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till och med den 23 september 2022 intygas. 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 
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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2022 

VOTERINGSLISTA 

 §  §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1        

Jerker Jacobson (M) 1        

Kenneth Camitz (M) 1        

Knut Slettengren (M) -- Thor Gunnar Bjelland       

Eric Semb (M) 1        

Marit Schwerin (M) 1        

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Annalena Emilsson (C) 1        

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Fredrik Lindqvist (C) 1        

Lamis Al Nouri (C) 1        

Elvis Begic (L) 1        

Margareta Jonsson (L) 1        

Sara Unosson (KD) 1        

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Inger Reinfeldt (TRP) --        

Eva M Larsson (MP) -- Martin Petersson       

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Bo Tengqvist (S) 1        

Birgitta Fritzon (S) 1        

Lennart Svensson (V) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2022 

VOTERINGSLISTA 

    §  § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (-) 1        

Ingmar Rundberg (SD) -- Anders Larsson       

Peter Berndtson (SD) 1        

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1        

Mikael Sandén (SD) 1        

Anita Folden (SD) 1        

Helge Wigforss (SD) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Lars-Inge Johansson (LP) -- Ulf Johansson       

Nicole Eierkus (LP) 1        

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1        

Martin Lönnstam (MED) 1        

Jonas Hellsten (M) 1        



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2022 

 

Ersättare Parti Nv 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Christer Sjöberg (M) 1 

Ingrid Sjöberg (M) 1 

Roland Gottfridsson (C) 1 

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) 1 

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)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED) 1 

Lena Åkesson (TRP)  

Anna-Maria Sjöstrand (TRP)  
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Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 21:00 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

Utses att justera Marit Schwerin (M), Ann-Heléne Djivjak (SD) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten den 1 september klockan 16:15 

 

Paragrafer  §§ 79-92 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Marit Schwerin (M) Ann-Heléne Djivjak (SD) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2022-000236  

 

Interpellation om vuxenutbildning  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Kommunfullmäktige har tagit del av kultur- och utvecklingsnämn-

dens ordförandes svar på interpellationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Thomas Lövenbo (-) begär i en interpellation till kultur- och utveckl-

ingsnämndens ordförande svar på frågor om Vuxenutbild-

ning/Svenska för invandrare. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande, Ove Bengtsson (C), 

besvarade interpellationen på dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 3 augusti 2022 

Svar på interpellation den 29 augusti 2022 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2022-000244  

 

Interpellation om enskilda avlopp 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 

Peter Berndtson (SD) begär i en interpellation till ordförande för 

samhällsbyggnadsnämnden svar på frågor angående enskilda av-

lopp. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 19 augusti 2022. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2022-000071  

 

Motion om användning av BDT-vatten  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

2. Kommunfullmäktige ger Laholmsbuktens VA i uppdrag att utreda 

möjliga alternativ till återanvändning av BDT-vatten samt kostnaden 

för dessa vid kommande planarbete. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Eva M Larsson, Miljö-

partiet de gröna:  

 

1. Att Laholms kommun vid nybyggnation stimulerar till att BDT 

vatten används för toalettspolning. 

 

2. Att Laholms kommun ger råd till den som vill installera system 

för användning av BDT-vatten i befintlig bostad.  

 

Kommunfullmäktiges presidium har den 24 februari remitterat mot-

ionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, senast vid kom-

munfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2022.  

 

Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnadsnämnden att återan-

vändning av BDT-vatten är positivt och föreslår kommunfullmäktige 

att motionen anses besvarad utifrån det arbete som redan utförs inom 

kommunen.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att Laholmsbuk-

tens VA ska få i uppdrag att utreda möjliga alternativ till återanvänd-

ning av BDT-vatten samt kostnaden för dessa vid kommande plan-

arbete. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2022 § 137 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 25 juli 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 juni 2022 § 87 

Motion den 20 februari 2022 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Martin Petersson (MP) och Bertil Johansson (LP): Bifall till kom-

munstyrelsen förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Laholmsbuktens VA AB 
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§ 82 Dnr 2022-000101  

 

Motion om förstärkt arbete för en tryggare skola i Laholms 

Kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Lönnstam och 

Karl-Fredrik Klinker, Medborgerlig samling: 

 

- att kommunstyrelsen bereder hur socialnämnden, barn- och 

ungdomsnämnden samt kultur- och utvecklingsnämnden kan för-

bättra samarbetet för att komma till rätta med att förebygga mobb-

ning, våld och otrygghet i skolorna i Laholms kommun. 

 

Kommunfullmäktiges presidium remitterade motionen till kommun-

styrelsen för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 27 september 2022. Kommunstyrelsen remitterade i sin tur till 

socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och ut-

vecklingsnämnden för att få förslag på hur samarbetet kan förbättras 

inom Laholms kommun. 

 

De berörda förvaltningarna har upprättat en gemensam tjänsteskri-

velse. Facknämnderna är överens om att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen med hänvisning till att ansvariga nämnder och 

förvaltningar redan har ett välutvecklat samarbete med pågående in-

satser och långsiktigt utvecklingsarbete som är kopplat till kommu-

nens vision och målområden. 

 

Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Kommunstyrelsen delar motionärens oro och anammar 

motionens mening om att kommunstyrelsen skall ta kommandot. 

Kommunstyrelsen kallar därför ordförande och förvaltningschef för 

barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och kultur- och ut-

vecklingsnämnden till styrelsens sammanträde den 13 september för 

redovisning av det operativa samarbetet kring hur nämnderna arbetar 

för att komma till rätta med att förebygga mobbning, våld och 

otrygghet i skolorna i Laholms kommun. I övrigt anses motionen be-

svarad.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2022 § 138 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 26 juli 2022 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 maj 2022 § 35 

Kultur- och utvecklingsnämnden protokoll den 23 maj 2022 § 69 

Socialnämndens protokoll den 17 maj 2022 § 56 

Motion angående förstärkt arbete för en tryggare skola den 21 mars 

2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Margareta Jonsson (L), Eric Semb (M), Bertil Johansson (LP), 

Lennart Svensson (V), Ove Bengtsson (S) och Martin Petersson 

(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Karl-Fredrik Klinker (MED) med instämmande av Martin Lönnstam 

(MED) och Thomas Lövenbo (-): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Karl-Fredrik 

Klinker med fleras förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlig-

het kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Karl-Fredrik Klinker (MED), Martin Lönnstam (MED) och Thomas 

Lövenbo (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 83 Dnr 2022-000068  

 

Antagande av detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, Kvarteret Häs-

ten i Laholms stad 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Hästen 2, 3, 4 

och 7, kvarteret Hästen, i Laholms stad enligt 5 kapitlet 29 § i äldre 

plan- och bygglagen (1987:10).  

 

Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan och en miljö-

konsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 9 februari 2010 § 29 miljö- och bygg-

nads-nämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för Hästen 2, 3, 4, 6 

och 7. Kvarteret Hästen (vidare kallat Kv Hästen) var föremål för 

detaljplaneläggning, med syfte att förtäta centrala Laholm med bo-

städer och kommersiella lokaler, från 2010 fram till kommunfull-

mäktiges beslut att anta detaljplanen den 31 januari 2017 § 2.  

 

Kommunens antagandebeslut överprövades av länsstyrelsen den 22 

juni 2017 med hänsyn till påtaglig skada på riksintresset för kultur-

miljövården. Regeringen beslutade den 3 oktober 2019 att upphäva 

kommunens beslut om att anta detaljplanen med hänsyn till att de-

taljplanen bedömdes medföra påtaglig skada på riksintresset för kul-

turmiljövården (Fi2019/01233/SPN).  

 

Under år 2020 och under våren 2021 har underlag tagits fram för att 

kunna starta upp detaljplanearbetet igen. Det planförslag som nu har 

tagits fram har utformats med utgångspunkt att ny bebyggelse i kvar-

teret ska vara samstämmig med riksintresset för kulturmiljövården i 

Laholms stad.  

 

Planförslaget har justerats i förhållande till regeringens prövande 

grunder, i övrigt är det samma planförslag som antogs av kommun-

fullmäktige i januari 2017 och samma huvudsakliga syfte med de-

taljplanen. 

 

Eftersom syftet med detaljplanen är samma, samt då planförslaget 

endast har ändrats avseende de parametrar som bedömdes påverka 

riksintresset för kulturmiljövården negativt, så har endast utställ-

ningsförfarandet gjorts om. 
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Förutom de sedan tidigare framtagna utredningarna har en ny solstu-

die tagits fram med det nya förslaget för bebyggelsen. 

 

I samband med att detaljplanen för Kv Hästen vinner laga kraft upp-

hävs fastighetsplanen för Hästen 7, 1381K-T33.  

 

Vid den förnyade utställningen har inga sakägare yttrat sig. Sedan 

tidigare kvarstår dock att fastighetsägare till Hästen 6 inte har fått 

sina synpunkter tillgodosedda till fullo. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2022 § 139 

Plan- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 26 juli 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 juni 2022 § 89 

Antagandehandlingar för detaljplanen Hästen 2, 3, 4 och 7 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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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§ 84 Dnr 2022-000187  

 

Exploateringsavtal för detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Plan- och exploateringsenheten har tagit fram förslag till detaljplan 

för Hästen 2, 3, 4 och 7, med syfte att förtäta centrala Laholm med 

bostäder och kommersiella lokaler. Detaljplanen är nu klar för anta-

gande varför samma enhet har tagit fram ett förslag till exploaterings-

avtal som exploatören har skrivit under.  

 

Exploateringsavtalet reglerar bland annat marköverlåtelser mellan 

exploatören och kommunen där kommunen överlåter kvartersmark 

till exploatören. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2022 § 140 

Plan- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 27 juli 2022. 

Exploateringsavtal undertecknat av exploatören 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 85 Dnr 2022-000177  

 

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, 

Daggarp, Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för 

dricks- och spillvatten till att även omfatta Daggarp 1:49 enligt La-

holmsbuktens VA AB:s 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.  

 

Fastigheten Daggarp 1:49 har fått bygglov för ett fritidshus under 

förutsättning att fastigheten ansluts till kommunalt dricks- och spill-

vatten. 

 

Fastigheten angränsar till kommunalt verksamhetsområde för dricks- 

och spillvatten och då fastighetsägaren ansökt om anslutning till det 

kommunala dricks- och spillvattennätet är det lämpligt att utöka 

verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten så att det även om-

fattar Daggarp 1:49. 

 

Styrelsen för Laholmsbuktens VA fattade vid styrelsemöte 2022-05-

16 beslut om att föreslå Kommunfullmäktige i Laholm att utöka 

verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten till att omfatta Dag-

garp 1:49 enligt bilagd karta. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2022 § 141 

Tjänsteskrivelse den 25 maj 2022 

Protokoll LBVA AB 2022-05-16 § 67 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Laholmsbuktens VA AB 
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§ 86 Dnr 2022-000086  

 

Årsredovisning av användningen av kommunalt partistöd för år 

2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Partiernas redovisning av användningen av 2021 års partistöd med 

bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 april 2014 § 75 antagit regler för 

kommunens partistöd att gälla för stöd som betalas ut från och med 

2015. 

 

Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens parti-

stödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. Reg-

lerna föreskriver att en mottagare av partistöd ska årligen lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det än-

damål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, näm-

ligen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala de-

mokratin. 

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in 

till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-

riodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 

granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 

har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 

bifogas redovisningen. 

 

Det antecknas att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund 

för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Fullmäk-

tiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen till-

gänglig för den som vill ta del av den (prop. 2013/14:5 s. 96). 

 

Kommunens partistödsregler, LFS 6.9 anger att om ett parti inte läm-

nar redovisning och granskningsrapport till kommunen inom före-

skriven tid utbetalas inget stöd till partiet för nästkommande år. 

 

Handlingar angående användningen av 2021 års partistöd har läm-

nats av följande partier: 

Centerpartiet den 3 mars 2022 

Sverigedemokraterna den 16 mars 2022 

Trygghetspartiet den 18 mars 2022 

Moderaterna den 14 april 2022 
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Laholmspartiet den 30 maj 2022 

Socialdemokraterna den 15 juni 2022 

Medborgerlig samling den 21 juni 2022 

Kristdemokraterna den 21 juni 2022 

Liberalerna den 27 juni 2022 

Miljöpartiet den 27 juni 2022 

Vänsterpartiet den 1 juli 2022 

 

Kanslienheten konstaterar att Vänsterpartiet inte har lämnat in redo-

visning med granskningsrapport till kommunen inom föreskriven tid. 

Enligt fullmäktiges beslutade regler för kommunalt partistöd ska i 

sådant fall stöd inte utbetalas för nästkommande år. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2022 § 142 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 27 juli 2022 

Centerpartiets partistödsredovisning. 

Sverigedemokraternas partistödsredovisning. 

Trygghetspartiets partistödsredovisning. 

Socialdemokraternas partistödsredovisning. 

Medborgerlig samlings partistödsredovisning. 

Liberalernas partistödsredovisning. 

Moderaternas partistödsredovisning. 

Kristdemokraternas partistödsredovisning. 

Laholmspartiets partistödsredovisning. 

Miljöpartiets partistödsredovisning. 

Vänsterpartiets partistödsredovisning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av 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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§ 87 Dnr 2022-000185  

 

Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 2022-2024 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

1. godkänna Överenskommelse Trygg och effektiv utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård i Halland enligt bilaga, och som träder i 

kraft från och med den 1 november 2022. 

 

2. överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av 

samtliga parter. 

 

3. överenskommelsen om Trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i Halland ersätter därmed tidigare överenskom-

melse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjuk-

vård 2018-11-10 

 

Ärendebeskrivning 

Syfte med Lag om samverkan är att särskilt främja att en patient med 

behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möj-

ligt efter det att den behandlande läkaren bedömt patienten som ut-

skrivningsklar.  

 

Kommunernas betalningsansvar för personer i slutenvård regleras i 

Lag om samverkan, 5 kap. Kommunens betalningsansvar. I Halland 

sker en 50 procent jämkning på uppkomna kostnader/fakturor sedan 

november 2018 och fram till dess att ny överenskommelse träffats 

alternativt gällande avtal löpt ut.  

 

För att säkra en trygg såväl som effektiv utskrivningsprocess har ny 

ekonomisk genomsnittsmodell tagits fram i samverkan mellan Hal-

lands kommuner och Region Halland. Ny ekonomisk genomsnitts-

modell syftar till att främja ett processinriktat betraktelsesätt, garan-

tera god kvalitet och skapar betydande incitament till effektivisering 

av utskrivningsprocessen. Modellen speglar en tydlig vilja att arbeta 

för att minska antalet dagar på sjukhus, vilket är bättre både för in-

vånarna och ekonomin för kommunerna. 

 

Vald ersättningsmodell avviker ifrån den som återfinns i Lag 

(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård om när en kommuns ersättningsskyldighet inträder samt hur 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kommunfullmäktige 2022-08-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

ersättningsskyldighetens belopp bestäms och hur skyldigheten regle-

ras av parterna.  

 

Kommuner som har många betaldagar det vill säga över riktmär-

ket/månad får även framledes betala ersättning. Kommuner som har 

få betaldagar det vill säga under riktmärket/månad betalar ingen er-

sättning till regionen.  

 

Ersättningen till regionen minskar med ca 6 mkr/år i förhållande till 

nuvarande modell som är enligt lagen, men ger samtidigt ca 4 mkr 

mer än dagens ersättning jämfört med 50 procent reducering. 

 

Ny Överenskommelse föreslås gälla från 1 november 2022 och fram 

till och med 2024-12-31. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2022 § 143 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 25 juli 2022. 

Socialnämndens protokoll den 14 juni 2022 § 66. 

Överenskommelse Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Socialnämnden 

Region Halland 
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§ 88 Dnr 2022-000161  

 

Valärende fyllnadsval av suppleant i Södra Hallands Kraftföre-

ning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Christer Sjöberg (M), Skummeslöv, som 

suppleant i Södra Hallands Kraftförening för tiden till och med den 

31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av suppleant i Södra 

Hallands Kraftförening efter Angela Johansson (M). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Moderaterna föreslår Christer Sjöberg (M), 

Skummeslöv, som suppleant i Södra Hallands Kraftförening för ti-

den till och med den 31 december. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger fram Moderaternas förslag till beslut och finner 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 

 

Beslutet skickas till 

Södra Hallands Kraftförening 
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§ 89 Dnr 2022-000231  

 

Valärende ändring av mandatperiod för uppdrag som huvud-

man 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Arne Bengtsson (TRP), Laholm, som 

huvudman i Laholms Sparbank för tiden till och med Laholms Spar-

banks ordinarie sparbanksstämma 2023. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Bo Brink (C), Skummeslövsstrand, 

som huvudman i Laholms Sparbank för tiden till och med Laholms 

Sparbanks ordinarie sparbanksstämma 2023. 

 

3. Kommunfullmäktige utser Kajsa Sörman (M), Laholm, som hu-

vudman i Sparbanken Boken för tiden till och med Sparbanken 

Bokens ordinarie sparbanksstämma 2023. 

 

4. Kommunfullmäktige utser Maj-Lis Jeppsson (SD), Laholm, som 

huvudman i Sparbanken Boken för tiden till och med Sparbanken 

Bokens ordinarie sparbanksstämma 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har under åren 2021 och 2022 förrättat fyra 

fyllnadsval där huvudmän till Laholms Sparbank och till Sparbanken 

Boken utsetts. Dessa beslut har tagits för tiden till och med den 31 

december 2022. För uppdrag som huvudman följs inte mandatperi-

oden utan uppdraget är fram till ordinarie sparbankstämma året efter 

det allmänna valet. Kommunfullmäktige behöver därför fatta nytt be-

slut så att uppdragen som huvudmän gäller fram till ordinarie spar-

banksstämma år 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 28 juli 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kanslienhetens förslag till beslut och finner 

att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Sparbank 

Sparbanken Boken 
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§ 90 Dnr 2022-000208  

 

Valärende avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i soci-

alnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Valentina Johansson (S) från sitt upp-

drag som ersättare i socialnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Valentina Johansson (S) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ersättare i socialnämnden. 

 

Socialdemokraterna återkommer vid kommande sammanträde med 

förslag på ny ersättare i socialnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om Valentina Jo-

hansson kan befrias från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden 

och finner att så kan ske. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 22 juni 2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Socialnämnden 
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§ 91 Dnr 2022-000248  

 

Valärende avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i kom-

munfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Lena Åkesson (TRP) från sitt uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Lena Åkesson (TRP) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om Lena Åkes-

son kan befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

och finner att så kan ske. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 22 augusti 2022. 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 
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§ 92 Dnr 2022-000013  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om grund-

skorna i Laholms kommun. Motionen remitteras till kommunstyrel-

sen och barn- och ungdomsnämnden för yttrande senast vid kom-

munfullmäktiges sammanträde den 22 november 2022. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om införande 

av jourklasser. Motionen remitteras till barn- och ungdomsnämnden 

för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 

november 2022. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om införande 

av pliktskola för att motverka våld och kränkningar. Motionen remit-

teras till barn och ungdomsnämnden för yttrande senast vid kom-

munfullmäktiges sammanträde den 22 november 2022. 

 

4. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om sex tim-

mars arbetsdag för vårdpersonal. Motionen remitteras till kommun-

styrelsen och socialnämnden för yttrande senast vid kommunfull-

mäktiges sammanträde i januari 2023. 

 

_____ 

 

 

 


