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Laholms kommun 

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 31 januari 2023 

Protokollet som justerats den 2 februari, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 3 februari 

till och med den 24 februari 2023 intygas. 

 

 

Matilda Lundh 

Kommunsekreterare 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2023 

VOTERINGSLISTA §  §  

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1        

Eric Semb (M) 1        

Anita Fasth (M) 1        

Caroline Ugglesjö (M) 1        

Knut Slettengren (M) 1        

Thor Gunnar Bjelland (M) 1        

Kajsa Sörman  (M) -- Kenneth Camitz       

Angeline Eriksson (C) 1        

Åke Hantoft (C) 1        

Gudrun Pettersson (C) 1        

Lars Lindström (C) 1        

Emelie Oskarsson (C) -- Stefan Agnesson       

Elvis Begic (L) 1        

Jan Gottfriedson (L) 1        

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Sara Unosson (KD) 1        

Helene Nilsson (KD) -- Pierre Lothigius       

Kjell Henriksson (S) 1 Birgitta Fritzon § 4       

Annita Asplid (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Siv Påhlsson (S) 1        

Bo Tengqvist (S) 1        

Linda Strid (S) -- Joakim Haspe       

Björn Abelli (V) 1        

Margareta Lindgren (MP) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2023 

VOTERINGSLISTA    §  § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Peter Berndtson (SD) 1        

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1        

Mikael Sandén (SD) 1        

Anita Folden (SD) 1        

Per-Ove Andersson (SD) -- Tony Bagoly       

Lars-Bertil Pettersson (SD) 1        

Maj-Lis Jeppsson (SD) 1        

Lars-Göran Jarl (SD) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1        

Pär-Åke Eriksson (MED) -- Anne Kjerstin Löfstedt Schultz       

Maryam Barkadehi (MED) 1        

Thomas Lövenbo (MED) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2023 

Ersättare Parti Nv 

Kenneth Camitz (M)  

Marit Schwerin (M) 1 

Jonas Hellsten (M) 1 

Elisabet Babic (M) 1 

Stefan Agnesson (C)  

Lamis Al Nouri (C) 1 

Per Ivansson (C) 1 

Martin Falemar (L)  

Nura Muhamedbegovic (L)  

Pierre Lothigius (KD)  

Jessica Enoksson (KD) 1 

Joachim Haspe (S)  

Birgitta Fritzon (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Jeanette Örenmark (S)  

Lena Nordström-Jovanovic (V)  

Lennart Svensson (V) 1 

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Martin Petersson (MP)  

Tony Bagoly (SD)  

Karl Erik Colliander (SD) 1 

Karin Sjöström (SD)  

Lars Sjöström (SD)  

Lars-Inge Johansson (LP)  

Nicole Eierkus (LP) 1 

Inger Stenberg (MED)  

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (MED)  

 
 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-31 

Sida 
1 (15) 

 

 

 

Plats och tid Laholms Teater, klockan 18:30 – 19:45 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Matilda Lundh, kommunsekreterare 

 Jonas Påhlsson, kanslichef 

 Kristian Einarsen (MED), kommunrevisionen § 2 

 Lillemor Landén-Vepsä (S), kommunrevisionen § 2 

 

 

Utses att justera Peter Berndtson (SD), Magnus Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering Digital justering den 2 februari klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 1-8 

 

 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering 

 

 

 

Ordförande Ove Bengtsson (C) del av § 1 

 Ove Bengtsson (S) del av § 1 

 Eric Semb (M) §§ 2-8 

 

 

 

Justerande Peter Berndtson (SD) 

 Magnus Johansson (S)  
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§ 1 Dnr 2023-000028 

 

Avsägelse från politiskt uppdrag som ordförande i kommunfull-

mäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Ove Bengtsson (C) från uppdrag som 

ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser Eric Semb (M) som ordförande i kom-

munfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2026. 

 

Ärendebeskrivning 

Ove Bengtsson (C) har begärt att få bli befriad från uppdrag som 

ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 9 januari 2023. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Åke Hantoft (C): Eric Semb (M) ska utses till ordförande i kommun-

fullmäktige. 

 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Roland Norrman (M) ska utses till ord-

förande i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslaget att Ove Bengtsson (C) entledigas 

från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden ställer förslagen om ny ordförande i kommunfullmäk-

tige mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlig-

het med Åke Hantofts förslag. 

 

Omröstning begärs. Sluten omröstning genomförs. Ledamöterna Pe-

ter Berndtson (SD) och Magnus Johansson (S) utses till rösträknare. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 

 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Kommun-

sekreteraren prickar av de röstande vid urnan. 
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Omröstningsresultat 

Rösträknarna konstaterar att antalet röstande är 41 medan antalet av-

givna röster är 44:  

 

9 röster för Karl-Fredrik Klinkers (MED) förslag  

23 röster för Åke Hantofts (C) förslag 

12 valsedlar är blanka. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att göra om omröstningen med anled-

ning av att antalet röster inte stämmer. 

 

Omröstningsresultat 

Vid den förnyade omröstningen är antalet avgivna röster 41: 

 

7 röster för Karl-Fredrik Klinkers (MED) förslag 

24 röster för Åke Hantofts (C) förslag  

10 valsedlar är blanka. 

 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med Åke Han-

tofts (C) förslag om att utse Eric Semb till kommunfullmäktiges ord-

förande. 

 

Reservation 

Roland Norrman (M), Karl-Fredrik Klinker (MED), Anne Kjerstin 

Löfstedt Schultz (MED), Maryam Barkadehi (MED) och Thomas 

Lövenbo (MED) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 2 Dnr 2023-000054 

 

Information från kommunrevisionen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen informerar om revisionsplan för år 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens revisionsplan 2023 

_____ 
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§ 3 Dnr 2023-000011 

 

Upphörande av amorteringsfrihet för lån till ideella föreningar 

med kommunal borgen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avser inte bevilja någon amorteringsfrihet för 

lån med kommunal borgen till ideella föreningar under 2023. 

 

Björbäcks Ryttarföreningen erhåller inte någon amorteringsfrihet 

under verksamhetsåret 2023 enligt begäran från föreningen den 30 

november 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal ide-

ella föreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i intervall 

mellan 75 000 kronor och 3 500 000 kronor.  

 

Samtliga föreningar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. De ideella föreningarna amorterar månads- eller kvartalsvis av 

sina lån till kreditgivaren. Samtliga ideella föreningar har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Kommunfullmäktige beviljade därför den 28 april 2020, § 57 och 

den 22 december 2020, § 128 samtliga ideella förningar amorterings-

fritt, om borgenären beviljade föreningarna detta. Laholms kommun 

godkände som borgensman att respektive förening erhöll amorte-

ringsfrihet som längst 2021 ut.  

 

Kommunfullmäktige beviljade den 19 januari 2022, § 18, tillfällig 

amorteringsfrihet även under 2022 då effekterna av pandemin kvar-

stod. 

 

Föreningarna har under perioden 2020-2022 erhållit amorteringsfri-

het om de begärt detta av kreditgivaren. Coronapandemin medförde 

stora svårigheterför föreningarna att genomföra arrangemang och 

evenemang som normalt medfinansierar föreningarnas verksamhet. 

Då intäkterna för föreningarnas evenemang är stora inkomstkällor 

kunde det uppstå likviditetsproblem att erlägga kreditgivaren amor-

tering enligt avtal. Även lägre aktivitet och deltagande i föreningarna 

under pandemiåren påverkade inkomsterna. 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kommunfullmäktige 2023-01-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 

Sydhallands Skyttegille 

Våxtorps Bois 

Björbäcks Ryttarförening 

Veinge Jaktskytteklubb 

Skottorps IF 

 

Kommunen avser inte längre att bevilja amorteringsfrihet på lån som 

innehar kommunal borgen. Avsikten med att inte bevilja längre tid 

än perioden som redogjorts för ovan är att föreningarna måste precis 

som övriga samhället återgå till ordinarie verksamhet och därmed 

kunna klara av sina respektive ekonomiska åtagande som lånen för-

pliktigar. Om föreningarna inte lyckas återgå till att påbörja amorte-

ringar igen riskerar kommunen att få svårigheter att bevilja nya lån 

framöver vid behov till föreningarna. Respektive förening måste 

klara av att finansiera sina upplåningsbehov fullt ut. Annars faller 

avsikten med kommunal borgen och övergår till bidrag. 

 

Björbäcks Ryttarförening har enligt inkommen ansökan den 30 no-

vember ansökt om att erhålla amorteringsfrihet under 2023 med hän-

visning till ökade räntekostnader samt stigande elpriser. Precis som 

ovan argumenterat måste föreningen kunna fullgöra sina ekonomiska 

förpliktelser om amortering. Om förpliktelsen inte fullgörs återstår 

till sist för kommunen att finansiera verksamheten med övertagande 

av lån som borgenär eller finansiera amorteringskostnaden med bi-

drag. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhet ekonomis tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 

 

Förslag under sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) och Ove Bengtsson (C): Bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Björn Abelli (V): Återremiss för att utreda det ekonomiska läget för 

föreningarna och därmed undvika att någon förening kommer på 

obestånd. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om ärendet ska 

avgöras ikväll och finner att så ska ske. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Björn Abelli (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Laholms Sparbank 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Björbäcks Ryttarförening 
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§ 4 Dnr 2023-000012 

 

Upphörande av amorteringsfrihet till bygdegårdsföreningar 

med kommunal borgen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avser inte att bevilja någon amorteringsfrihet 

för lån med kommunal borgen till lokalägande bygdeföreningar un-

der 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal byg-

degårdsföreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i inter-

vall mellan 200 000 kronor och 5 600 000 kronor.  

 

Samtliga bygdegårdar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. Bygdegårdarna amorterar månads- eller kvartalsvis av sina lån 

till kreditgivaren. Samtliga bygdegårdsföreningarna har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Kommunfullmäktige beviljade den 31 mars 2020 § 31 och den 22 

december 2020 § 127, samtliga lokalägande föreningar, bygdegår-

darna, amorteringsfritt om borgenären beviljar föreningarna detta. 

Laholms kommun godkände då i egenskap av borgensman att re-

spektive förening erhåller amorteringsfrihet till och med den 31 de-

cember 2021. 

 

Kommunfullmäktige beviljade den 19 januari 2022, § 18, tillfällig 

amorteringsfrihet även under 2022 då följd effekterna efter pande-

min kvarstod. 

 

Bygdegårdarna hade med anledning av coronapandemin svårt att få 

samlingslokalerna uthyrda i samma omfattning som tidigare. Då in-

täkterna från uthyrningen är respektive förenings största inkomst-

källa kunde det uppstå likviditetsproblem att erlägga kreditgivaren 

amortering enligt avtal. 

 

Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Knäreds bygdegårdsförening 

Föreningen Ysby bygdegård 

Hasslövs bygdegårdsförening 

Föreningen Lagagården 

Bygdegårdsföreningen, Skoskumsgården 
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Våxtorps bygdegårdsförening 

Mellbystrandsföreningen 

Solbackens bygdegårdsförening 

 

Bygdegårdsföreningarna har under perioden 2020-2022 erhållit 

amorteringsfrihet om de begärt detta av kreditgivaren. Anledning var 

att coronapandemin medförde stora svårigheter för föreningarna att 

hyra ut lokalerna i samma omfattning som tidigare. 

 

Kommunen avser inte längre att bevilja amorteringsfrihet på lån som 

innehar kommunal borgen. Avsikten med att inte bevilja längre tid 

än perioden som redogjorts för ovan är att föreningarna måste precis 

som övriga samhället återgå till ordinarie verksamhet och därmed 

kunna klara av sina respektive ekonomiska åtagande som lånen för-

pliktigar. Om föreningarna inte lyckas återgå till att påbörja amorte-

ringar igen riskerar kommunen att få svårigheter att bevilja nya lån 

framöver vid behov då föreningarna inte klarat av att fullt ut finansi-

era sina upplåningsbehov. Annars faller avsikten med kommunal 

borgen. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhet ekonomis tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 

 

Förslag under sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Björn Abelli (V): Återremiss för att utreda det ekonomiska läget för 

föreningarna och därmed undvika att någon bygdegårdsförening 

kommer på obestånd. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om ärendet ska 

avgöras ikväll och finner att så ska ske. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Björn Abelli (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Kjell Henriksson (S) i handläggningen av 

ärendet. 

_____ 
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Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Laholms Sparbank 
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§ 5 Dnr 2023-000045 

 

Vision 2040 och målområden 2024-2027 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Demokrati- och organisationsberedningen får i uppdrag att se över 

och lämna förslag till förändringar i kommunfullmäktiges vision, 

målområden med gemensamma resultatmål. Beredningen ska lämna 

förslag på eventuella förändringar senast så att de kan behandlas på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 23 april 2019 § 46 beslutat om vision 

och målområde för Laholms kommun. Kommunens vision beskriver 

ett önskvärt framtida tillstånd för Laholm. Visionen är styrande för 

kommunens utveckling tillsammans med målområdena och de ge-

mensamma resultatmålen. Visionen tar sikte mot år 2040 medan 

målområden är fyraåriga. Nuvarande målområde med tillhörande re-

sultatmål gäller för perioden 2020-2023. Kommunfullmäktige behö-

ver därför fatta beslut om målområde och resultatmål för kommande 

fyraårsperiod, 2024-2027. 

 

För att nämnderna ska ha en möjlighet att utforma respektive 

nämndsplan i enlighet med eventuella förändringar behöver kom-

munfullmäktige senast i april besluta om förändringar i kommunens 

vision och målområden. 

 

Fullmäktiges presidium förslår att demokrati- och organisationsbe-

redning får i uppdrag att se över nuvarande vision, målområde och 

resultatmål. Demokrati- och organisationsberedningen har till upp-

gift 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. Beredningen 

består av en ledamot och en ersättare från respektive parti som är 

representerat i kommunfullmäktige. Genom att beredningen får upp-

draget av fullmäktige ges möjlighet till en bred förankring. Detta för-

utsätter att de ledamöter som tjänstgör i beredningen tar hem fråge-

ställningarna som uppkommer i beredningen till respektive par-

tigrupp. Beredningen behöver därutöver samråda med kommunsty-

relsens presidium om beredningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 19 januari 2023. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kommunfullmäktige 2023-01-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Förslag under sammanträdet 

Ove Bengtsson (C): Bifall till presidiets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunfullmäk-

tige beslutar i enlighet med detsamma. 

_____ 
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§ 6 Dnr 2023-000018 

 

Avsägelse från politiskt uppdrag som 1:e vice ordförande i kom-

munfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Kajsa Sörman (M) från uppdrag som 

1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser Angeline Eriksson (C) till 1:e vice ordfö-

rande i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 

2026. 

 

Ärendebeskrivning 

Kajsa Sörman (M) har begärt att få bli befriad från uppdrag som 1:e 

vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 8 januari 2023. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 7 Dnr 2023-000029 

 

Avsägelse från politiskt uppdrag som vice ordförande och leda-

mot i Jävsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Conny Nilsson (SD) från uppdrag som 

ledamot och vice ordförande i jävsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Helge Wigforss (SD) till ledamot och 

vice ordförande i jävsnämnden för tiden till och med den 31 decem-

ber 2026. 

 

Ärendebeskrivning 

Conny Nilsson (SD) har begärt att få bli befriad från uppdrag som 

ledamot och vice ordförande i jävsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 9 januari 2023. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2023-000025 

 

Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i Patientnämn-

den 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige befriar Ann-Heléne Djivjak (SD) från uppdrag 

som ersättare i patientnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Boel Östling Lindstrand (SD) till ersättare 

i patientnämnden för tiden till och med den 31 december 2026. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Heléne Djivjak (SD) har begärt att få bli befriad från uppdrag 

som ersättare i patientnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 2 januari 2023. 

_____ 
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