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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2022 

VOTERINGSLISTA § 109 §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1  1      

Eric Semb (M) 1  1      

Anita Fast (M) 1  1      

Caroline Ugglesjö (M) 1  1      

Knut Slettengren (M) 1  1      

Thor Gunnar Bjelland (M) 1  1      

Kajsa Sörman (M) 1  1      

Angeline Eriksson (C) 1  1      

Åke Hantoft (C) 1  1      

Gudrun Pettersson (C) 1  1      

Lars Lindström  (C) 1  1      

Emelie Oskarsson (C) 1  1      

Elvis Begic (L) 1  1      

Jan Gottfriedson (L) 1  1      

Jörgen Nilsson (KD) 1  1      

Sara Unosson (KD) 1  1      

Helene Nilsson (KD) -- Pierre Lothigius 1      

Kjell Henriksson (S) 1  1      

Annita Asplid (S) 1  1      

Ove Bengtsson (S) 1  1      

Kristina Jönsson (S) 1  1      

Magnus Johansson (S) 1  1      

Siv Påhlsson (S) 1  1      

Bo Tengqvist (S) 1  1      

Linda Strid (S) -- Joachim Haspe 1      

Björn Abelli (V) 1    1    

Margareta Lindgren (MP) -- Kent-Ove Bengtsson 1      

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2022 

VOTERINGSLISTA    § 109 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Peter Berndtson (SD) 1    1    

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1    1    

Mikael Sandén (SD) 1    1    

Anita Folden (SD) -- Tony Bagoly   1    

Per-Ove Andersson (SD) 1    1    

Lars-Bertil Pettersson (SD) 1    1    

Maj-Lis Jeppsson (SD) 1    1    

Lars-Göran Jarl (SD) 1    1    

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1    1    

Pär-Åke Eriksson (MED) 1    1    

Maryam Barkadehi (MED) 1    1    

 (MED) -- Thomas Lövenbo   1    

Ove Bengtsson (C) 1  1      



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2022 

 

Ersättare Parti Nv 

Kenneth Camitz (M) 1 

Marit Schwerin (M) 1 

Jonas Hellsten (M) 1 

Elisabet Babic  (M) 1 

Stefan Agnesson (C) 1 

Lamis Al Nouri (C) 1 

Per Ivansson (C) 1 

Martin Falemar (L)  

Nura Muhamedbegovic (L)  

Pierre Lothigius (KD) 1 

Jessica Enoksson (KD)  

Joachim Haspe (S) 1 

Birgitta Fritzon (S)  

Karl-Fredrik Tholin  (S)  

Jeanette Örenmark (S)  

Lena Nordström-Jovanovic (V)  

Lennart Svensson (V)  

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Martin Petersson (MP)  

Tony Bagoly (SD) 1 

Karl Erik Colliander (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Lars Sjöström (SD)  

Lars-Inge Johansson (LP)  

Nicole Eierkus (LP) 1 

Thomas Lövenbo (MED) 1 

Martin Lönnstam  (MED)  
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§ 106 Dnr 2022-000193  

 

Granskning av kommunen som attraktiv arbetsgivare 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av kommunrevisionens presentat-

ion av granskningsrapporten om kommunen som attraktiv arbetsgi-

vare. 

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna och lekmannareviso-

rerna i Laholms kommun har Ernst & Young genomfört en gransk-

ning av kommunen som attraktiv arbetsgivare. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning av kommunen som attraktiv arbetsgivare. 

_____ 
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§ 107 Dnr 2022-000244  

 

Interpellation om enskilda avlopp 

 

Ärendebeskrivning 

Peter Berndtson (SD) begär i en interpellation till ordförande i sam-

hällsbyggnadsnämnden svar på frågor angående enskilda avlopp. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti § 80 att interpellat-

ionen fick ställas. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M) sva-

rar på interpellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 augusti 2022.  

Interpellation den 19 augusti 2022. 

_____ 
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§ 108 Dnr 2022-000098  

 

Motion om ny bro över Lagan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att hantera motionen i det på-

gående arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att motionen därmed anses vara 

besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

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

partiet de gröna att Laholms kommun tillsätter en utredning för att 

undersöka olika alternativ som kan ligga till grund för ett kommande 

beslut i brofrågan.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att frågor gällande över-

gripande och stora trafik- och infrastrukturförändringar ska hanteras 

i den kommunövergripande översiktsplanen. Översiktsplanen kan 

därför vara ett lämpligt forum för att analysera förutsättningar för en 

ny bro över Lagan.  

 

Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2021 beslut om att kommu-

nens översiktsplan, Framtidsplan 2030, med fördjupning av över-

siktsplan för Åmot och tillägg för vindkraft var inaktuella.  

 

Den 8 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att påbörja arbetet med 

en ny Översiktsplan med anledning av den gällande översiktsplanens 

inaktualitet. 

 

Arbetet med den nya kommunövergripande översiktsplanen är i ett 

tidigt skede och det är möjligt att inarbeta övergripande trafikstrate-

giska frågor, där en eventuell ny bro över Lagan utvärderas och bes-

lutas med tydlig politisk viljeinriktning inför översiktsplanens sam-

rådsskede.  

 

En kommunövergripande trafikstrategi, som ska utvärdera övergri-

pande konfliktpunkter i vägnätet, beställdes den 5 juli 2022 och le-

verans ska ske under november 2022. Detta underlag görs inom ra-

men för den nya översiktsplanen och bedöms kunna användas som 

en grund för att vidare utreda frågan om en eventuell ny bro över 

Lagan.  
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Då en ny bro över Lagan ansluter till det statliga vägnätet behöver 

Trafikverket, som ansvarar för dessa vägar, involveras i arbetet fram-

över.  

 

Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att en 

utredning gällande en ny bro över Lagan ska göras inom ramen för 

trafikstrategiska frågor i den kommunövergripande översiktsplanen 

och motionen bedöms därmed besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2022 § 180. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 

2022. 

Motion om ny bro över Lagan den 13 mars 2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent-Ove Bengtsson (MP) med instämmande av Roland Norrman 

(M), Jörgen Nilsson (KD) och Ove Bengtsson (C): Bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 

Bertil Johansson (LP): Avslag till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservationer 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 109 Dnr 2022-000130  

 

Motion om ny strategi för kommunalt vatten och avlopp 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om ny strategi för kommunalt 

vatten och avlopp. 

 

Ärendebeskrivning 

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

partiet de gröna att:  

 

1. Laholms kommun ändrar strategin för vatten och avlopp till att ge 

råd hur fastigheter med bristfälligt avlopp ska kunna få ett miljö- och 

hälsomässigt godkänt enskilt eller gruppvis avlopp; 

 

2. de som redan har eller är beredda att ordna miljö- och hälsomässigt 

godkänt enskilt avlopp inte tvingas att ansluta sig även om det dras 

kommunalt vatten och avlopp vid deras fastighet; 

 

3. först därefter ska man utreda hur man ska lösa vatten och avlopp 

för fastigheter där enskilda eller andra lokala lösningar inte verkar 

kunna bli miljö- och hälsomässigt godtagbara. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har den 11 april 2022 remitterat 

motionen till samhällsbyggnadsnämnden och Laholmsbuktens VA 

AB för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

25 oktober 2022. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionen då kommunen redan uppfyller de krav på rådgivning som 

föreslås i motionen. Därtill saknas behov och möjlighet för tillfred-

ställande individuella lösningar för vatten och avlopp inom det all-

männa VA-området. Det gäller både ur ett samhällsekonomiskt och 

ett miljömässigt perspektiv. 

 

Laholmsbuktens VA AB föreslår att kommunfullmäktige avslår mot-

ionen då kommunfullmäktige i början av 2022 fastställt en va-plan 

för kommunen som innebär en samordnad lösning för kommunens 

behov. Laholmsbuktens VA AB har som målsättning att införa en 

kombinerad va- och vattensmartrådgivare som kan ge råd till samt-

liga fastigheter oavsett om de har enskilt avlopp eller är anslutna till 

den kommunala infrastrukturen för vatten och avlopp. 
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Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå mot-

ionen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2022 § 181. 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 23 september 2022. 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 19 september 2022 § 107. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 september 2022 § 

130. 

Motion den 4 april 2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Roland Norrman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kent-Ove Bengtsson (MP): Motionen ska anses besvarad. 

Björn Abelli (V): Bifall till motionen. 

Peter Berndtsson (SD) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Avslå punkt 1 i motionen, bifall till punkterna 2 och 3. 

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen förslag är huvudförslag. 

Björn Abelli (V) återtar sitt yrkande om bifall till motionen. Ordfö-

rande frågan om Peter Berndtsons (SD) förslag ska vara motförslag. 

Ordföranden frågar därefter om Kent-Ove Bengtssons (MP) förslag 

ska vara motförslag. Ordföranden finner att Peter Berndtsons (SD) 

förslag ska vara motförslag. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Peter Berndtsons förslag.  

 

Med 27 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i en-

lighet med kommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga § 109).  

 

Reservationer 

Bertil Johansson (LP), Peter Berndtsson (SD), Ann-Heléne Djivjak 

(SD), Mikael Sandén (SD), Tony Bagoly (SD), Per-Ove Andersson 

(SD), Lars-Bertil Johansson (SD), Maj-Lis Jeppsson (SD), Lars-Gö-

ran Jarl (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED), Pär-Åke Eriksson 

(MED), Maryam Berkadehi (MED, Thomas Lövenbo (MED) och 

Björn Abelli (V) reserverar sig mot beslutet. 

_____  
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§ 110 Dnr 2022-000247  

 

Budgetuppföljning 2, delårsrapport med budgetutfallsprognos 

för år 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen erhöll efter kommunfullmäktiges möte i mars 

2022 ett tilläggsanslag för evakueringshanteringen av ukrainska 

medborgare till ett belopp om 5,0 miljoner kronor. Tilläggsans-

laget återförs från kommunstyrelsens driftbudget till kommun-

fullmäktiges budget. 

 

2. Socialnämnden erhåller 160 tusen kronor för arbetet med våld i 

nära relationer. Kommunen har erhållit motsvarande nivå i det 

generella statsbidraget för året. 

 

3. I övrigt förekommer inga ytterligare justeringar av driftbudgeten 

eller investeringsbudgeten. 

 

4. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 13 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 

minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning 

(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Rap-

porten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjede-

lar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig 

redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet, en för-

enklad förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning 

med föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska behandlas av 

kommunfullmäktige. 

 

Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 

Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 

som också utgår från redovisningen per sista augusti. 

 

Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-

derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 

vid årets slut av de gemensamma resultatmålen kommunfullmäktige 

beslutat om i visionen och med tillhörande nyckeltal från kommun-

planen. 
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Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat delårsrapport för tiden 

1 januari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfalls-

prognoser. 

 

Periodens slutliga resultat uppgår till +59,7 miljoner kronor, vilket 

är förbättring med 29,9 miljoner kronor i förhållande till motsva-

rande period i fjol (29,8 mkr 2021). Enligt prognosen kommer kom-

munens slutliga resultat för helåret att uppgå till +39,1 Miljoner kro-

nor. Budgeterat resultat är +30,1 miljoner kronor efter redan beslu-

tade tilläggsanslag under året. Återförs tilläggsanslaget om 5,0 mil-

joner kronor uppgår således kommunfullmäktigebudgeten till +35,1 

miljoner kronor. Budgeterad nivå uppgår således till 1,8 procent av 

skatteintäkter och utjämning. Prognosresultatet om 39,1 miljoner 

kronor medför 2,3 procent av skatteintäkter och utjämning. Efter den 

föreslagna återföringen om 5,0 miljoner kronor uppgår budgetens re-

sultat till 2,1 procent av skatter och utjämning, precis som nivån 

kommunfullmäktige fastställde i kommunplansbeslutet i november 

2021. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 46,0 miljoner kronor. De största avvikelserna 

redovisar barn- och ungdomsnämnden (-7,2 mkr) och socialnämnden 

(-35,3 mkr). Avvikelserna avser inom barn- och ungdomsnämnden 

avser främst att enheterna inte klarat av anpassningen till ett lägre 

barn och elevtal, främst inom grundskolan. För socialnämnden består 

underskottet till största del av vårdtyngdskostnader inom äldre-

omsorgen och särskilda boende samt volymer och ökade placerings-

kostnader inom hela individ- och familjeomsorgens delar. Även 

kostnaderna för försörjningsstödet tynger nämndens prognos som 

påverkas av hög inflationsnivå. 

 

Socialnämnden har i framlagd prognos en coronapåverkan om 7,2 

miljoner kronor för merkostnaderna liknande 2020 och 2021 som 

tynger deras resultat. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med 3,5 procent i förhållande till före-

gående år. Motsvarande siffra föregående år uppgick till hela 6,3 pro-

cent. Således är kostnadsökningen betydligt lägre än föregående år. 

Exkluderas 2022 års löneöversyn om 26,2 miljoner kronor och kom-

pensationen för köpta tjänster om 3,8 miljoner kronor till nämnderna 

sjunker kostnadsökningen till 1,6 procent för 2022 i framlagd pro-

gnos. 
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Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och generella 

statsbidrag bedöms öka med 4,4 procent. 2021 uppgick ökningen till 

4,5 procent. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas för helåret uppgå till 1 672,7 

miljoner kronor, vilket är 40,9 miljoner kronor mer än vad som bud-

geterats. Skillnaden återfinns till nästa likunder skatteintäkterna med 

24,8 miljoner kronor och kommunalekonomiska utjämning med 

+16,1 miljoner kronor. Mer information om skatteintäkterna, utjäm-

ningen och de generella bidragen återfinns i förvaltningsberättelsen. 

 

Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kom-

munalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå till 

2,3 procent. Delårsresultatet uppgår till 5,3 procent. Anledningen till 

skillnaden är den stora mängd skatteintäkter som tillfallit kommunen 

under årets första åtta månader, hela avräkning för 2021 bokförs på 

de första åtta månaderna. Utifrån en rak periodiserad framräkning av 

nämndernas delår i relation till nämndernas framlagda prognoser 

finns en skillnad på 24,2 miljoner kronor. Antingen är nämnderna för 

negativa i respektive prognoser eller så är det kostnader som inte 

fångats upp i delårsbokslutet. 

 

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 

till 52,4 miljoner kronor. Investeringarna under motsvarande period 

i fjol var 43,9 miljoner kronor. Prognostiserade nettoinvesteringar 

för hela året ligger på 167,5 miljoner kronor vilket är 42,5 miljoner 

kronor lägre än budgeten om 210,0 miljoner kronor. Avvikelserna 

återfinns på många olika områden och nämnder, mer finns beskrivit 

i delårsrapporten. Om investeringsprognosens utfall ska inträffa be-

höver nämnderna och styrelsen förbruka ytterligare 115,1 miljoner 

kronor på de fyra återstående månaderna under året. 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognostise-

rar ett resultat på +0,9 miljoner kronor respektive -7,2 miljoner kro-

nor. Bolagens prognostiserade resultat skiljer sig stort från det bud-

geterade nivåer respektive styrelse beslutat om för året. Bolagens 

ekonomiska påverkan av ytterfaktorer såsom ränteförändringar, in-

flationsökningar och energiprisers utveckling slår hårt mot de flesta 

kostnadsslag som bolagen har. Bolagen redovisar även en omfat-

tande investeringsverksamhet i form av såväl nyproduktion som om-

byggnads- och underhållsprojekt. Mer finns att läsa i förvaltningsbe-

rättelsen och i bolagsredovisningarna. 
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Kommunstyrelsens oförutsedda medel 

I den nu framlagda delårsrapporten med budgetutfallsprognos åter-

finns 660 tusen kronor från kommunstyrelsen oförutsedda kostna-

der/volymreserv samt 6 000 tusen kronor i lokalreserven medräk-

nade i resultatet för den nu föreliggande prognosen för helåret. Delar 

av lokalreserven ska användas för att kompensera Laholmshem för 

fastighetsförvärvet av Tangon, särskilt boende, i centrala Laholm. 

 

Utifrån nämndernas, styrelsens och kommunens nu föreliggande 

prognos beräknas dessa medel förbrukas under året och upptas där-

med inte som en avvikelse. Om tilläggsanslag till socialnämnden för 

arbete med våld i nära relationer beviljas om 160 tusen kronor redu-

ceras kvarvarande nivå ner till 400 tusen kronor. Förbrukas inte dessa 

resterande medel påverkas prognosen och årsutfallet positivt. 

 

Framlagda äskande om tilläggsanslag till kommunstyrelsen 

Socialnämnden beslutade under nämndens möte i maj om att begära 

medel för arbete med våld i nära relationer. Nämnden har sedan halv-

året 2021 lagstadgat ansvar för behandling av våldsutövare i nära re-

lationer. I det generella statsbidraget har det avsatts 6 kr per invånare 

vilket skulle medföra cirka 160 tusen kronor. Förslagsvis ombudge-

teras 160 tusen kronor från reserven för volymer och oförutsedda 

kostnader till socialnämnden. 

 

Inga äskande om ytterligare anslag återfinns utöver ovan beskrivna 

äskande. 

 

Kvarvarande medel om 6 000 tusen kronor för lokaler 

Inför budet 2022 avsattes 6,0 miljoner kronor för oförutsedda kost-

nader kopplade till lokaler centralt på den gemensamma förvalt-

ningen. Avsikten var att täcka kostnaderna för renoveringen av tidi-

gare polishuset, kompensera Laholmshem för förvärvet av Tangon 

som exempel samt framför allt att reservera kapital i kommunens re-

sultat för kommande investeringar. Anslaget kommer till stora delar 

inte förbrukas under året. Osäkert är dock hur mycket som kommer 

förbrukas. Dialog och beräkningar kring ersättningen till Laholms-

hem avseende Tangon pågår. I framlagd prognos utifrån försiktighet 

beräknas anslaget förbrukas. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2022 § 182. 

Delårsrapport 2022. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

_____ 
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§ 111 Dnr 2022-000228  

 

Egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt ägardirektiv för 

Kommunassurans 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att ägarkommunerna 

gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kom-

munassurans ram (Egenandelsprogrammet) och att uppdra åt ut-

sett ägarombud Erling Cronqvist eller dennes ersättare Roland 

Norrman att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 

november 2022 rösta för förslaget. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt ägardirektiv till 

Kommunassurans och att uppdra åt utsett ägarombud Erling 

Cronqvist eller dennes ersättare Roland Norrman att vid extra bo-

lagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 

förslaget. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt aktieägaravtal 

gällande Kommunassurans och att uppdra att Erling Cronqvist, 

kommunstyrelsens ordförande och Anders Einarsson, kommun-

chef att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Laholms 

kommuns räkning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Laholms 

kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Laholms kommun har 

varit medlem i kommunassurans sedan 2007. Sedan 2016 har kom-

munen direktplacerat kommunförsäkringen med tillhörande ansvars-

försäkring.  

 

Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägar-

kommunernas sfär. Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägar-

kommunerna gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och för-

säkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av Kommunassurans 

mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbo-

lag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt 

att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 

kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivi-

tetsvinster.  
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Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommu-

nerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och 

att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kun-

nat hanterats internt i kommunsektorn. För en sammanfattning av 

vilka behov hos kommunerna som förslaget till Egenandelsprogram 

i Kommunassurans hanterar och vad  

 

Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-

4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Laholms kommun genom Ege-

nandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för 

den som önskar djupare förståelse. 

 

Kommunassurans styrelse föreslår kommunfullmäktige att beslut om 

erforderliga ändringar i ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid 

en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt ägar-

avtal mellan kommunerna ingås samma dag.  

 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den 

extra bolagsstämman.  

 

Av kommunfullmäktige utsedd avtalstecknare kommer efter den ex-

tra bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital 

signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bo-

lagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieä-

garavtalet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2022 § 183 

Tjänsteskrivelse den 26 augusti 2022. 

Skrivelsen Riskhantering i Laholms kommun genom Egenandels-

program i Kommunassurans från den 13 juli 2022. 

Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans. 

Förslag till nytt aktieägaravtal för Kommunassurans. 

_____ 
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§ 112 Dnr 2022-000152  

 

Ansökan om kommunal borgen, Skottorps IF 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar borgen till Skottops IF om 3 500 000 

kronor enligt föreningens ansökan. 

 

Ärendebeskrivning 

Skottorps IF har ansökt om kommunalt bidrag samt om kommunal 

borgen. Föreningen planerat att bygga ett nytt föreningshus/klubb-

stuga. Föreningen har en stark önskan om att utveckla området kring 

idrottsplatsen till ett rekreationsområde både för barn, vuxna och se-

niorer med möjlighet att använda kommande byggnation till att vara 

en samlingsplats. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2022 § 154 att omfördela 

300 tusen kronor från finansförvaltningens anslag för oförutsedda 

behov till kultur- och utvecklingsnämnden för att kultur- och ut-

vecklingsnämnden skulle kunna hantera bidragsärendet. Kultur- och 

utvecklingsnämnden har därefter beviljat Skottorps IF ett bidrag på 

300 000 kr för utveckling av idrottsplatsen. 

 

Kommunstyrelsen konstaterade att det fanns vissa oklarheter kring 

vilket belopp som föreningen önskade kommunal borgen för. Före-

ningen har nu i skrivelse den 22 augusti 2022 meddelat att de önskar 

borgen för ett lån om 3 500 tusen kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2022 § 184. 

Tjänsteskrivelse den 27 september 2022. 

Skrivelse från Skottorps IF den 22 augusti 2022. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 25 april 2022. 

Reviderad ansökan den 20 juli 2022. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande Jörgen Nilsson (KD), Elvis 

Begic (L), Ove Bengtsson (S) och Bertil Johansson (LP): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och fin-

ner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

_____  
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§ 113 Dnr 2022-000013  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstla-

gen och rapportering enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen samt beslut 

enligt 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 

och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 2/2022. 

_____ 

 

 

 


