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VOTERINGSLISTA §  §  
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Siv Påhlsson (S) 1        
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Linda Strid (S) -- Joachim Haspe       
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Margareta Lindgren (MP) 1        
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§ 9 Dnr 2023-000054 

 

Information om trygghetsenkät  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Säkerhetschef Karin Martini och kommunpolis Kristian Nilsson in-

formerar om trygghetsenkät 2022. 

_____ 
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§ 10  

 

Information om hur Laholms kommun arbetar med tillsyn på 

enskilda avlopp 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lina Johansson och samhälls-

byggnadschef Niklas Wilsson informerar om hur Laholms kommun 

arbetar med tillsyn på enskilda avlopp. 

_____ 
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§ 11 Dnr 2022-000257 

 

Motion om strategi för beslut om enskilda avlopp enligt Växjö 

kommuns modell 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Petersson, Mil-

jöpartiet de gröna att Laholms kommun utreder om samma eller 

liknande strategi för enskilda avlopp som används i Växjö kommun 

kan användas i Laholms kommun. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har den 5 september 2022 remitte-

rat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2023. 

 

I april 2022 fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kom-

mun ett principbeslut gällande enskilda avlopp som innebär att de 

frångår den omvända bevisbördan och i stället lägger ansvaret att 

påvisa olägenhet på den egna miljöavdelningen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har tittat på Växjö kommuns beslut och 

beskriver detta samt Laholms kommuns hantering i sitt yttrande. 

Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnadsnämnden att det var-

ken finns behov, lagstöd eller andra skäl till att anta samma eller 

liknande strategi som i Växjö kommun för enskilda avlopp i La-

holms kommun. Konsekvenserna av en sådan strategi skulle bli 

omfattande, inte minst utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Samhälls-

byggnadsnämnden anser inte heller att det finns något behov av att 

utreda frågan ytterligare och föreslår därför att motionen ska avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 februari 2023 § 30. 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 13 januari 2023. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 14 december 2022 § 

188. 

Miljöenhetens tjänsteskrivelse den 18 november 2022. 

Motion den 22 augusti 2022. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Peter Berndtson (SD) 

och Björn Abelli (V): Bifall till motionen. 

Margareta Lindgren (MP): Motionen ska anses besvarad. 

Ove Bengtsson (S) med instämmande av Thor Gunnar Bjelland (M) 

och Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att 

motionen ska avslås. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

(SD), Anita Folden (SD), Per-Ove Andersson (SD), Lars-Bertil Pet-

tersson (SD), Maj-Lis Jeppsson (SD), Tony Bagoly (SD), Bertil Jo-

hansson (LP), Karl-Fredrik Klinker (MED), Pär-Åke Eriksson 

(MED), Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (MED), Thomas Lövenbo 

(MED), Margareta Lindgren (MP) och Björn Abelli (V) reserverar 

sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 12 Dnr 2022-000239 

 

Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår att-sats 4, 6 och 9.  

 

2. Kommunfullmäktige anser övriga att-satser besvarade. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Berndtson och 

Anita Folden, Sverigedemokraterna i Laholm, följande 12 att-satser 

gällande modersmålsundervisning. 

 

1. Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Laholms 

kommun i större utsträckning än vad lagen kräver.  

2. Att Laholm kommun upprättar en policy för modersmålsunder-

visning.  

3. Att ett språkkravstest införs i Laholm kommun innan moders-

mål erbjuds i det aktuella språket.  

4. Att ensamkommande som bor i familjehem inte ska erbjudas 

modersmålsundervisning av Laholms kommun om inte kraven 

på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språ-

ket talas i hemmet uppfylls. 

5. Att modersmålsundervisning i Laholms kommun inte ska er-

bjudas i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar 

så länge lagen inte kräver det. 

6. Att Laholm kommun erbjuder max sju års modersmålsunder-

visning från startdatum.  

7. Att i Laholm kommuns policy för modersmålsundervisning för-

tydliga definitionen av en "lämplig lärare".  

8. Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmål senast 

ska ha inkommit till Laholm kommun. 

9. Att modersmålsundervisning i Laholm kommun skall bedrivas 

efter ordinarie skoltid.  

10. Att Laholm kommun utreder möjligheterna till modersmålsun-

dervisning via fjärrundervisning.  

11. Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till 

gemensamma lektioner.  

12. Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsun-

dervisning skall erbjudas. 
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Kommunfullmäktiges presidium har remitterat motionen till barn- 

och ungdomsnämndens samt kultur- och utvecklingsnämnden för 

yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 

2023.  

 

Utifrån nämndernas yttrande konstateras att Laholms kommun ge-

nerellt erbjuder modersmålsundervisning utifrån den miniminivå 

som framgår av lagstiftningen. Nämnderna har redogjort för hur de 

arbetar inom de olika områdena och att arbetet baseras på de krav 

som finns i tillämplig lagstiftning. Med anledning av detta föreslås 

att att-satserna 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 och 12 anses besvarade. 

 

För tre av att-satserna finns en något högre ambitionsnivå inom 

kommunen än vad lagkraven anger. Nedan redogörs för dessa tre 

att-satser, vilka kommunfullmäktige föreslås att avslå. 

 

Att-sats 4 föreslår att i de fall eleven inte har språket som sitt dag-

liga umgängesspråk ska kommunen inte erbjuda modersmålsunder-

visning. Barn- och ungdomsnämnden framför att kommunen har 

haft en gynnande inställning i ärenden där ensamkommande place-

rade i familjehem erbjudits modersmålsundervisning. I de fall ele-

ven inte har språket som sitt dagliga umgängesspråk i familjehem-

met, är kommunen inte skyldig att erbjuda modersmålsundervis-

ning. Däremot finns ingen bestämmelse i skolförfattningarna som 

säger att en huvudman inte får erbjuda eleven modersmålsunder-

visning. Barn- och ungdomsnämnden framför även att frågan inte 

har varit aktuell under flera år och i dagsläget är det endast någon 

enstaka elev som berörs av kommunens sedan tidigare gynnande 

inställning. 

 

Att-sats 6 föreslår att kommunen maximalt ska erbjuda sju års mo-

dersmålsundervisning i enlighet med lagkravet. Barn- och ung-

domsnämnden anger att modersmålsundervisning erbjuds under 

hela grundskolan från årskurs ett till årskurs nio. Uppföljning av 

hur många års modersmålsundervisning som erbjudits en elev görs 

mellan grundskola och gymnasium. Har eleven i grundskolan fått 

modersmålsundervisning under sju år så erbjuder inte Osbecks-

gymnasiet ytterligare undervisning i ämnet. Detta kan innebära att 

en elev maximalt kan få undervisning i nio år i stället för som lag-

kravet anger sju år. 
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Att-sats 9 föreslår att modersmålsundervisning ska bedrivas efter 

ordinarie skoltid. I Laholms kommun schemaläggs modersmålsun-

dervisningen i första hand utanför den garanterade undervisningsti-

den. Undantag kan göras enligt lagstiftningen efter samråd med 

rektor. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden framför att de köper in moders-

målsundervisningen av barn- och ungdomsnämnden och ställer sig 

bakom deras yttrande och tillägger att de inom sin verksamhet inte 

erbjuder modersmålsundervisning utöver de krav som finns i lag-

stiftningen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 februari 2023 § 31. 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 25 januari 2023. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 19 december 2022 

§ 140. 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 de-

cember 2022. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 14 december 2022 § 

90. 

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 

2022. 

Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Björn Abelli (V), 

Angeline Eriksson (C) och Elvis Begic (L): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Peter Berndtson (SD): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

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

(SD), Anita Folden (SD), Per-Ove Andersson (SD), Lars-Bertil Pet-

tersson (SD), Maj-Lis Jeppsson (SD), Tony Bagoly (SD), Karl-

Fredrik Klinker (MED), Pär-Åke Eriksson (MED), Anne Kjerstin 

Löfstedt Schulz (MED) och Thomas Lövenbo (MED) reserverar sig 

mot beslutet. 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kommunfullmäktige 2023-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 13 Dnr 2022-000240 

 

Motion om införandet av förberedande skola för att motverka 

försämrade studieresultat 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Berndtson och 

Anita Folden, Sverigedemokraterna i Laholm, att Laholms kommun 

ska införa en förberedande skola för att nyanlända ska få undervis-

ning i svenska språket för att undvika störande tolkhjälp på lektion-

erna för övriga elever. Men även att övriga kunskaper blir jämför-

bara med de klasser eleverna sedan ska placeras i.  

 

Kommunfullmäktiges presidium har remitterat motionen till kultur- 

och utvecklingsnämnden och barn- och ungdomsnämnden för ytt-

rande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 

2023. 

 

Barn- och ungdomsnämndens framför i sitt yttrande att Laholms 

kommun har valt att organisera undervisningen för nyanlända ele-

ver genom att eleverna från början placeras på den skola som ele-

ven bor närmast. Huvudanledningen till detta är att eleven utveck-

las på bästa sätt i sin nya livsmiljö där man bor tillsammans med sin 

familj och där man får relationer till kamrater och andra vuxna. 

Skolan blir en knutpunkt för elevens utveckling av kunskaper och 

sociala förmågor i närsamhället. Det finns stöd för att välja att or-

ganisera undervisningen för nyanlända elever i ordinarie klasser i 

både skollagen och i forskning.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden framför i sitt yttrande att inom 

verksamheterna gymnasieskola och vuxenutbildning placeras inte 

nyanlända elever/studenter in i klasser eller grupper utan att ha 

uppnått de behörighetskrav som ställs för behörighet till utbildning-

en, i detta inkluderas kunskapskrav i svenska språket. Till exempel 

krävs det att elever som blir antagna till ett nationellt program i 

gymnasieskolan har uppnått godkänt betyg i svenska eller svenska 

som andraspråk från grundskolan. Om eleven inte uppnår behörig-

hetskraven antas eleven till något av gymnasiets introduktionspro-

gram och för nyanlända elever så är de behöriga till språkintrodukt-

ion.  
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För vuxenstuderande erbjuds svenska för invandrare (SFI) och de 

placeras i kurs och spår utifrån tidigare studiebakgrund. För helt 

nya elever på SFI erbjuds introduktionskurs innan man går vidare i 

studierna.  

 

Med anledning av barn- och ungdomsnämndens samt kultur- och 

utvecklingsnämndens yttrande föreslås kommunfullmäktige att av-

slå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 februari 2023 § 32. 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 25 januari 2023. 

Motion om införande av förberedande skola för att motverka för-

sämrade studieresultat. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 18 januari 2023 § 10. 

Barn och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 

2022. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 januari 2023 § 

18. 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 janu-

ari 2023. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Jörgen Nilsson (KD), 

Åke Hantoft (C), Bo Tengqvist (S) och Björn Abelli (V): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. 

Peter Berndtson (SD) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker 

(MED): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

(SD), Anita Folden (SD), Per-Ove Andersson (SD), Lars-Bertil Pet-

tersson (SD), Maj-Lis Jeppsson (SD), Tony Bagoly (SD), Karl-

Fredrik Klinker (MED), Pär-Åke Eriksson (MED), Anne Kjerstin 

Löfstedt Schulz (MED) och Thomas Lövenbo (MED) reserverar sig 

mot beslutet. 

_____ 
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§ 14 Dnr 2013-000181 

 

Uppföljning av Klimatanpassningsplan 2013 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av klimatanpass-

ningsplanen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen antog år 2015 en klimatanpassningsplan med in-

riktning på kusten och LIS-områden i Laholms kommun. Syftet 

med planen är att se hur Laholm kommer att påverkas av klimatför-

ändringar. I planen beskrivs övergripande hur kommunen kommer 

att påverkas till år 2100 och vilka konsekvenser vi kan förvänta oss 

inom olika samhällssektorer. Planen belyser vad en höjd havsnivå, 

ökad nederbörd och en varmare temperatur får för konsekvenser för 

Laholms kommuns kustområde och LIS-områden. 

 

I planen finns 34 åtgärder. Åtgärderna har delats in under olika de-

lar: förebyggande åtgärder, strategiska åtgärder och planering, 

strand/hed, dagvatten, spillvatten, befintlig bebyggelse, elsystem 

samt vägar. Prioriteringsordningen är olika för de olika åtgärderna: 

omgående, löpande, 2015–2030, 2030–2050, 2050–2100 samt efter 

2100. Enligt klimatanpassningsplanen ska åtgärderna följas upp, 

utvärderas och revideras i samband med översiktsplanearbetet. Ar-

betet med ny översiktsplan påbörjades under 2021 och under år 

2022 gjordes en uppföljning av klimatanpassningsplanens åtgärder.  

 

Uppföljningen visar att 4 av åtgärderna slutförts, 11 innebär ett 

kontinuerligt arbete, 9 är påbörjade och 7 av åtgärderna är ej påbör-

jade. Tre av åtgärderna har strukits av olika anledningar. 28 åtgär-

der anses fortfarande aktuella att arbeta med eller utveckla, fem åt-

gärder anses inaktuella. Åtgärd 28 är otydlig vad den avser och 

uppföljning har därför inte kunnat redovisats. Uppföljningen redo-

visas i sin helhet i beslutsunderlaget PM Uppföljning av klimatan-

passningsplan för Laholms kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 februari 2023 § 33. 

Tjänsteskrivelse den 10 januari 2023. 

PM Uppföljning av klimatanpassningsplan för Laholms kommun. 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kommunfullmäktige 2023-02-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty-

relsens förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 15 Dnr 2022-000325 

 

Val av andra vice ordförande i Nämnden för överförmyndare i 

samverkan 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Johnny Brunn (M) till andre vice ordfö-

rande i nämnden för överförmyndare i samverkan för tiden till och 

med den 31 december 2026. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för överförmyndare i samverkan ska enligt regementet ha 

en förste vice och en andre vice ordförande. Värdkommunen utser 

ordförande. Posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års 

mellanrum mellan Båstads, Hylte och Laholms kommuners företrä-

dare i nämnden. Andre vice ordförande är vice ordförande näst-

kommande mandatperiod. 

 

Förra mandatperioden var representant från Båstads kommun Peter 

Larsson (KD) andre vice ordförande. Det betyder att Peter Larsson 

(KD) denna mandatperiod behöver väljas till förste vice ordförande 

och Johnny Bruun (M) Laholms kommun väljas till andre vice ord-

förande. Representanten från Hylte kommun som valdes till förste 

vice ordförande förra mandatperioden blir nu vanlig ledamot. 

 

Laholms kommuns fullmäktige behöver i sin tur välja Johnny 

Brunn (M) till andre vice ordförande i nämnden för överförmyndare 

i samverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, 

Halmstads, Hylte och Laholms kommuner. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 16 Dnr 2023-000056 

 

Anmälningar 

 

1. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare för ledamot i kom-

munfullmäktige. 

 

2. Kommunrevisionen. Granskning av skolornas arbete för att 

motverka kränkande behandling. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Programpris för gymnasie-

skola år 2023. 

_____ 
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