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Plats och tid Aulan Campus Laholm samt Teams, klockan 18:30 – 20:50 

Presidium, justerare och sekreterare deltog fysiskt i Aulan,  

övriga deltog digitalt via Teams. 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 

 Kristian Nilsson, kommunpolis § 1 

 Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisionen § 2 

 

 

Utses att justera Majvor Persson (C), Ove Bengtsson (S) 

  

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

 

Paragrafer  §§ 1-13 

 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Martina Gustavsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Majvor Persson (C) Ove Bengtsson (S) 

 



 

 

Laholms kommun 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 25 januari 2022 

Protokollet som justerats den 28 januari, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Martina Gustavsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 28 januari 

till och med den 18 februari 2022 intygas. 

……………………………………………… 

Martina Gustavsson 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2022 

VOTERINGSLISTA § 4:1  § 4:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1 § 8 Angela Magnusson X   X   

Jerker Jacobson (M) 1  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  X   X   

Erling Cronqvist (C) 1  X   X   

Ove Bengtsson (C) 1  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  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  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  X   X   

Birgitta Fritzon (S) 1  X   X   

Lennart Svensson (V) 1    X  X  

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2022 

VOTERINGSLISTA    § 4:1      § 4:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) 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  X     X 

Bertil Johansson (LP) 1  X   X   

Lars-Inge Johansson (LP) -- Ulf Johansson X   X   

Nicole Eierkus (LP) 1  X   X   

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1  X     X 

Martin Lönnstam (MED) 1  X     X 

Jonas Hellsten (M) 1  X   X   



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2022 

Ersättare Parti Nv 

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Måns Kristiansson (M) 1 

Christer Sjöberg (M) 1 

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C)  

Lena Olofsdotter (C)  

Jan Gottfriedson (L) 1 

Nura Muhamedbegovic (L)  

Lars Gustafsson (KD) 1 

Helene Nilsson (KD)  

Rosita Antonsson (S) 1 

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S) 1 

Mudhir Karmush (V)  

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Lövenbo (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Lars Sjöström (SD)  

Ulf Johansson (LP)  

Camilla Johansson (LP)  

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED)  

Lena Åkesson (TRP)  

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

§ 1 Dnr 2022-000012  

 

Information om Trygghetsundersökning 2021 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunpolisen informerar om trygghetsundersökningen som ge-

nomfördes 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation av trygghetsundersökningen 2021 

_____ 
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§ 2 Dnr 68467  

 

Information från kommunrevisionen  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen informerar om revisionsplan för år 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens revisionsplan 2022 

_____ 
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§ 3 Dnr 2021-000362  

 

Interpellation till socialnämndens ordförande 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Ärendebeskrivning 

Bertil Johansson (LP) begär i en interpellation till ordförande i soci-

alnämnden svar på frågor angående personer som saknar egen bostad 

i Laholms kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 14 december 2021 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellat-

ionen får ställas och finner att så får ske. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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§ 4 Dnr 2014-000352  

 

VA-plan för Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen VA-plan för Laholms kom-

mun. 

 

Ärendebeskrivning 

En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) omfattar hela 

kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet för all-

männa vattentjänster. Syftet är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommu-

nen och att bidra till god vattenstatus i kommunens yt- och grundvat-

ten. 

 

VA-planen är ett av flera styrdokument som fastställs av kommun-

fullmäktige och som syftar till att leda, samordna och följa upp ut-

vecklingen av kommunen i önskad riktning. Planen skall vara sty-

rande för berörda nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag, och 

skall ligga till grund för budget- och verksamhetsplaneringen.  

 

En VA-plan består av tre delar; en översikt som beskriver nuläge och 

omvärldsfaktorer, en VA-policy som är ett styrdokument som be-

stämmer strategiska vägval och riktlinjer för hantering av priorite-

ringsgrunder, samt en handlingsplan som innehåller konkreta åtgär-

der. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 januari 2022 § 1 

Tjänsteskrivelse den 21 november 2021 

Samrådsredogörelse 

Utkast till VA-plan (del 1-3 med bilagor) Laholms kommun 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Peter Berndtson (SD): VA-planen ska revideras utifrån FN:s utta-

lande om en RCP nivå på 4,5 i stället för 8,5. 
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Eva M Larsson (MP): De områden som pekas ut för att bli verksam-

hetsområde för kommunalt VA ska först utredas. Utredningen ska 

först visa om nuvarande situation verkligen är ett hot mot hälsa och 

miljö. 

 

Om det visar sig att något behöver göras så ska utredningen jämföra 

olika alternativ, till exempel förbättrade enskilda avlopp, en lokal 

lösning eller en dricks- och spillvattenledning till det kommunala VA 

nätet.  

 

Kommunen ska inleda försök med lokal lösning i något av de områ-

den där det visar sig krävas åtgärder mot miljö och hälsa. 

 

Behovet av åtgärder för Ebbarps stugby ska först utredas innan beslut 

tas om verksamhetsområde för kommunalt vatten. 

 

Kommunen ska anställa en vattenstrateg i år och ta ett helhetsgrepp 

på allt vatten. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till be-

slut. 

 

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudför-

slag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

 

1. Peter Berndtsons förslag ställs mot Eva M Larssons förslag för 

att utse motförslag till huvudförslaget. 

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommun-

fullmäktige utser till motförslag. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till mot-

förslag. 

 

Beslutsgång i omröstning om motförslag 

Ordföranden ställer Peter Berndtsons och Eva M Larssons förslag 

mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Peter Berndt-

sons förslag till motförslag. 

 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att Peter Berndtsons förslag utses till motförslag. 
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Nej-röst för att Eva M Larssons förslag utses till motförslag. 

 

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 

Med 38 ja-röster för Peter Berndtsons förslag mot 3 nej-röster för 

Eva M Larssons förslag beslutar kommunfullmäktige utse Peter 

Berndtsons förslag till motförslag. (Se bilagda omröstningsbilaga § 

4:1) 

 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen 

Med 30 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 10 nej-röster för 

Peter Berndtsons förslag och en röst som avstod beslutar kommun-

fullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. (Se omröstnings-

bilaga § 4:2) 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservation 

Eva M Larsson (MP), Inger Reinfeldt (TRP), Peter Berndtson (SD), 

Lars-Göran Jarl (SD), Ann-Heléne Djivjak (SD), Mikael Sandén 

(SD), Anita Folden (SD), Helge Wigforss (SD), Thomas Lövenbo  

(-), Lennart Svensson (V) och Karl-Fredrik Klinker (MED) reserve-

rar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 5 Dnr 2021-000333  

 

Särskilda boendes placering inom Laholmshemskoncernen  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Laholmshemskoncernens fas-

tighetsbestånd avseende särskilda boenden ska fortsatt vara pla-

cerade i moderbolaget Laholmshem AB. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att förvärvet av Tangon överförs 

från Kommunfastigheter i Laholm AB till Laholmshem AB. 

 

3. Laholmshem AB ska göra anpassningar till följd av räntereduce-

ringen om 1,0 procentenheter i hyressättningen med en halv ef-

fekt under 2022 och därefter uppgå till hel effekt. 

 

4. Laholmshem får i uppdrag ta fram och justera förslag på befint-

liga blockhyresavtal utifrån justering av räntemarginalen i hyres-

kalkylen utifrån besluten i punkterna 1 och 2. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars, § 29, 2021 om att en 

avveckling av föreningen Riksbyggens kooperativa Hyresrättsför-

ening Tangon i Laholm skulle genomföras tillsammans med den 

andra stiftande parten, Riksbyggen Sverige. I samma beslut deklare-

rade kommunfullmäktige utifrån avtal och överenskommelse med 

Riksbyggen att Kommunfastigheter i Laholm AB skulle förvärva 

fastigheten. Förvärvet beräknas genomföras i månadsskiftet novem-

ber/december 2021. 

 

Utöver ovan beskrivna delar i marsbeslutet gavs ett uppdrag till kom-

munstyrelsen och Laholmshem AB att utreda och beskriva vilka 

verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser en överflytt av 

befintliga särskilda boenden i Laholmshems regi till Kommunfastig-

heter i Laholm AB skulle medföra. Utredningen skulle återrapporte-

ras senast december 2021. 

 

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår att placeringen i fortsätt-

ningen också kommer vara i Laholmshem AB. Förslaget grundar sig 

i de ekonomiska effekterna för såväl kommunen som för Laholms-

hem AB. Även flertalet mjuka delar beaktas i förslaget samt att de 

särskilda boendena är hyresbostäder enligt hyreslagen vilket ger en 

samordningsvinst när de hanteras tillsammans med Laholmshems 
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övriga hyresbestånd i stället för bland kommunfastigheters verksam-

hetslokaler. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 7 december 2021 § 236 

Tjänsteskrivelse den 24 november 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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§ 6 Dnr 2020-000105  

 

Reservationsavtal för Svarven 1, nya Nyby verksamhetsområde 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

RED Zalina II AB reserverade den 2 juli 2021 fastigheten Laholm 

Svarven 1 på nya Nyby verksamhetsområde genom beslut i kom-

munfullmäktige. Avtalet löper ut den 2 januari 2022 om inte begäran 

om förlängning framställs till kommunen senast två månader före 

avtalstiden löper ut. RED Zalina II inkom den 4 oktober med en be-

gäran om att få förlängt avtalet med ytterligare sex månader.  

 

Samhällsutvecklingsverksamheten tillsammans med näringsliven-

heten har bedömt begäran som rimlig och har därför tagit fram ett 

nytt reservationsavtal på 6 nya månader med samma förutsättningar 

som det avtalet hade som godkändes av kommunfullmäktige den 2 

juli 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 januari 2022 § 2 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2021 

Undertecknat reservationsavtal 

Översiktskarta 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.  

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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§ 7 Dnr 2021-000340  

 

Fusion av Fastighets AB Klarabäck i Laholm med moderbolaget 

Laholmshem AB 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Klarabäck i La-

holm fusioneras upp till moderbolaget Laholmshem AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 26 november, § 132, 2019 godkänt att 

Laholmshem AB:s dotterbolag Fastighets AB Laholm Kobben 2 om-

bildades till ett kommunalt bolag. 

 

Bolaget ombildades för att investera 105 000 tkr i byggande av två 

styck sexvåningshus på fastigheten Kobben 2 i Laholm. I samma be-

slut gavs också Laholmshem AB möjligheten att flytta över övriga 

fastigheter som bolaget äger på Klarabäcksområdet till det nybildade 

dotterbolaget. 

 

Avsikten från Laholmshem vid den tidpunkten vara att skapa förut-

sättningar för att kunna sälja det befintliga beståndet samt de två ny-

byggda husen i ett paket.  

 

Bolagets styrelse för i dagsläget inga diskussioner om att sälja de två 

nybyggda husen utan Laholmshem hantera dessa byggnader som bo-

lagets flaggskepp vilket dessutom kommer generera ett starkt kassa-

flöde under tiden.  

 

Bolaget önskar i stället fusionera berört bolag till Laholmshem AB. 

Då kommunfullmäktige tidigare beslutat om ett dotterbolag föranle-

der detta ett nytt ställningstagande från fullmäktige. Förändrande av 

bolagsstruktur vid fusioner är enligt ägardirektiven ett beslut av kom-

munfullmäktige att ta ställning till. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 januari 2022 § 3 

Tjänsteskrivelse, verksamhet ekonomi den 20 december 2021 

Skrivelse från Laholmshem AB daterat till den 18 november 2021 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP), 

Ove Bengtsson (S) och Jerker Jacobsson (M): Bifall till kommunsty-

relsens förslag till beslut. 
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Karl-Fredrik Klinker (MED): Om det nu beslutas att fastighets AB 

Klarabäck inte ska säljas utan fusioneras med moderbolaget La-

holmshem, vill vi i Medborgerlig samling att den borgen som läm-

nades av Laholms kommun till förevarande byggnation (105 miljo-

ner kronor) snarast ska återbördas till Laholms kommun. 

Bästa sättet kan vara att sälja av gammalt bestånd där underhållet är 

eftersatt. Detta ska ske skyndsamt då det nu är mycket höga priser på 

begagnade hyresrätter. Laholms kommuns borgen till Laholmshem 

är redan besvärande hög och måste sänkas för att ge utrymme för 

annan byggnation. Äldreboende, skolor mm. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Karl-Fredrik Klinkers tilläggsyr-

kande och finner att fullmäktige avslår detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

 

Reservation 

Karl-Fredrik Klinker (MED) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag. 

_____ 
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§ 8 Dnr 2021-000346  

 

Nya bestämmelser för kommunalt bidrag till enskild väghållning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver bestämmelser om bidrag till en-

skild väghållning som är antagen i kommunfullmäktige den 30 

oktober 2012 § 170. 

 

2. Kommunfullmäktige antar förslaget till nya bestämmelser för 

kommunalt bidrag till enskild väghållning att gälla från och med 

den 1 februari 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunalt bidrag som i dag ligger till grund för utbetalning till en-

skilda vägföreningar är anpassat efter det regelverk som beslutades 

av kommunfullmäktige den 30 oktober 2012 § 170. Detta är också 

anpassat efter hur samhällsbyggnadsförvaltningen sköter driften och 

underhållet av enskilda vägar för föreningarna. 

 

Kommunens arbete med att överlåta driften och underhållet till väg-

föreningarna, gör att ett nytt förslag på regelverk för kommunalt bi-

drag har tagits fram. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 januari 2022 § 4 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 17 november 2021 § 204 

Tjänsteskrivelse den 13 oktober 2021 

Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskild väghållning 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Karl-Fredrik Klinker (MED) och Ove Bengtsson (S): Bifall till kom-

munstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Jäv 

Roland Norrman (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på 

grund av jäv. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2021-000166  

 

Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Policy för in-

formationssäkerhet och personuppgiftshantering. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 10 april 2018 § 88, IT-enheten i uppdrag 

att framlägga förslag på informationssäkerhetspolicy. Uppdraget 

gavs i samband med kommunrevisionens granskning av IT-säkerhet 

och informationssäkerhet. Därefter har kommunfullmäktige i kom-

munplan för år 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 

arbetssätt för informationssäkerhet. Utifrån dessa uppdrag har kom-

munstyrelsens förvaltning tagit fram förslag till policy och riktlinjer 

inom informationssäkerhet och personuppgiftshantering. 

 

Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering inne-

håller Laholms kommuns viljeinriktning och grundläggande synsätt 

på en övergripande nivå gällande arbetet för informationssäkerhet i 

organisationen. Policyn gäller för alla verksamheter i kommunen, in-

klusive kommunala bolag. 

 

Riktlinjer för informationssäkerhet utgår från Laholms kommuns po-

licy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering och ut-

trycker hur informationssäkerhet ska bedrivas inom Laholms kom-

mun. Nämnderna ansvarar för att anta riktlinjerna.  

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för informationssä-

kerhetsarbetet. I detta ligger ett ansvar för att upprätta en organisat-

ion kring informationssäkerhet som fungerar som stöd till kommu-

nens förvaltningar för att uppfylla informationssäkerhetsansvaret 

och ett korrekt hanterande av personuppgifter. Kommunstyrelsen har 

även ansvaret för att nämndsövergripande instruktioner och anvis-

ningar upprättas. 

 

Informationssäkerhetsarbetet ska bidra till att Laholms kommun kan 

genomföra samtliga uppdrag utan störningar samt skapa en mot-

ståndskraft och förmåga till återhämtning i de fall störningar ändå 

inträffar. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 7 december 2021 § 237 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2021-000204  

 

Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till arbetsordning att 

gälla från och med den 15 oktober 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2021 § 84 att bilda en 

parlamentarisk grupp som får en bredare förankring vad gäller för-

ändringar av den politiska organisationen till kommande mandatpe-

riod. Gruppen bör bestå av en representant från varje parti som är 

representerat i kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning lägger nu fram förslag på ändring i 

kommunfullmäktiges arbetsordning för att ovanstående beslut ska 

kunna verkställas. 

 

Inför innevarande mandatperiod inrättades en arvodesberedning med 

uppgift att bereda frågor och ärenden som rör ekonomiska ersätt-

ningar och andra arbetsvillkor för kommunens förtroendevalda samt 

kommunens stöd till de politiska partierna. Frågor om den politiska 

organisationen skulle beredas av kommunstyrelsen och styrelsens 

personal- och organisationsutskott. 

 

Föregående mandatperiod fanns en demokrati- och organisationsbe-

redningen vars uppgift var att bereda frågor och ärenden som rör 

kommunens arbete med att utveckla och fördjupa den kommunala 

demokratin i syfte att öka medborgarnas möjligheter till insyn och 

deltagande, utformningen av kommunens politiska organisation 

samt ekonomiska ersättningar och andra arbetsvillkor för kommu-

nens förtroendevalda. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att demokrati- och organisat-

ionsberedningen återinsätts när ny mandatperiod inleds. På så vis be-

reds återigen arvodesfrågorna och frågor om den politiska organisat-

ionen samlat. Ansvaret för förvaltningarnas interna organisation 

kvarstår på kommunstyrelsen och nämnderna. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 7 december 2021 § 238 

Tjänsteskrivelse den 12 november 2021 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

slut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kommunfullmäktige 2022-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2021-000316  

 

Fyllnadsval av huvudman i Sparbanken Boken 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Maj-Lis Jeppsson, Laholm, som huvud-

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

2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av huvudman i Spar-

banken Boken efter Thomas Lövenbo (-). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

son, Laholm, som huvudman i Sparbanken Boken. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Sverigedemokraternas förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 12 Dnr 2021-000366  

 

Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i barn- och ung-

domsnämnden  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Hakim Alzoubi (S) från sitt uppdrag 

som ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

2. Fyllnadsval förrättas vid kommande sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Hakim Alzoubi (S) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 17 december 2021. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (S): Socialdemokraterna återkommer med förslag på 

ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden vid kommande samman-

träde. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om Hakim Al-

zoubi (S) kan befrias från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 

utvecklingsnämnden och finner att så kan ske. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 
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§ 13 Dnr 2021-000016  

 

Anmälningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Kommunfullmäktiges ordförande. Underrättelse om inställt 

sammanträde med kommunfullmäktige den 21 december 2021. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion angående 

personlig assistans och framgångsfaktorer för hållbar tillväxt. Mot-

ionen remitteras till socialnämnden för yttrande senast vid kommun-

fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2022. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion till kom-

munfullmäktige om webbsändning. Motionen remitteras till kom-

munstyrelsen för yttrande senast vid kommunfullmäktiges samman-

träde den 21 juni 2022. 

 

4. Kommunrevisionen. Rapport om granskning av handläggning av 

ekonomiskt bistånd. 

  

5. Kultur och utvecklingsnämnden. Programpris för gymnasieskola 

och gymnasiesärskola år 2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om anmälning-

arna kan läggas till handlingarna och finner att så kan ske. 

 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige 

om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och 

finner att så skett. 

_____ 

 

 

 




