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……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2022 

VOTERINGSLISTA § 41 § 49 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1    X X   

Jerker Jacobson (M) -- Angela Magnusson   X X   

Kenneth Camitz (M) 1    X X   

Knut Slettengren (M) -- Thor Gunnar Bjelland   X X   

Eric Semb (M) 1    X X   

Marit Schwerin (M) 1 Christer Sjöberg §§ 43:1, 45-

56 

  X X   

Erling Cronqvist (C) 1  X   X   

Ove Bengtsson (C) 1 Roland Gottfridsson § 44 X   X   

Annalena Emilsson (C) 1  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 Roland Gottfridsson § 50-56 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) 1    X X   

Eva M Larsson (MP) 1  X   X   

Kjell Henriksson (S) 1  X     X 

Annita Asplid (S) 1 Karl-Fredrik Tholin § 43:1 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 Ej § 43:1 X     X 

Birgitta Fritzon (S) 1  X     X 

Lennart Svensson (V) -- Mudhir Karmush X     X 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2022 

VOTERINGSLISTA    § 41  § 49 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (-) 1    X X   

Ingmar Rundberg (SD) -- Lars-Göran Jarl   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) 1 Anders Larsson §§ 42-56   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 Ej § 43:1   X X   

Jonas Hellsten (M) 1    X X   



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2022 

Ersättare Parti Nv 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M)  

Christer Sjöberg  (M) 1 

Milad Karam (M)  

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)  

Karl-Fredrik Tholin (S) 1 

Mudhir Karmush (V)  

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lars-Göran Jarl (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Lars Sjöström (SD)  

Anders Larsson  (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: ____________________________  
 

§ 39 Dnr 2022-000136  

 

Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande angå-

ende riktlinjer för lokalinvesteringar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 

Marit Schwerin (M), Kenneth Camitz (M) och Erik Semb (M) begär 

i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande svar på frågor 

om SÄBO i Våxtorp. 

 

Kommunstyrelsens ordförande, Erling Cronqvist (C) besvarar inter-

pellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 13 april 2022 

_____ 
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§ 40 Dnr 2022-000097  

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda 

motioner. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrel-

sen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april redovisa 

de motioner som då ännu inte är färdigberedda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april § 66 

Kommunledningskontorets redovisning av ej färdigberedda mot-

ioner den 11 mars 2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och fin-

ner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2019-000191  

 

Beställning av nybyggnation av förskola och särskilt boende i 

Våxtorp 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för ny-

byggnad av särskilt boende och förskola i Våxtorp och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att beställa byggnation i enlighet med förstudien.  

 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beställa en 

förstudie för hemtjänstlokal i Våxtorp. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige återremitterade den 29 mars 2022 § 30 beställ-

ning av nybyggnation av förskola och särskilt boende i Våxtorp i 

syfte att ändra förstudien avseende särskilt boende till ett trygghets-

boende. Hemtjänstlokal ska även förläggas till området. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beställde den 3 september 2019 

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

avdelningsförskola på fastigheten Våxtorp 9:80 av Kommunfastig-

heter i Laholm AB. På fastigheten Våxtorp 9:80 ska även utrymme 

lämnas för ytterligare byggnation utöver ett särskilt boende med 60 

platser samt en 6-avdelningsförskola. 

 

Kommunfastigheter återrapporterade förstudien till kommunstyrel-

sen den 12 oktober 2021. I arbetet med förstudie har bolaget invol-

verat företrädare för socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 

kostenheten, planavdelningen, fastighetsstrategen samt arkitekt. 

Samtidigt med förstudiearbetet har ett planarbete pågått för en ny de-

taljplan i överensstämmelse med förstudien. 

 

I förstudien framgår att önskemålet om att lämna utrymme ytterligare 

framtida byggnation ska lösas genom att ett nytt trevåningshus pla-

ceras på tomten där den nuvarande förskoleavdelning finns. Detta 

hus kan enligt förstudien utformas som ett trygghetsboende. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med kommunfastigheter 

i Laholms AB:s förvaltning undersökt möjligheten att ändra förstu-

dien enligt återremissens motivering. Ett särskilt boende behöver 

vara utformat på ett väsentligt annat sätt än ett trygghetsboende.  

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Det behöver utredas hur den, mellan förskolan och äldreboendet, ge-

mensamma infrastrukturen påverkas av förändringen samt hur en 

hemtjänstlokal ska utformas. Det är därmed inte möjligt att ändra be-

fintlig förstudie utan det krävs en ny förstudie som utreder utform-

ningen, det totala investeringsbeloppet med hyresoffert och prelimi-

när tidplan.  

 

Formellt innebär återremiss att ett ärende kompletteras med ytterli-

gare beslutsunderlag innan beslut kan fattas. Ärendet skickas då till-

baka till beredande organ, i det här fallet kommunstyrelsen. Det be-

redande organet ska därefter bereda ärendet på nytt och lämna ett 

förslag till beslut i ärendet. För att ärendet ska anses ha beretts 

fordras att någon nämnd eller beredning givits möjlighet att lämna 

synpunkter på ärendet (Prop. 2016/17:171 s. 349f.).  

 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att beredningskravet enligt 

kommunallagen är uppfyllt genom denna tjänsteskrivelse. Om kom-

munfullmäktige önskar en fullständig förstudie för ett trygghetsbo-

ende med hemtjänstlokal i Våxtorp bör fullmäktige besluta att inte 

godkänna projektering och kostnad för nybyggnad av särskilt boende 

och förskola i Våxtorp och ge kommunstyrelsen i uppdrag att be-

ställa en ny förstudie för ett trygghetsboende med hemtjänstlokal 

samt förskola i Våxtorp.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2022 § 67 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 4 april 2022. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 mars 2022 § 30.  

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. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Tengqvist (S), Ove Bengtsson (C) och Ove Bengtsson (S): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  forts 
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Roland Norrman (M) med instämmande av Ann-Heléne Djivjak 

(SD), Margareta Jonasson (L), Thomas Lövenbo (-), Eric Semb (M), 

Inger Reinfeldt (TRP) och Karl-Fredrik Klinker (MED): Kommun-

fullmäktige beställer en förstudie för trygghetsboende, förskola och 

hemtjänstlokal på fastigheten Våxtorp 9:80. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Roland 

Normman med fleras förslag och finner att fullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsen förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för Roland Norrman med fleras förslag till beslut. 

 

Omröstningsreslutat 

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 19 nej-röster för 

Roland Norrman med fleras förslag beslutar fullmäktige i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag till beslut. (se omröstningsbilaga § 

41)  

 

Reservationer 

Roland Norrman (M), Angela Magnusson (M), Cenneth Camitz (M), 

Thor Gunnar Bjelland (M), Eric Semb, Marit Schwerin (M), Elvis 

Begic (L), Margareta Jonsson (L), Inger Reinfeldt (TRP), Thomas 

Lövenbo (-), Lars-Göran Jarl (SD), Peter Berndtson (SD), Ann-

Heléne Djivjak (SD), Mikael Sandén (SD), Anita Folden (SD), 

Helge Wigforss (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin 

Lönnstam (MED) och Jonas Hellsten (M) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 42 Dnr 2022-000061  

 

Årsredovisning 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande årsredovisning för 

2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsförvalt-

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

lagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäktige och 

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

som redovisningen avser.  

 

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

årsredovisningen ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

och kommunens ekonomiska ställning. I årsredovisningen ska också 

ingå en sammanställd redovisning som även omfattar kommunal 

verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person i vilken kom-

munen har ett betydande inflytande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2022 § 68 

Årsredovisning 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Jörgen Nilsson (KD), Eva 

M Larsson (MP), Ove Bengtsson (C), Margareta Jonsson (L), Bertil 

Johansson (LP) och Roland Norrman (M): Bifall till kommunstyrel-

sens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och fin-

ner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 43 Dnr 2022-000116  

 

Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 

verksamhet 2021 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 

nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning. 

 

2. Barn- och ungdomsnämnden och dess ledamöter och ersättare be-

viljas ansvarsfrihet för verksamheten under budgetåret 2021 med 

hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

På grund av jäv deltar inte Bo Tengqvist (S), Annita Asplid (S), 

Marit Schwerin (M) och Martin Lönnstam (MED) i beslutet. 

 

3. Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvars-

frihet för verksamheten under budgetåret 2021 med hänvisning 

till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

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

möter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktigebe-

redningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i vad 

ledamoten angår. 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 

resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 

nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det före-

gående budgetåret 2021. 

 

Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2021 års gransk-

ning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Laholmshem 

AB, Kommunfastigheter i Laholm AB, Fastighets AB Klarabäck i 

Laholm och Laholmsbuktens VA AB samt sakkunnigas rapporter. 

 

I revisionsberättelsen uttalar revisorerna att de tillstyrker ansvarsfri-

het för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-

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

visionen avser. 

 

  forts 
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Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse, förslag på 

handläggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av bestäm-

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

 

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

svarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

Fullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet beviljas med hän-

visning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Ordförandens förslag på handläggningsordning den 11 april 2022. 

Kommunfullmäktiges presidiums tjänsteskrivelse den 11 april 2022. 

Revisionsberättelse 2021 Laholms kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger fram förslag till handläggning av frågan om an-

svarsfrihet med anledning av bestämmelserna om jäv i kommunalla-

gen. 

 

Frågan om ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden behandlas 

särskilt, varvid ledamöter och ersättare inte deltar i beslutet om an-

svarsfrihet vilket antecknas i protokollet. 

 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar be-

handlas i ett sammanhang utan att jäviga ledamöter lämnar sina plat-

ser. 

 

I protokollet görs följande anteckning om revisionsjävet: 

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

ter och ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktigebered-

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

moten angår. 

 

Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till handlägg-

ningsordning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barn- och ungdomsnämnden 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Kommunfullmäktige beviljar inte 

barn- och ungdomsnämnden och dess ledamöter och ersättare an-

svarsfrihet för verksamheten under budgetåret 2021.  

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer revisorernas förslag mot Karl-Fredrik Klinkers 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- 

och ungdomsnämnden och dess ledamöter och ersättare ansvarsfri-

het för verksamheten under budgetåret 2021. 

 

Reservation 

Thomas Lövenbo (-) och Karl-Fredrik Klinker (MED) reserverar sig 

mot beslutet. 

 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram revisorernas förslag och finner att 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 

övriga nämnder och fullmäktigeberedningar samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ. 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var 

ledamöter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och 

fullmäktigeberedningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var 

och en i vad ledamoten angår. 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kommunfullmäktige 2022-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 44 Dnr 2022-000131  

 

Prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordnings-

förbundet i Halland 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland beviljas an-

svarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är sedan år 2010 tillsammans med Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Varbergs, Fal-

kenbergs, Halmstads och Hylte kommuner medlem i Samordnings-

förbundet i Halland för finansiell samordning av rehabiliteringsin-

satser. 

 

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

teringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan 

om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning. 

 

Den för kommunerna och regionen gemensamma revisorn föreslår i 

revisionsberättelse att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse den 23 mars 2022 med sakkunnigas rapport och 

årsredovisning. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger fram förslag att bevilja förbundsstyrelsen i Sam-

ordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Jäv 

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

ärendet. 

_____ 
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§ 45 Dnr 2022-000028  

 

Kompletteringsbudget 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplette-

ringsbudget för år 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetavvikelser mellan åren ska företrädesvis hanteras inom över-

föringarna till resultatfonder. Budgetöverskott kan i vissa fall föras 

över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av 

kompletteringsbudgeten. En förutsättning för att medel ska hanteras 

i kompletteringsbudgeten är att de är budgeterade för särskilda ända-

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

planerade under det nya verksamhetsåret. 

 

Utöver ovanstående grundläggande hantering kan det finnas behov 

för anslagskorrigeringar eller omdisponeringar under innevarande år 

mellan centrala avsättningar eller omflyttningar mellan nämnder på 

grund av verksamhetsmässiga förändringar. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån perma-

nenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och planår 

för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändringar, 

kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade eko-

nomiska planer. 

 

Årets förslag till kompletteringsbudget innehåller budgetkorrige-

ringar om 880 tusen kronor netto på driftbudgeten mot styrelse och 

nämnder. Finansieringen sker till sin helhet genom omfördelning 

från gemensamma medel för volymer och oförutsedda kostnader. 

Totalt påverkas kommunens budgetmässiga resultat inte i detta för-

slag. Däremot kommer kostnaderna och kommunens resultat att på-

verkas. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2022 § 69 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kompletteringsbud-

get 2022 

Förslag till kompletteringsbudget 2022 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 46 Dnr 2022-000104  

 

Överföringar av 2021 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer resultatfonder för 2022 utifrån resul-

tatavvikelser på 2021 års bokslut enligt framlagt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

skall resultatfondsreglering fastställas av kommunfullmäktige under 

april månad. Överföringens syfte är att tydliggöra ansvaret för det 

ekonomiska resultatet och stimulera till ett effektivt och flexibelt re-

sursutnyttjande där nämnder och verksamheter får föra med sig över- 

och underskott i förhållande till erhållen budget efterföljande år. 

 

Huvudregeln för överföring är att hela över- eller underskott ska 

flyttas över till efterföljande år utifrån att verksamheten har bedrivits 

i överensstämmelse med de mål, riktlinjer och verksamhetsbeskriv-

ningar som angivits i samband med budgetbeslutet. Utöver detta kan 

särskilda omständigheter ha uppkommit som är utöver nämndernas 

kontroll eller påverkan. Därmed kan lättnader förekomma vilket 

medför att nämnderna inte kan hållas fullt ansvariga för underskott 

och således inte överföras. Principen gäller även för särskilda över-

skott. 

 

Resultaten som överförs ska vara hänförligt till nämndens ordinarie 

verksamhet som exempel inte påverkas av volymförändringar, lägre 

kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade verksam-

heten. Avvikelser på grund av budgettekniska fel ska inte ingå i re-

sultatöverföringen. 

 

För avgiftsfinansierad verksamhet gäller regeln att 100 procent av 

nettoresultatet överförs då verksamheterna till sin helhet finansieras 

via avgiftsuttag. VA- och avfallsverksamheternas budgetavvikelser 

hanteras som över- eller underuttag mot kommunens balansräkning 

motsvarande en kortfristig skuld eller fordran. Resultatfondernas 

ackumulerade värden får inte överstiga 1,5 procent av nämndernas 

redovisade bruttokostnader. Nämnder med bruttokostnader lägre än 

100 miljoner kronor får fonden maximalt uppgå till 1,5 miljoner kro-

nor. 

 

Ianspråktagande av tidigare års fonder får maximalt ske med 1,0 pro-

cent av nämndernas bruttobudget dock högst 1,5 miljoner kronor.  forts 
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Önskat ianspråktagande av medel över tidigare nämnda belopp krä-

ver godkännande från kommunstyrelsen. Om det utifrån kommunens 

budget och prognoser finns anledning att befara att kommunen som 

helhet under året inte uppnår positivt resultat krävs tillstånd från 

kommunstyrelsen att ta i anspråk ackumulerade överskott från resul-

tatfonden. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2022 § 70 

Ekonomiverksamhetens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 2022 resultatfonder - 2021 års budgetavvikelser 

Bilaga 2 Anteckningar bokslutsgenomgång 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 47 Dnr 2022-000137  

 

Begäran om tilläggsanslag till socialnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige omfördelar 2 300 tusen kronor från anslag för 

volymreserver till socialnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens bemanningsenhet ansvarar för rekrytering av 

korttidsvikarier bland annat till äldreomsorgen. I dagsläget saknas 65 

% av sommarens personalbehov. Tillsammans med socialförvalt-

ningen pågår ett intensivt arbete för att lösa situationen. Ett förslag 

till lösning är att ge pensionärer och timavlönad personal, vid vissa 

särskilda omständigheter, en höjd ersättning.    

 

Bemanningsenheten och socialförvaltningen har tagit fram förslag på 

riktlinjer och rutiner i vilka fall höjd ersättning kan betalas ut. Soci-

alförvaltningen och bemanningsenheten bedömer att förslaget kom-

mer att medföra en merkostnad för socialnämnden om 2 300 tusen 

kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2022 § 92 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 20 april 2022. 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 48 Dnr 2022-000090  

 

Revidering av reglemente för kultur- och utvecklingsnämnden 

LFS 3.6 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige adderar följande stycke i LFS 3.6, som en 

punkt under ”Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 

samt integration”, för att förtydliga kultur- och utvecklingsnämndens 

ansvar: 

 

”Nämnden ska verka utifrån socialtjänstlagens intentioner och uti-

från socialtjänstens rutiner vad gäller arbetsmarknadsarbetet med 

personer som har ekonomiskt bistånd”. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd, som 

kompletterats med beslut om att granskningen också ska innehålla 

Arbetsmarknadsverksamheten, dvs hela den gemensamma processen 

kring ökad självförsörjning. Kultur- och utvecklingsnämnden har fått 

rekommendationer att 

 

• Fastställa nämndens åtaganden utifrån den gemensamma proces-

sen, exempelvis avseende avikelshantering. 

 

I reglementet för Kultur- och utvecklingsnämnden (LFS 3.6) står det; 

Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt integrat-

ion: 

 

4. svara för kommunens åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller 

 minska verkningarna av arbetslöshet (arbetslöshetsnämnd), 

5. medverka i arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter överenskom-

melse med Arbetsförmedlingen, 

6. svara för mottagande, samhällsorientering och annan medverkan i 

 etableringsinsatser för nyanlända invandrare som åvilar kommu-

nen med undantag av mottagande och boende för ensamkom-

mande barn. 

 

För att tydliggöra nämndens åtagande utifrån den gemensamma pro-

cessen om ekonomiskt bistånd utifrån Socialtjänstlagen föreslås ett 

tillägg till de tre punkterna: 

”Nämnden ska verka utifrån socialtjänstlagens intentioner och uti-

från socialtjänstens rutiner vad gäller arbetsmarknadsarbetet med 

personer som har ekonomiskt bistånd”. forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2022 § 71 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 februari 2022 § 

19 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 49 Dnr 2022-000113  

 

Revidering av plan för dialog och inflytande med unga i Laholms 

kommun 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige reviderar plan för dialog och inflytande med 

unga i Laholms kommun så att Lokal uppföljning av politiken 

(LUPP) ska genomföras vart tredje år, från och med 2024. 

 

Ärendebeskrivning 

LUPP är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap 

om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin 

bostadsort. Enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor.   

 

Under 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om Plan för samver-

kan, dialog och inflytande med unga, där beslutet att göra Lokal upp-

följning av ungdomspolitiken (LUPP) vart tredje år fanns med. 2012 

deltog Laholms kommun för första gången i arbetet med LUPP och 

genomförde enkäten i årskurs 8 på högstadieskolorna samt i årskurs 

2 på Osbecksgymnasiet och i samarbetet med Halmstad kommun för 

det elever som bor i Laholm. Under 2017 reviderades beslutet till att 

genomföra enkäten vart annat år, och totalt har Laholm gjort enkäten 

4 gånger.  

 

För att få LUPP:en att bli en integrerad del i både arbetet med barn- 

och ungas inflytande och i kommunens kvalitetsarbete behövs en an-

nan organisation kring processen. Det innebär också tydligare kopp-

ling till målområdet barn- och unga då utbildning numera ingår, tid 

att förbereda och förankra arbetet samt tid att arbeta med resultatet. 

Förslaget är därför att återgå till att genomföra LUPP-enkäten vart 

tredje år. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2022 § 72 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Avslag till kommunstyrelsens förslag på revidering. 

 

  forts 
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Roland Norrman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-

sons och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty-

relsens förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande be-

slutsgång: 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för Kjell Henrikssons förslag till beslut. 

 

Omröstningsresultat 

Med 29 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 12 nej-röster för 

Kjell Henrikssons förslag beslutar kommunfullmäktige i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag till beslut. (se omröstningsbilaga § 

49) 

 

Reservationer 

Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Ove Bengtsson (S), Kristina 

Jönsson (S), Magnus Johansson (S), Siv Påhlsson (S), Bo Tengqvist 

(S), Birgitta Fritzon (S), Bertil Johansson (LP), Lars-Inge Johansson 

(LP) och Nicole Eierkus (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 50 Dnr 2022-000121  

 

Revidering av "Gemensamma principer för inköp av livsmedel 

till de offentliga köken i Halland" 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar den reviderade versionen av upphand-

lingssamverkan ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel till 

de offentliga köken i Halland”. 

 

Ärendebeskrivning 

För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets-, håll-

barhets- och djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara ekono-

miskt hållbara har alla halländska kommuner och i regionen fattat 

beslut om styrdokument som bygger på gemensamma principer. 

Principerna beslutades under 2020 och 2021. 

 

Principer för inköp av livsmedel har tagits fram av ”Halländska livs-

medelsnätverket”, som består av måltidsansvariga, utvecklare, upp-

handlare samt hållbarhetskompetens från Hallands kommuner och 

Region Halland. 

 

I Laholm antogs principerna som ”Upphandlingssamverkan: Ge-

mensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken 

i Halland”, av kommunfullmäktige den 28 april 2020 KF § 58. 

 

Principerna har börjat tillämpas vid upphandlingar i Hallands kom-

muner och i regionen med ett gott resultat.  

 

Principerna ska revideras vartannat år, och det Halländska livsme-

delsnätverket har tagit fram ett förslag till revidering; Gemensamma 

principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland 

2022–2024. 

 

Revideringarna är främst av redaktionell art, med undantag för föl-

jande två punkter:  

 

Punkten Livsmedel som medför korta transportavstånd, från produ-

cent till slutkund prioriteras har formulerats om till Livsmedel som 

medför korta transportavstånd från producent till slutkund prioriteras 

vid produktval. Syftet är att förtydliga att det är vid val av vilken 

sorts produkter som ska upphandlas och beställas som vi kan göra 

dessa avvägningar.  

  forts 
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På grund av de rättsliga principerna i upphandlingslagstiftningen kan 

vi inte ställa detta som krav på produkterna i själva upphandlingen. 

 

I de ursprungliga principerna hänvisade vi till Upphandlingsmyndig-

hetens fisklista för kravställning. Upphandlingsmyndigheten har se-

dan dess valt att sluta med sin egen fisklista, och hänvisar i sina kri-

terier till andra underlag, bland annat Världsnaturfondens (WWF) 

fisklista som har motsvarande ambitionsnivå. I principerna har for-

muleringen därför ändrats till Fisk och skaldjur ska klara krav som 

motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils), ASC:s (Aquacul-

ture Stewardship Council) eller som är markerade som "Grön" enligt 

WWF:s fisklista, undantag för lax där ”Gul” accepteras, för att har-

moniera med Upphandlingsmyndighetens kriterier. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2022 § 73 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 mars 2022 § 49 

Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga kö-

ken i Halland 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva M Larsson: 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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§ 51 Dnr 2011-000347  

 

Uppsägning av avtal om gemensamt vattenförsörjningssystem 

och investeringsavtal med Båstad kommun avseende gemensamt 

vattenförsörjningssystem 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att säga upp avtal 2011-10-06 om ge-

mensamt vattenförsörjningssystem, samt Investeringsavtal 2016-14-

19 med Båstad kommun avseende gemensamt vattenförsörjningssy-

stem i Skottorps vattenverk på Skummeslöv 29:24. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms och Båstads kommuner tecknade i oktober 2011 ett avtal 

som reglerar ett framtida vattenförsörjningssystem för båda kommu-

nerna. Avtalets syfte var att reglera ansvar och kostnaderna för Skot-

torps vattenverk som en gemensam vattenförsörjningsresurs. 

 

I september 2016 skrevs även ett investeringsavtal avseende fördel-

ning av investeringskostnader, där Båstads kommun förbinder sig att 

senast den 1 juli 2026 ansluta sig till Skottorps vattentäkt.  

 

Förutsättningarna har förändrats väsentligt sedan avtalet tecknades. 

Inte minst pågående klimatförändringar har tydligt visat på sårbar-

heten på små lokala ytvattenresurser som grund för konstgjord 

grundvattenbildning som är bas för utökning av dricksvattenprodukt-

ionen vid Skottorps vattenverk så som var planen. Förändringar av 

vattenkvaliteten hos båda kommunerna har också skett sedan avtalet 

tecknats, vilka medför ett större behov av behandling av råvattnet 

och en större sårbarhet än tidigare. 

 

Omfattande utredningar och undersökningar har visat att Skottorps 

vattentäkt inte är en hållbar framtida råvattenresurs och LBVA har 

valt att stoppa de större investeringar som var planerade för verket. 

  

LBVA har sett över andra lösningar för att framtidssäkra sitt dricks-

vattenbehov genom att gå vidare med en ny vattentäkt i Brunskog 

där man i framtiden kan infiltrera vatten från bl.a. Bolmen.  

 

Sammantaget har förutsättningarna ändrats så väsentligt att Laholms 

kommun har behövt ompröva den långsiktiga inriktningen för 

dricksvattenförsörjningen, vilket tagits upp vid tidigare samverkans-

möte mellan kommunerna.  

  forts 
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Det föreligger ingen meningsskiljaktighet kommunerna emellan i 

frågan, men nu har slutsatsen dragits att avtalet behöver upphävas 

formellt sett.  

 

Båda kommunerna har tillskrivits av LBVA AB om att säga upp 

dessa avtal.   

 

Risken finns att dessa avtal blir ett hinder för båda kommunernas 

framtida vattenförsörjningsplan då det binder kommunerna till att 

göra investeringar i ett vattenverk och vattentäkt som inte är fram-

tidssäkrad och som inte ger den tidigare robustheten som avsågs. 

 

För att undvika eventuella juridiska komplikationer i framtiden är det 

lämpligast att avtalen sägs upp. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2011 § 74 

Beslut Kommunfullmäktige 27:e september 2011 § 126 

Beslut Båstad Kommunfullmäktige 28:e september 2011 § 149 

Avtal Laholm Båstad 10:e oktober 2011 

Investeringsavtal mellan Laholms kommun och Båstad kommun 

19:e april 2016 

Beslut Kommunfullmäktige 31: a maj 2016 § 61 punkt 2. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 52 Dnr 2021-000371  

 

Verksamhetsområde för dricks- och spillvatten Edenberga  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för 

dricks- och spillvatten för Edenberga enligt Laholmsbuktens VA 

ABs förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom 

vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten och dagvatten) har 

ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen ska fast-

ställa verksamhetsområdet med dess gränser. Ett verksamhetsom-

råde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vat-

tentjänster.  

 

Enligt Lag om allmänna vattentjänster 6 § har kommunen följande 

skyldigheter: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 

behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större samman-

hang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommu-

nen:  

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och  

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgo-

doses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

 

Laholmsbuktens VA har den 12 maj 2014, § 60, till kommunstyrel-

sen överlämnat en utredning om förutsättningarna för utbyggnad av 

en allmän dricks- och spillvattenanläggning i Edenberga. 

 

I utredningen anförs att Edenberga samhälle utgörs av ca 35 fastig-

heter och ligger relativt väl samlat i anslutning till Edenbergaån. Fas-

tigheterna i Edenberga är belägna på ett sätt som i delar är direkt 

jämförbart med ett ordinärt villaområde. Bedömningen är att det fö-

religger problem med såväl dricksvattenförsörjning som spillvatten-

hantering i området. Förutsättningar för enskilda lösningar i Eden-

berga är begränsade med hänsyn till miljöpåverkan samt dricksvat-

tenkvalitet. En va-lösning som baseras på någon form av gemensam-

hetsanläggning är möjlig men bedöms inte frånta kommunen ansvar 

för va-försörjningen. Bedömningen är att va-situationen och bebyg-

gelsen i Edenberga är av sådan karaktär att kriterier för kommunalt 

ansvar för va-försörjning enligt vattentjänstlagen är uppfyllda. forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Kommunfullmäktige 2022-04-26  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Den 13:e september 2016 gav kommunstyrelsen Laholmsbuktens 

VA i uppdrag att påbörja planeringen för utbyggnad av en allmän va-

anläggning för vattenförsörjning och spillvattenhantering i Eden-

berga.  

 

Under planeringsarbetet har det visat sig att överföringsledningar 

mellan Edenberga och Ränneslöv är den mest gångbara lösningen. 

Under ett tidigare skede har området Edenberga-Gråberg behandlats 

gemensamt, men då det bedömts att Gråberg behöver bli föremål för 

ytterligare utredning, så innefattar verksamhetsområdet i detta beslut 

endast Edenberga.  

 

Enligt Laholms kommuns VA-plan (antagen 2022-01-25) planeras 

Edenbergas verksamhetsområde byggas ut 2022-2023. 

 

Styrelsen för Laholmsbuktens VA fattade vid styrelsemöte 2022-02-

14 beslut om att föreslå Kommunfullmäktige i Laholm att utöka 

verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten till att omfatta Eden-

berga enligt bilagd karta. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2022 § 75 

Tjänsteskrivelse den 2 mars 2022 

Laholmsbuktens VA AB protokoll den 14 februari 2022 § 18 

Karta över verksamhetsområde 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 53 Dnr 2021-000344  

 

Krav på utdrag från belastningsregister vid anställning inom 

vård och omsorg 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Laholms kommun ska tillämpa be-

lastningsregisterkontroll som en del i rekryteringsprocessen inom 

vård och omsorg. 

 

Kommunfullmäktige antar föreslagen riktlinje om utdrag ur belast-

ningsregister vid nyanställning med tillägg att krav ska ställas på 

uppvisande av körkort för de tjänster som kräver detta. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten för Hr och Lön har fått i uppdrag från personal- och 

organisationsutskottet att utreda möjligheten till registerkontroll vid 

anställning av personal inom äldreomsorgen och hemtjänst. Verk-

samheten för Hr och Lön ser inte att det finns något hinder för att 

begära in belastningsregister av den som ska erbjudas en tjänst inom 

vård och omsorgsverksamheten. 

 

Utifrån detta föreslås att Laholms kommun tillämpar belastningsre-

gisterkontroll som en del i rekryteringsprocessen i att säkerställa an-

ställningarna med syfte att brukare som tar del av kommunens tjäns-

ter ska känna sig trygga med den anställda personalen. 

 

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott har remitterat 

ärendet till socialnämnden som samtycker till förslag på riktlinje om 

utdrag ur belastningsregistret, vid nyanställning i vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 april 2022 § 76 

Socialnämndens protokoll den 22 mars 2022 § 33 

Utredning belastningsregister 22-01-12 

Bilaga Riktlinje om utdrag ut belastningsregister, vid nyanställning 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Heléne Djivjak (SD) med instämmande av Bertil Johansson 

(LP) och Sara Unosson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 54 Dnr 2022-000134  

 

Avsägelse från politiskt uppdrag 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Milad Karam (M) från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Milad Karam (M) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 14 april 2022 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till fullmäktige om Milad Karam (M) kan 

befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och fin-

ner att så kan ske. 

_____ 
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§ 55 Dnr 2022-000013  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 

2. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om ny strategi 

för kommunalt vatten och avlopp. Motionen remitteras till samhälls-

byggnadsnämnden och Laholmsbuktens VA AB för  

yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 okto-

ber 2022. 

_____ 
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§ 56 Dnr 2022-000148  

 

Allmänhetens frågestund 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

allmänhetens frågestund. 

 




