  X      

Eva M Larsson (MP) 1    X    

Kjell Henriksson (S) 1    X    

Annita Asplid (S) 1    X    

Ove Bengtsson (S) 1    X    

Kristina Jönsson (S) 1    X    

Magnus Johansson (S) 1    X    

Siv Pålsson (S) 1    X    

Bo Tengqvist (S) 1    X    

Birgitta Fritzon (S) 1    X    

Lennart Svensson (V) 1    X    

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2022 

VOTERINGSLISTA 

    § 30 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (-) 1  X      

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

Peter Berndtson (SD) 1  X      

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1  X      

Mikael Sandén (SD) 1  X      

Anita Folden (SD) 1  X      

Helge Wigforss (SD) 1  X      

Bertil Johansson (LP) 1    X    

Lars-Inge Johansson (LP) 1    X    

Nicole Eierkus (LP) 1    X    

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1  X      

Martin Lönnstam (MED) -- Bo Birgersson X      

Jonas Hellsten (M) 1  X      



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2022 

Ersättare Parti Nv 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Måns Kristiansson (M)  

Christer Sjöberg (M) 1 

Roland Gottfridsson (C)  

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Lena Olofsdotter (C)  

Jan Gottfriedson (L)  

Nura Muhamedbegovic (L)  

Lars Gustafsson (KD)  

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S)  

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Mudhir Karmush (V) 1 

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Lövenbo (SD)  

Karin Sjöström (SD) 1 

Lars Sjöström (SD) 1 

Ulf Johansson (LP) 1 

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP) 1 

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

§ 24 Dnr 69124  

 

Information om flyktingmottagande i kommunen 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchef Anders Einarsson informerade om flyktingmotta-

gande i kommunen.  

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 25 Dnr 2022-000012  

 

Redovisning av granskning "Skolornas arbete för att motverka 

kränkande behandling" 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen redovisar granskning av skolornas arbete för att 

motverka kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning av skolornas arbete för att motverka kränkande behand-

ling. 

_____ 
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§ 26 Dnr 68646  

 

Information från socialnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Tillträdande socialchef Daniel Johansson presenterades.  

 

Socialchef Christel Sundberg och socialnämndens presidium redovi-

sar socialnämndens ekonomiska lägesbild och delar av en utredning 

om särskilt boende som socialnämnden upprättat. 

 

_____ 
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§ 27 Dnr 69286  

 

Information om Markarydsbanan 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadschef Niklas Wilsson informerade om kommunens 

arbete med Markarydsbanan. 

 

_____ 
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§ 28 Dnr 2021-000297  

 

Svar på motion om brottsförebyggande åtgärder i Laholms kom-

mun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen i avseende om upphandling av 

vaktbolag som skall ha till uppgift att patrullera i kommunen, för att 

bevaka och förhindra brott. 

  

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i avseende om 

övevakningskameror. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson, La-

holmspartiet att  

 

- Laholms kommun upphandlar tjänster från vaktbolag som skall 

ha till uppgift att patrullera i kommunen, för att bevaka och för-

hindra brott. 

 

- övervakningskameror sätts upp på flera olika ställen i kommu-

nen, även om de har vissa begränsningar så kan de ge vissa spår 

av gärningspersonerna. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har remitterat ärendet till kommun-

styrelsen för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 29 mars 2022. 

 

Säkerhetsenheten har handlagt ärendet i samverkan med polisen och 

föreslår att motionen avslås i sin helhet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2022 § 44 

Säkerhetsenhetens tjänsteskrivelse den 14 februari 2022 

Samverkansöverenskommelse 2021-2023 Laholms kommun, Polis-

myndigheten och Kriminalvården. 

Uppföljning av Den nya brottsförebyggande processen och aktivite-

ter kopplade till Medborgarlöfte och Aktivitetsplan 2021. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Thor Gunnar Bjelland 

(M), Jörgen Nilsson (KD), Lennart Svensson (V), Ove Bengtsson (S) 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

och Karl-Fredrik Klinker (MED): Bifall till kommunstyrelsens för-

slag till beslut. 

 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Peter Berndtsson (SD): Kommunfullmäktige avslår motionen i avse-

ende om upphandling av vaktbolag som skall ha till uppgift att pat-

rullera i kommunen, för att bevaka och förhindra brott. 

Kommunfullmäktige bifaller motionen i avseende om övervaknings-

kameror. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens liggande för-

slag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP), Lars-Göran Jarl (SD), 

Peter Berndtson (SD), Ann-Heléne Djivjak (SD), Mikael Sandén 

(SD), Anita Folden (SD) och Helge Wigforss (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 29 Dnr 2022-000038  

 

Kommunens reviderade investeringsbudget 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderad investeringsbudget för 

2022 enligt framlagt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige 

under mars månad. Investeringar budgeteras varje år med ett belopp 

som motsvarar de förväntade utgifterna under året.  

 

Projekt kan av olika anledningar bli försenade och behöver därför 

ombudgeteras. Samtidigt kan betalningar i vissa projekt som löper 

över flera år bli tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av 

anslagsavdrag. Det kan även finnas andra skäl för omdisponering el-

ler omprövning i såväl omfattning som tidsmässig förläggning av 

projekt som upptagits i årsbudgeten. 

 

Enligt kommunens regler för anslagsbindningsnivåer binds normalt 

anslagen i investeringsbudgeten på projektnivå med undantag för in-

ventarier och utrustning där nämnderna erhåller investeringsramar. 

Inom kommunstyrelsens budget finns dock ett undantag där styrel-

sen erhåller en investeringsram för gatu- och anläggningsprojekt. 

 

2021 års nettoinvesteringar uppgick till 74 118 tusen kronor vilket 

var 82 662 tusen kronor lägre än budgeterat belopp om 156 780 tusen 

kronor.  

 

Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2022 som antogs av 

kommunfullmäktige i november 2021 uppgick till totalt 176 850 tu-

sen kronor varav 58 500 tusen kronor avsåg avgiftsfinansierad verk-

samhet.  

 

Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investeringsbud-

get för 2022. Förslaget innehåller de i 2022 års budget beslutade in-

vesteringar, projekt som av olika anledningar inte avslutats under 

2021 samt nya projekt. 

 

Totalt uppgår 2022 års reviderade investeringsbudget till 207 560 tu-

sen kronor efter justeringar. 

  forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2022 § 45 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till reviderad investe-

ringsbudget för 2022 

Underlag för reviderad investeringsbudget 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Jörgen Nilsson (KD), Gudrun Pettersson (C), Lennart Svensson (V), 

Karl-Fredrik Klinker (MED) och Kenneth Camitz (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

med ändring att posten för isbanan på torget ska utgå. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till be-

slut. 

_____ 
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§ 30 Dnr 2019-000191  

 

Beställning av nybyggnation av förskola och särskilt boende i 

Våxtorp 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss i syfte att ändra förstu-

dien avseende särskilt boende till ett trygghetsboende. Hemtjänstlo-

kal ska även förläggas till området. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 3 september 2019 beställde kommunstyrelsens ledningsutskott 

en förstudie avseende ett särskilt boende med 60 platser samt en 6- 

avdelnings förskola på fastigheten Våxtorp 9:80. På fastigheten 

skulle även utrymme för ytterligare byggnation lämnas utöver för-

skola och särskilt boende.  

 

Socialnämndens reviderade SÄBO utredning presenterades hösten 

2020. Behovet av särskilda boendeplatser redigerades. Kommunfas-

tigheter fick i uppdrag att korrigera antalet platser i förstudien till 40 

platser.  

 

Kommunfastigheter ansökte om planbesked och arbetet med förstu-

dien skulle kombineras med detaljplanearbetet. Samråd för detalj-

plan hölls i slutet av 2021. 

 

Kommunfastigheter i Laholm AB har tillsammans med representan-

ter för socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, sam-

hällsbyggnadsförvaltningen med flera tagit fram en förstudie enligt 

bifogat underlag. Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat 

förstudien vidare till barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden 

och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2022 § 46 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 23 februari 2022 

Förstudie avseende nytt äldreboende och ny förskola i Våxtorp den 

11 oktober 2021 

Socialnämndens protokoll den 21 december 2021 § 150 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 15 december 2021 § 85 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 15 december 2021 § 223 

 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kommunfullmäktige 2022-03-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Eva M Larsson (MP), Roland Gottfridsson (C), Ove Bengtsson (C), 

Sara Unosson (KD), Kjell Henriksson (S), Lennart Svensson (V), 

Ove Bengtsson (S), Bo Tengqvist (S) och Jörgen Nilsson (KD): Bi-

fall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Roland Norrman (M) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 

(MED), Ann-Heléne Djivjak (SD), Elvis Begic (L) och Inger Rein-

feldt (TRP): Återremiss i syfte att ändra förstudien avseende särskilt 

boende till ett trygghetsboende. Hemtjänstlokal ska även förläggas 

till området. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om ärendet ska 

avgöras ikväll och finner att så inte ska ske. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång: 

 

Ja-röst för återremiss enligt Roland Norrman med fleras förslag. 

Nej-röst för att ärendet ska avgöras ikväll. 

 

Omröstningsresultat 

Med 19 ja-röster för återremiss och 22 nej-röster för avgörande ikväll 

beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska återemitteras (se om-

röstningsbilaga § 30). 

 

Reservationer 

Jörgen Nilsson (KD), Sara Unosson (KD), Erling Cronqvist (C), Ove 

Bengtsson (C), Gudrun Pettersson (C), Majvor Persson (C), Roland 

Gottfridsson (C), Lamis Al Nouri (C), Annalena Emilsson (C), Eva 

M Larsson (MP), Lennart Svensson (V), Kjell Henriksson (S), Ann-

nita Asplid (S), Ove Bengtsson (S), Kristina Jönsson (S), Magnus 

Johansson (S), Siv Påhlsson (S), Bo Tengqvist (S), Birgitta Fritzon 

(S), Bertil Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP) och Lars-Inge Jo-

hansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 31 Dnr 2017-000348  

 

Beställning av nybyggnation av förskola i Knäred 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för ny-

byggnad av 5- avdelnings förskola i Knäred och uppdrar åt kommun-

styrelsen att beställa byggnation i enlighet med förstudien.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juni 2020 beställde kommunstyrelsens ledningsutskott en för-

studie avseende en 5-avdelningsförskola i Smedjebackenslokaler i 

Knäred. Kommunfastigheter i Laholm AB har tillsammans med re-

presentanter för barn- och ungdomsförvaltningen med flera tagit 

fram en förstudie enligt bifogat underlag. 

 

Behovet av nya lokaler för den befintliga förskolan i Knäred är stort 

då delar av nuvarande verksamhet bedrivs temporära lokaler samt att 

dessa är geografiskt utspridda i Knäred.  

- En avdelning har sin verksamhet i en lokal i sutterängplan i ett av 

Laholmshems flerbostadshus.  

- Två avdelningar har sin verksamhet i paviljonger som hyrs och ska 

avyttras när en ny förskola är färdigställd. Om det inte sker någon 

nybyggnation behöver BUN även fortsättningsvis hyra dessa pavil-

jonger.  

-En avdelning bedriver verksamhet i tillfälligt iordningsställda loka-

ler i Smedjebacken.  

För att tillgodose en fullgod arbetsmiljö för barn och personal samt 

tillgången på förskoleplatser i Knäred över tid är det av stor vikt att 

en ny förskola byggs. En förskola i ändamålsriktiga lokaler med god 

standard förbättrar förutsättningarna för verksamheten samt kan öka 

attraktiviteten i att bosätta sig i Knäred. 

 

När den nya förskolan står klar flyttas verksamheten från nuvarande 

förskolelokaler in i den ny förskolan. Nuvarande verksamhetslokaler 

kommer att avvecklas. Barn-och ungdomsnämnden belastas med hy-

reskostnaden för fastigheten på Doktorsvägen 8 i Knäred, till dess att 

Kommunfastigheter i Laholm AB sålt fastigheten. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2022 § 47 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 2022-02-23. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 2021-11-10. 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till be-

slut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 32 Dnr 2021-000268  

 

Beställning av återuppbyggnad av Campus Laholm efter bran-

den 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beställer en återuppbyggnad av nedbrunnen del 

av Campus Laholm (byggnad 1200). 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnad 1200 på Campus Laholm (ca 935 kvm BTA) brann ner den 

2 maj 2021. Inga delar av befintlig byggnad kunde räddas.  

 

Den 7 september 2021 fattade Kommunstyrelsens ledningsutskott 

beslut om att av Kommunfastigheter i Laholm AB beställa en förstu-

die avseende en återuppbyggnad av nedbrunnen del av Campus La-

holm. 

 

Bolaget har i samverkan med Kultur- och utbildningsnämndens lo-

kalansvariga representanter, ramavtalsarkitekt Horisont Arkitekter 

och erforderliga teknikkonsulter utrett möjligheterna till att återupp-

bygga den nedbrunna delen. Arbetsgruppen har tagit fram förslag på 

utformning av återuppbyggnaden.  

 

Lokalerna avser att inrymma undervisningslokaler samt utrymmen 

för skolsköterska och kurator. Förslaget omfattar totalt 808 kvm 

BTA verksamhetsyta samt cirka 80 kvm BRA fläktrum.  

 

Kommunfastigheter i Laholm AB har i genomförd förstudie redovi-

sat en grovt uppskattad kalkyl:  

 

888 kvm BTA/BRA  29 500 000 kr exkl. moms. 

 

Kostnaderna är enligt bolagets skrivelse grovt uppskattade. Då för-

handlingen med försäkringbolaget ej är slutförd samt att kostnaderna 

är grovt uppskattade har bolaget svårt att redovisa en slutlig hyres-

beräkning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 mars 2022 § 48 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 23 februari 2022 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 2022-02-07 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Ove Bengtsson (C), Jör-

gen Nilsson (KD), Margareta Jonsson (L), Roland Gottfridsson (C), 

Roland Norrman (M), Bertil Johansson (LP) och Lennart Svensson 

(V): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 
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§ 33 Dnr 2022-000106  

 

Hantering av konsekvenser av kriget i Ukraina 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett tilläggsanslag 

på 5 miljoner kronor för att hantera konsekvenserna i kommunens 

verksamheter med anledning av kriget i Ukraina. Anslaget finan-

sieras med kommunens rörelsekapital. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen rätt att omdispo-

nera anslaget till nämnderna. 

 

3. I första hand ska eventuell ersättning från staten täcka merkost-

naderna. Anslaget ska i så fall inte utnyttjas. 

 

4. Styrelsen och nämnderna ska i kommande uppföljningsrapporter 

till fullmäktige redovisa kostnaderna för konsekvenshanteringen 

av kriget i Ukraina. 

 

Ärendebeskrivning 

Den ryska invasionen av Ukraina har fått ödesdigra konsekvenser 

inte bara för Ukraina och dess folk utan även för omvärlden. De fulla 

konsekvenserna är ännu inte kända men Sverige och dess kommuner 

och regionen behöver vidta åtgärder på flera områden för att hantera 

konsekvenserna. Flyktingströmmen från Ukraina kommer att få en 

betydande inverkan även på Laholms kommun. 

 

Laholms kommun har börjat ta emot flyktingar från Ukraina och för-

bereder efter hand för fler platser i evakueringsboenden, där flykting-

arna stannar under en kortare tid efter ankomsten till Sverige. Kom-

munen hjälper till under tiden som Migrationsverket upphandlar 

egna boenden, där flyktingarna kan stanna mer långvarigt. 

 

Resursbehovet är i nuläget inte fullt ut kostnadsberäknat, vilket beror 

på att omfattningen eller påverkan inom de berörda områdena inte är 

helt kända. Bedömningen är emellertid att behoven kan uppstå med 

kort varsel och inom olika delar av kommunen samt att beloppen 

sammanlagt kan bli höga. Det är heller inte klarlagt om, och i så fall 

i vilken omfattning, staten kommer att ersätta kommunerna för dessa 

kostnader. 

 

  forts 
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För att kunna omhänderta dessa behov och styra kommunens insatser 

rationellt, samt för att inte avvika från kommunfullmäktiges ekono-

miska ramar, föreslås att ett tilläggsanslag beviljas redan nu för att 

skapa förutsättningar, trygghet och framförhållning för kommunen. 

Det föreslås vidare att kommunstyrelse ges rätten att disponera med-

len mellan kommunens nämnder för att kunna agera skyndsamt och 

för att skapa ökad flexibilitet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 29 mars 2022 § 65 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 23 mars 2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Ove Bengtsson (C) och 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till be-

slut. 

 

Beslutsgång 

Orföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 34 Dnr 2022-000060  

 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Kajsa Sörman, Laholm, 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 Jovica Babic (M). 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 15 februari 2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Moderaterna föreslår Kajsa Sörman, Laholm, 

som ersättare i socialnämnden, för tiden till och med den 31 decem-

ber 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Moderaternas förslag och finner att kom-

munfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 35 Dnr 2022-000096  

 

Avsägelse av politiska uppdrag 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Måns Kristiansson (M) från sina upp-

drag som ersättare i kommunfullmäktige och som huvudman i Spar-

banken Boken. 

 

Kommunfullmäktige utser Rosita Wärring, Hishult, som huvudman 

i Sparbanken Boken, för tiden till och med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Måns Kristiansson (M) har begärt att få bli befriad från sina uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige och som huvudman i Sparban-

ken Boken. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 8 mars 2022.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Moderaterna föreslår Rosita Wärring, Hishult, 

som huvudman i Sparbanken Boken, för tiden till och med den 31 

december 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till fullmäktige om Måns Kristiansson 

(M) kan befrias från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäk-

tige och som huvudman i Sparbanken Boken och finner att så kan 

ske. 

 

Ordföranden lägger fram Moderaternas förslag på huvudman i Spar-

banken Boken och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med detsamma. 

 

_____ 
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§ 36 Dnr 2022-000108  

 

Avsägelse från politiska uppdrag 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Anna Lövenbo (SD) från sina uppdrag 

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

vecklingsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Maj-Lis Jeppson (SD), Lilla Tjärby, som 

ledamot i kultur- och utvecklingsnämnden, för tiden till och med den 

31 december 2022. 

 

Kommunfullmäktige utser Karin Sjöström (SD), Edenberga, som er-

sättare i kultur- och utvecklingsnämnden, för tiden till och med den 

31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Anna Lövenbo (SD) har begärt att få bli befriad från sina uppdrag 

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

vecklingsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 22 mars 2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Berndtson (SD): Sverigedemokraterna föreslår Maj-Lis Jepp-

son (SD), Laholm, till ledamot i kultur- och utvecklingsnämnden, för 

tiden till och med den 31 december 2022. Som ersättare för Maj-Lis 

Jeppson som ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden föreslås Ka-

rin Sjöström, Edenberga, för tiden till och med den 31 december 

2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till fullmäktige om Anna Lövenbo (SD) 

kan befrias från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

och som ledamot i kultur- och utvecklingsnämnden och finner att så 

kan ske. 

 

Ordföranden lägger fram Sverigedemokraternas förslag på ledamot 

och ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden och finner att full-

mäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 37 Dnr 2022-000109  

 

Avsägelse från politiskt uppdrag 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Kristina Svensson (SD) från sitt upp-

drag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Tony Bagoly (SD), Genevad, som ersät-

tare i barn- och ungdomsnämnden, för tiden till och med den 31 de-

cember 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kristina Svensson (SD) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 20 mars 2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Berndtson (SD): Sverigedemokraterna föreslår Tony Bagoly 

(SD), Genevad, som ersättare i barn- och ungdomsnämnden, för ti-

den till och med den 31 december 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till fullmäktige om Kristina Svensson 

(SD) kan befrias från sitt uppdrag som ersättare i barn- och ungdoms-

nämnden och finner att så kan ske. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Sverigedemokraternas förslag på 

ersättare i barn- och ungdomsnämnden och finner att fullmäktige be-

slutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 38 Dnr 2022-000013  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunrevisionen. Uppföljande granskning: Granskning av nä-

ringslivsarbete 2019.  

 

2. Kommunrevisionen. Kartläggning av kommunens verksamhets-

planering till följd av pandemi. 

 

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

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

rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 4 2021. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Ledningssystem för vårdgivare 

EMI 2022 för Osbecksgymnasiets verksamhet. 

 

5. Kultur- och utvecklingsnämnden. Patientsäkerhetsberättelsen för 

vårdgivare 2021 för Osbecksgymnasiets verksamhet. 

 

_____ 

 

 

 




