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Helene Nilsson (KD) 1        

Emma Gröndahl (L) 1        
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 141 Dnr 2015-000450 

 

Bidrag till Våxtorps Godtemplare av IOGT Byggnadsförening 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 

ansökan att för planerade åtgärder på Godtemplargården i 

Våxtorp lämna Våxtorps Godtemplare av IOGT Byggnads-

förening bidrag med 30 procent av det bidragsunderlag som 

berättigar till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) om 

bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig 

omfattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje orga-

nisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten. 

 

Ärendebeskrivning 

Våxtorps Godtemplare av IOGT Byggnadsförening ansöker om 

kommunalt stöd till renovering av yttertak på Godtemplargården i 

Våxtorp. 

 

Föreningen har ansökt hos Boverket om statligt stöd enligt förord-

ningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler, vilket 

innebär att föreningen som bidrag kan erhålla 50 procent av kostna-

den under förutsättning att kommunen beviljar ett bidrag på 30 pro-

cent vilket motsvarar 144 000 kr och att föreningen bidrar med 20 

procent. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut att Godtemplar-

gården är en viktig samlingslokal som bl.a. hyrs ut till olika ung-

domsverksamheter såsom disco och filmförevisningar samt till före-

läsningar, teater, whistkvällar, kalas, musikarrangemang, förenings-

möten m.m. Föreningen har idag inga lån med kommunal borgen. 

Kultur- och utvecklingsnämnden tillstyrker ansökan. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 215. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 oktober 2015 § 

116. 

Ansökan från Våxtorps Godtemplare av IOGT Byggnadsförening 

den 21 maj 2015. 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Angviken (MP) med instämmande av Elisabet Babic (M): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag om bidrag till föreningen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 142 Dnr 2015-000396 

 

Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för kommu-

nens allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 

den 1 januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA-nämnd lägger fram förslag till reviderad va-

taxa att gälla från och med den 1 januari 2016. 

 

Nämnden skriver i sitt beslut att VA-verksamheten står inför stora 

investeringar under de närmaste åren. Avgifterna behöver höjas för 

att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader framöver för drift, 

underhåll och kapital. 

 

Nämnden föreslår att anläggningsavgifterna höjs för bostadsfastighet 

och därmed jämställd fastighet genom höjning av fem olika del-

avgifter för anläggningsavgiften. För typhus A (enbostadshus med 

800 m2 tomtyta och förbrukning av 150 m3 vatten/år) innebär föränd-

ringen att kostnaden ökar från 103 500 kr till 118 800 kr inkl. moms 

vilket är en kostnadsökning med ca 15 procent eller 15 300 kr inkl. 

moms. 

 

För typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m2 

tomtyta och förbrukning av 2 000 m3 vatten/år) innebär förändringen 

att kostnaden ökar från 296 000 kr till 342 800 kr inkl. moms vilket 

är en kostnadsökning med ca 16 procent eller 46 800 kr inkl. moms. 

 

För annan fastighet föreslås en liknande höjning av de fem olika del-

avgifterna för anläggningsavgiften. 

 

För brukningsavgifterna föreslås en höjning med ca 5 procent mot-

svarande ca 2,3 mkr. Taxehöjningen riktas både mot den fasta och 

den rörliga brukningsavgiften. 

 

För typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning av 

150 m3 vatten/år) innebär förändringen att årskostnaden ökar från 

5 768 kr till 5 930 kr vilket är en kostnadsökning med ca 2,8 procent 

eller 162 kr/år eller 14 kr/månad. 

  forts 
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forts 

 

För typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m2 

tomtyta och förbrukning av 2 000 m3 vatten/år) innebär förändringen 

att årskostnaden ökar från 60 025 kr till 62 400 kr vilket är en kost-

nadsökning med 2,5 procent eller 1 550 kr/år eller 129 kr/månad.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 216. 

Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 14 september 2015 § 95. 

Förslag till taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsan-

läggning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Kjell Henriksson (S), 

Ove Bengtsson (C) och Lena Olofsdotter (C): Bifall till kommun-

styrelsens förslag om antagande av taxan. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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§ 143 Dnr 2015-000366 

 

Renhållningstaxa 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till renhållningstaxa 

att gälla från och med l januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret lägger fram förslag till renhållningstaxa att gälla 

från och med l januari 2016. 

 

Kommunen står inför stora förändringar inom avfallsområdet som 

kommer att medföra betydande kostnader. Både för deponin i Ahla 

och i Skottorp behöver lokalt omhändertagande av lakvattnet anord-

nas. För deponin i Ahla kommer även arbetet med sluttäckning av 

deponin att påbörjas under 2016. Därutöver kommer nytt insamlings-

system för hushållsavfall med 4-fackskärl att träda ikraft under 2018. 

Införande av nytt insamlingssystem medför kostnader för bl.a. 

omlastningsstation, nytt tillstånd för hela avfallsanläggningen samt 

nya kärl. 

 

Den föreslagna avgiftshöjningen avser att möta investeringsbehovet 

om ca 1,5 miljoner kr per år under 2016, 2017 och 2018. Det innebär 

en total höjning om ca 7 procent årligen. I nu föreliggande förslag 

till renhållningstaxa görs den största delen av höjningen på grund-

avgiften och en mindre del på den rörliga hämtningsavgiften. För-

slaget påverkar inte avgifterna för slamtömning. Förslaget innebär en 

höjning på ca 125 kronor per år för det vanligaste abonnemanget, 

190-literskärl som hämtas varannan vecka, vilket innebär att grund- 

och hämtningsavgiften höjs från 1 450 kr till ca 1 575 kr per år. 

 

I övrigt föreslås att avgiften för att lämna träavfall till Ahla återvin-

ningscentral sänks från 600 kr/ton exkl. moms till 300 kr/ton exkl. 

moms. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 217. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2015. 

Förslag till renhållningstaxa. 

____ 
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§ 144 Dnr 2015-000411 

 

Plan- och bygglovtaxa 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till plan- och bygg-

lovtaxa att gälla från och med den 1 januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en mindre översyn av plan- 

och bygglovtaxan. Föreliggande förslag till plan- och bygglovtaxa 

innebär vissa förtydliganden. Vissa avgifter som inte är så vanligt 

förekommande har justerats ned då de inte står i proportion till tid 

och arbete. Föreslagna förändringar omfattar framförallt de delar av 

taxan som tillämpas inom kart- och mätsidan. 

 

I samband med att kommunfullmäktige den 31 mars 2015 § 33 

behandlade en motion om solpaneler fick miljö- och byggnadsnämn-

den i uppdrag att undersöka möjligheterna att anpassa bygglovtaxan 

så att ökad hållbarhet stimuleras. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det saknas lagligt stöd att 

införa lättnader i taxan för att stimulera ökad hållbarhet. Däremot 

bedömer nämnden att installation av solpaneler på enbostadshus inte 

omfattas av bygglovplikt. Denna bedömning gäller både om sol-

panelerna placeras på ett sadeltak i takfallet eller om solpanelerna 

vinklas upp från ett horisontellt tak. Bedömningen omfattar inte 

byggnad som är av kulturhistoriskt intresse. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 218. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015 § 

129. 

Förslag till plan- och bygglovtaxa. 

____ 
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§ 145 Dnr 2015-000420 

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för tillsyn 

enligt strålskyddslagen att gälla från och med den 1 januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för till-

syn enligt strålskyddslagen. Utgångspunkten för översynen har varit 

att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge, ändrade bestämmel-

ser, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsyn för olika 

verksamheter. 

 

Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

anvisningar. Gruppindelningar, tidsåtgång, typ av avgift 

(fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid behov. I övrigt görs nöd-

vändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer 

med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Timtaxan för tillsyn 

inom strålskyddslagens område är idag 820 kronor. 

 

Översynen innebär bland annat att en fast årlig avgift införs för till-

syn enligt strålskyddslagen om en timma per år. Tillsynsbesök sker 

vartannat år. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 219. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015 § 

127. 

Förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 

____ 
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§ 146 Dnr 2015-000421 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 

januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för pröv-

ning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utgångspunkten för 

översynen har varit att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge, 

ändrade bestämmelser, förändringar i gruppindelningar och tidsåt-

gång i tillsyn för olika verksamheter. 

 

Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

anvisningar. Gruppindelningar, tidsåtgång, typ av avgift 

(fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid behov. I övrigt görs nöd-

vändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer 

med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Timtaxan för pröv-

ning och tillsyn inom miljöbalkens område är idag 820 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 220. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015 § 

128. 

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

____ 
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§ 147 Dnr 2015-000274 

 

Taxa för uttag av parkeringsavgifter 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till parkeringsavgif-

ter att gälla från och med den 1 januari 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2015, § 145, att det ska vara 

kostnadsfritt att nyttja laddstolparna för elbil på Hästtorget under 

2015. Kommunstyrelsen gav samtidigt planeringskontoret i uppdrag 

att snarast ta fram ett förslag till taxa för laddning av elbil. 

 

Då mätutrustning för att mäta laddstolparnas elförbrukning medför 

en investeringskostnad samtidigt som det är svårt att sätta ett pris 

som inte motverkar kommunens arbete med att minska energiför-

brukning och användning av fossilbränsle föreslår planeringskon-

toret i stället att kommunen tar ut en avgift för att parkera på parke-

ringsplatser utrustade med laddningsmöjligheter. 

 

Avgiftsbeläggning av parkering är ett sätt att påverka efterfrågan på 

parkeringsplatser. Det leder till en mer effektiv användning av par-

keringsplatserna och bidrar till att öka omsättningen och därmed till-

gängligheten till parkeringsplatser. Enligt 2 § lagen (1957:259) om 

rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats 

m.m. får parkeringsavgifter tas ut för att ordna trafiken. 

 

Avgiften för parkering bör ligga på en sådan nivå att det blir en rimlig 

omsättning på parkeringsplatsernas användning. Planeringskontoret 

föreslår därför att fyra parkeringsplatser på Hästtorget avgiftsbeläggs 

med 20 kronor per timme. 

 

Vad gäller betalningslösning kommer planeringskontoret innan års-

skiftet att utreda vilken metod som är lämpligast utifrån användar-

vänlighet och etableringskostnad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 221. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2015. 

Förslag till taxa för uttag av parkeringsavgifter. 

____ 
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§ 148 Dnr 2015-000389 

 

Avgifter för användning av offentlig plats 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för 

användning av offentlig plats att gälla från och med den 1 januari 

2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret har tagit fram ett förslag till taxa för användning 

av offentlig plats att gälla från och med den 1 januari 2016. 

 

Om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) har lämnats 

i fråga om sådan offentlig plats som står under kommunens förvalt-

ning kan kommunen ta ut en ersättning för användningen enligt lagen 

(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser 

av offentlig plats, m.m. Avgiften tas ut med belopp som kan anses 

skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel 

av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och 

övriga omständigheter. Grunder för beräkning av avgiften beslutas i 

särskild taxa av kommunfullmäktige. 

 

Tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagens ges av polismyndigheten. 

Med offentlig plats avses enligt 1 kap. 2 § ordningslagen bl.a. gator, 

vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål samt allmänna 

vägar. Polismyndigheten ska inhämta yttrande från kommunen innan 

tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. 

 

Planeringskontoret föreslår att avgiften för uteservering under peri-

oden 1 september till 30 april sänks från 60 kr per m2 och månad till 

30 kr per m2 och månad. 

 

Vidare föreslås att avgiften för hyra av strandkiosk sänks från 20 000 

kr per säsong till 10 000 kr per säsong. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 222. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2015. 

Förslag till avgifter för användning av offentlig plats. 

____ 
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§ 149 Dnr 2015-000384 

 

Avgifter för avskrift eller kopia av allmän handling 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till avgifter för 

avskrift eller kopia av allmän handling. 

 

Ärendebeskrivning 

I 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen (TF) anges att den som önskar 

ta del av en allmän handling även har rätt att mot fastställd avgift få 

avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 1995, § 68, med änd-

ring den 24 september 1998, § 60, om avgifter för avskrift eller kopia 

av allmän handling. Det föreligger nu behov av att se över avgifterna 

framförallt på grund av teknikutvecklingen sedan 1998. 

 

När det gäller upptagningar för automatiserad behandling, dvs. digi-

tala handlingar i ett datasystem, finns enligt TF ingen skyldighet att 

lämna ut sådana i annan form än utskrift på papper. Det är allt vanli-

gare att begäran om att få kopia av allmän handling sker per e-post 

och att utlämnandet också förväntas ske per e-post. Personuppgift-

slagen eller registerlagstiftningen kan utgöra hinder för utlämnande 

av handling i digitalt format. Om inga hinder för utlämnande finns 

får kommunen ta ut en avgift även för denna typ av kopior. 

 

När kommunala avgifter bestäms gäller som huvudregel självkost-

nadsprincipen. Avgifter för kopia av allmän handling grundas på en 

förväntad tidsåtgång för framställning och distribution. Kostnader 

för kopiering, material och expediering ska täckas. Myndigheten får 

inte ta ut särskild ersättning för programmering, bearbetning m.m. i 

samband med utskrift av elektroniskt lagrad information som begärs 

ut med stöd av offentlighetsprincipen. 

 

Kommunen har i allt större utsträckning valt att vid registrering av 

allmänna handlingar även skanna handlingen eller på annat sätt spara 

en elektronisk kopia av handlingen i ärendehanteringssystemens 

databaser. Därmed är en stor del av de senaste tio årens handlingar 

tillgängliga i digitalt format. Detta är ett förhållande som inte 

nuvarande avgiftsbestämmelser tar hänsyn till. 

 

  forts 
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Planeringskontoret föreslår att för utlämnande per e-post av kopia av 

allmän handling som redan finns tillgänglig i digitalt format hos 

myndigheten ska ingen avgift tas ut. Däremot ska avgift tas ut för 

inskanning av allmänna handlingar som inte redan finns tillgängliga 

i digitalt. 

 

En ny paragraf föreslås även i taxan som klargör när portokostnad 

tas ut. Om den som begär ut en handling vill ha en kopia på t.ex. ett 

USB-minne eller liknande tillhandahålls sådana av kommunen mot 

självkostnadspris. 

 

Avgifterna föreslås i övrigt hållas oförändrade. Avgifterna motsvarar 

de avgifter som anges i avgiftsförordningen som gäller för statliga 

myndigheter. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 223. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2015. 

Förslag till avgifter för avskrift eller kopia av allmän handling. 

____ 
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§ 150 Dnr 2015-000452 

 

Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samhetsområde 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och avgif-

ter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter att gälla 

från och med den 1 januari 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har sett över hyror och avgifter 

inom nämndens verksamheter. Kultur- och utvecklingsnämnden 

föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till hyror och avgifter 

att gälla från och med den 1 januari 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 224. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 oktober 2015 § 

118. 

Förslag till hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter. 

____ 
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§ 151 Dnr 2015-000215 

 

Kommunplan med budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 

Övergripande 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2016 med angivna gemensamma resul-

tatmål. 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansi-

ella mål för verksamheten. 

 

3. Kommunens utdebitering för år 2016 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona. 

 

4. Resultat-, finansierings- och balansbudgeten fastställs. 

 

5. Det framlagda förslaget till ekonomisk plan för åren 2017 och 

2018 godkänns. 

 

6. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov 

medges med 200 tkr. 

 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2016 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 

20 mnkr. 

 

8. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att under år 

2016 omsätta lån, dvs. säga låna upp belopp motsvarande det lån 

som förfaller till betalning under år 2016. 

 

9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå bor-

gen dels för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 750 mnkr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader och dels för Kommunfastigheter i Laholm AB:s låne-

förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 mnkr 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta låne-

beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 

lånebelopp. 

      forts 
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10. Borgensavgiften för Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB ska under 2016 uppgå till 0,35 procent på utnyttjad 

borgen vid utgången av avgiftsåret. I borgensavgiften ingår en 

avgift om 0,05 procent vilket motsvarar värdet av den ekono-

miska fördel som bolaget har genom att inte behöva ta ut pant-

brev i fastigheterna. 

 

11. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder eller från centralt anslag som är en följd av 

organisatoriska förändringar, fördelning av lönekostnadskom-

pensation, interndebiteringssystem eller andra förändringar av 

mindre omfattning som inte är av principiell betydelse. 

 

12. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från 

anslag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder 

och inom sin egen verksamhet. 

 

13. Påbörjande medges för investeringar under år 2015 för vilka 

anslag finns upptagna i budget för år 2016. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig skriftligt mot beslutet om budget 

för år 2016 enligt bilaga till denna paragraf. 

 

Ingemar Rundberg, Rikard Vesterlund, Peter Berndtson, Anders 

Christensen och Conny Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet om 

den ekonomiska planen för 2017-2018. 

 

Kommunalt partistöd 

Enligt av kommunfullmäktige den 29 april 2014, § 75, antagna regler 

för kommunalt partistöd utges det lokala partistödet till partier som 

är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 

kap. 9 § andra stycket kommunallagen. 

 

Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Grundstöd utges 

årligen med lika belopp till varje parti. Mandatstöd utges årligen till 

varje parti med lika belopp för varje ledamotsplats som partiet har i 

fullmäktige. 

 

Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av fullmäk-

tige i samband med fastställande av kommunens budget. 

     forts 
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Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en 

vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 

 

1. Anslaget för partistöd år 2016 fastställs till 1 130 tkr, varav 

grundstödet utgör 22 150 kr per parti och mandatstödet 22 150 kr 

per mandat. 

 

2. Anslaget för partistöd år 2016 fastställs till 1 130 tkr, varav 

grundstödet utgör 22 150 kr per parti och mandatstödet 22 150 kr 

per mandat. 

 

3. För år 2016 betalas partistöd ut enligt följande: 

 

Parti/mandat Grundstöd/kr Mandatstöd/kr Totalt/kr 

 

Moderaterna (9) 22 150 199 350 221 500 

Centerpartiet (7) 22 150 155 050 177 200 

Liberalerna (1) 22 150 22 150 44 300 

Kristdemokraterna (2) 22 150 44 300 66 450 

Laholmspartiet (1) 22 150 22 150 44 300 

Miljöpartiet (3) 22 150 66 450 88 600 

Socialdemokraterna (10) 22 150 221 500 243 650 

Sverigedemokraterna (5) 22 150 110 750 132 900 

SPI Välfärden (2) 22 150 44 300 66 450 

Vänsterpartiet (1) 22 150 22 150 44 300 

Totalt 221 500 908 150 1 129 650 

 

3. Partierna erinras om att enligt kommunens regler för partistöd 

ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovis-

ning som visar att partistödet har använts för det ändamål som 

anges 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovis-

ningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 

 Enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen ska redovis-

ningen avse perioden 1 januari–31 december och ges in till kom-

munfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 

utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska 

om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har 

använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 

bifogas redovisningen. 

  forts 
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4. För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast den 

31 december skriftligen lämna uppgift till kommunstyrelsen om 

partiets organisationsnummer, styrelseledamöter, bankgiro eller 

plusgiro. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunplan med budget 

2016 samt ekonomisk plan 2017-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2015, § 133, riktlinjer och 

direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan. Vidare 

angav kommunstyrelsens i direktiven de resultatindikatorer som ska 

kopplas till respektive resultatmål. 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 23 juni 2015, § 102, definitiva 

budgetramar och övriga planeringsförutsättningar för 2016. 

 

För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning har 

kommunen haft som målsättning att det finansiella överskottet ska 

uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning. Denna ambition har temporärt 

sänkts under de senaste åren. Samtidigt har resultaten under de sen-

aste fem åren i genomsnitt uppgått till över 3,3 procent. 

 

I det nu föreliggande förslaget till budget för uppgår överskottet till 

0,9 procent vilket samtidigt utgör det finansiella resultatmålet för år 

2016. 

 

Budgeterat resultat för år 2016 uppgår till +10,7 mnkr. För de två 

nästkommande åren är de planerade resultatöverskotten 7,3 mnkr 

och 4,9 mnkr. 

 

Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investe-

ringar om totalt 442,1 mnkr. Under 2016 är bedömningen att inve-

steringarna kan finansieras med egna medel. Under de två nästkom-

mande åren krävs det däremot omfattanden nyupplåning. 

 

  forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2015 § 225. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts överväganden och ställnings-

taganden. 

Förslag till kommunplan med budget 2016 samt ekonomisk plan 

2017-2018. 

 

Beslutsgång 

Vid kommunfullmäktiges behandling av kommunplaneförslaget 

behandlas fullmäktiges och nämndernas verksamhetsområden var 

för sig och fullmäktige godkänner det som kommunstyrelsen där 

föreslagit, dock antecknas följande. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Kommunstyrelsens budgetram 

Tågperronger i Veinge och Knäred 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Lennart Svensson (V), Bo 

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S) och Rosita Antonsson (S) yrkar 

att kommunstyrelsens driftbudgetram ska tillföras ytterligare 1 mkr 

varav 0,25 mnkr ska användas för kapitaltjänstkostnader för tåg-

perronger. Kommunstyrelsens investeringsram ska utökas med 10 

mnkr år 2017 och 10 mnkr år 2018 för tågperronger i Veinge och 

Knäred vid Markarydsbanan. Anslagen ska finansieras genom ökad 

utdebitering med 50 öre per skattekrona. 

 

Husbilsparkering, badbrygga och utveckling av kustområdet 

Ingmar Rundberg (SD) med instämmande av Conny Nilsson (SD) 

yrkar att anslagen i kommunstyrelsens investeringsram för husbils-

parkering, badbrygga och utveckling av kustområdet ska slopas. 

 

Extern utredare, vägunderhåll och markinköp för bostadsbyggande 

Bertil Johansson (LP) yrkar att kommunstyrelsens driftbudgetram 

ska tillföras ytterligare 250 tkr för anlitande av en extern utredare för 

översyn av kommunens förvaltningsorganisation i syfte att åstad-

komma administrativa besparingar med 20 procent. Vidare ska kom-

munstyrelsens investeringsram utökas med 5 mnkr per år för väg-

underhåll och 10 mnkr per år för inköp av mark för bostadsbyggande. 

Anslagen ska finansieras genom ökad utdebitering med 50 öre per 

skattekrona. 

  forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Kommunfullmäktige 2015-11-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Elisabet Babic´ (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), Lars 

Gustafsson (KD), Emma Gröndahl (L), Eva M Larsson (MP), Maria 

Bronelius (C), Majvor Persson (C), Margareta Bengtsson (M), 

Mikalel Kahlin (M), Lena Angviken (MP), Roland Norrman (SPI), 

Ove Bengtsson (C), Jonas Hellsten (M) och Martin Petersson (MP) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget- och inve-

steringsram för styrelsen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter kommunfullmäktiges godkännande av 

beslutsgången kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henrikssons, 

Ingmar Rundbergs och Bertil Johanssons förslag och finner att full-

mäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Magnus Johansson, Kristina Jöns-

son, Siv Pålsson, Bo Tengqvist, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, 

Rosita Antonsson och Anna-Lena Lövgren Melin (S) samt Lennart 

Svensson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Hen-

rikssons förslag. 

Ingmar Rundberg, Rikard Vesterlund, Peter Berndtson, Anders 

Christensen och Conny Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Ingmar Rundbergs förslag. 

 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 

Feriearbeten, konstgjort rev, resursanställningar och investerings-

ram avseende multiarena och konstgräsplan 

Ingmar Rundberg (SD) med instämmande av Conny Nilsson (SD) 

yrkar att kultur- och utvecklingsnämndens driftbudgetram ska till-

föras ytterligare 600 tkr varav500 tkr avser fler feriearbeten och 100 

tkr avser utredning om finansiering och placering av konstgjort rev. 

Anslagen finansieras genom att anslaget för resursanställningar slo-

pas. Anslagen i kultur- och utvecklingsnämndens investeringsram 

för multiarena i kustområdet och konstgräsplan ska slopas. 

 

  forts 
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Kommunstyrelsens förslag 

Elisabet Babic´ (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), Lars 

Gustafsson (KD), Emma Gröndahl (L), Eva M Larsson (MP), Maria 

Bronelius (C), Majvor Persson (C), Margareta Bengtsson (M), 

Mikalel Kahlin (M), Lena Angviken (MP), Roland Norrman (SPI), 

Ove Bengtsson (C), Jonas Hellsten (M) och Martin Petersson (MP) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget- och inve-

steringsram för kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter kommunfullmäktiges godkännande av 

beslutsgången kommunstyrelsens förslag mot Ingmar Rundbergs 

förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Ingmar Rundberg, Rikard Vesterlund, Peter Berndtson, Anders 

Christensen och Conny Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Ingmar Rundbergs förslag. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens budgetram 

Landsbygdsatsning 

Ingmar Rundberg (SD) med instämmande av Conny Nilsson (SD) 

yrkar att miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetram ska tillföras 

ytterligare 100 tkr för utredning om nybyggarbidrag för bostads-

byggnation på landsbygden. Anslaget finansieras genom att anslaget 

för resursanställningar i kultur- och utvecklingsnämndens driftbud-

getram slopas. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Elisabet Babic´ (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), Lars 

Gustafsson (KD), Emma Gröndahl (L), Eva M Larsson (MP), Maria 

Bronelius (C), Majvor Persson (C), Margareta Bengtsson (M), 

Mikalel Kahlin (M), Lena Angviken (MP), Roland Norrman (SPI), 

Ove Bengtsson (C), Jonas Hellsten (M) och Martin Petersson (MP) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudgetram för 

miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter kommunfullmäktiges godkännande av 

beslutsgången kommunstyrelsens förslag mot Ingmar Rundbergs 

förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

     forts 
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Reservation 

Ingmar Rundberg, Rikard Vesterlund, Peter Berndtson, Anders 

Christensen och Conny Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Ingmar Rundbergs förslag. 

 

Barn- och ungdomsnämndens budgetram 

Utökad budgetram 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Lennart Svensson (V), Bo 

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S) och Rosita Antonsson (S) yrkar 

att barn- och ungdomsnämndens driftbudgetram ska tillföras ytter-

ligare 7 mnkr. Anslaget ska finansieras genom ökad utdebitering 

med 50 öre per skattekrona. 

 

Minskat antal underkända elever 

Bertil Johansson (LP) yrkar att barn- och ungdomsnämndens drift-

budgetram ska ökas med 5 mnkr per år under perioden för att få ned 

antalet underkända elever. Anslaget ska finansieras genom höjd 

utdebitering med 50 öre. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Elisabet Babic´ (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), Lars 

Gustafsson (KD), Emma Gröndahl (L), Eva M Larsson (MP), Maria 

Bronelius (C), Majvor Persson (C), Margareta Bengtsson (M), 

Mikalel Kahlin (M), Lena Angviken (MP), Roland Norrman (SPI), 

Ove Bengtsson (C), Jonas Hellsten (M) och Martin Petersson (MP) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudgetram för 

barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter kommunfullmäktiges godkännande av 

beslutsgången kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henrikssons och 

Bertil Johanssons förslag och finner att fullmäktige bifaller styrel-

sens förslag. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Magnus Johansson, Kristina Jöns-

son, Siv Pålsson, Bo Tengqvist, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, 

Rosita Antonsson och Anna-Lena Lövgren Melin (S) samt Lennart 

Svensson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Hen-

rikssons förslag. 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  forts 
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Socialnämndens budgetram 

Utökad budgetram 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Lennart Svensson (V), Bo 

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S) och Rosita Antonsson (S) yrkar 

att socialnämndens driftbudgetram ska tillföras ytterligare 5 mnkr. 

Anslaget ska finansieras genom ökad utdebitering med 50 öre per 

skattekrona. 

 

Personlarm och utflyktsfordon för gruppboenden 

Ingmar Rundberg (SD) med instämmande av Conny Nilsson (SD) 

yrkar att socialnämndens driftbudgetram ska tillföras ytterligare 400 

tkr för utredning av personlarm samt utflyktsfordon till gruppboen-

den. Anslaget finansieras genom att anslaget för resursanställningar 

i kultur- och utvecklingsnämndens driftbudgetram slopas. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Elisabet Babic´ (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), Lars 

Gustafsson (KD), Emma Gröndahl (L), Eva M Larsson (MP), Maria 

Bronelius (C), Majvor Persson (C), Margareta Bengtsson (M), 

Mikalel Kahlin (M), Lena Angviken (MP), Roland Norrman (SPI), 

Ove Bengtsson (C), Jonas Hellsten (M) och Martin Petersson (MP) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudgetram för 

socialnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter kommunfullmäktiges godkännande av 

beslutsgången kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henrikssons och 

Ingmar Rundbergs förslag och finner att fullmäktige bifaller styrel-

sens förslag. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Magnus Johansson, Kristina Jöns-

son, Siv Pålsson, Bo Tengqvist, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, 

Rosita Antonsson och Anna-Lena Lövgren Melin (S) samt Lennart 

Svensson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Hen-

rikssons yrkande. 

 

Ingmar Rundberg, Rikard Vesterlund, Peter Berndtson, Anders 

Christensen och Conny Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Ingmar Rundbergs förslag. 

 

  forts 
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Kommunrevision 

Anslag för revision 

Kommunrevisorerna har lagt fram förslag till budget för 2016 med 

ekonomisk plan 2017-2018. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett revisorernas budgetför-

slag. Presidiet tillstyrker förslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på revisorernas förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Utdebitering 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bo Tengqvist, Kristina 

Jönsson och Rosita Antonsson (S) samt Lennart Svensson (V) och 

Bertil Johansson (LP) yrkar att kommunens utdebitering för år 2016 

ska fastställas till 21:08 kronor per skattekrona. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till skattesats på 

20:58 kronor per skattekrona mot Kjell Henrikssons förslag och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Magnus Johansson, Kristina Jöns-

son, Siv Pålsson, Bo Tengqvist, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, 

Rosita Antonsson och Anna-Lena Lövgren Melin (S) samt Lennart 

Svensson (V) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Kjell Henrikssons förslag. 

____ 

 

Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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§ 152 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 
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§ 153 Dnr 2015-000399 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Cecilia Roos (M), Daggarpsvägen 3, 312 91 Laholm, väljs till leda-

mot i barn- och ungdomsnämnden för tiden till och med den 31 

december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i barn- 

och ungdomsnämnden efter Lena Hallén Persson(M). 

____ 
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§ 154 Dnr 2015-000462 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i val-

nämnden efter framlidna Susanne Carlsson (M). 

____ 
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§ 155  

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om att kom-

munen ska ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträtts-

ålder i kommunalvalet 2018. 

Dnr 2015-453. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av medborgarförslag 

om grönyteskötsel. 

Dnr 2015-441. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av medborgarförslag 

om ändrat kommunalt ansvar för enskild väghållning. 

Dnr 2015-456. 

 

4. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av medborgarförslag 

om mentorskap till flyktingar. 

Dnr 2015-460. 

 

5. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av medborgarförslag 

om presentation om miljöpristagare. 

Dnr 2015-454. 

 

6. Kommunrevisionen. Rapport om granskning av intern kontroll. 

Dnr 2015-458. 

 

7. Länsstyrelsen i Hallands län. Protokoll den 2 november 2015. Ny 

ledamot/ersättare i kommunfullmäktige. 

Dnr 2015-413. 

 

8. Länsstyrelsen i Hallands län. Protokoll den 2 november 2015. Ny 

ledamot/ersättare i kommunfullmäktige. 

Dnr 2015-414. 

 

9. Miljö- och byggnadsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

farthinder på Glänningesjöområdet i Laholm. 

Dnr 2015-122. 

 

10. Miljö- och byggnadsnämnden. Svar på medborgarförslag om tra-

fiksäkerhetsåtgärder på Kryddvägen i Laholm. 

Dnr 2015-253. 

  forts 
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11. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

aktivitetsstöd till föreningar med pensionärsverksamhet. 

Dnr 2014-030. 

 

12. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

ökad tillgänglighet till Hökafältet. 

Dnr 2015-097. 

 

13. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

ökade föreningsbidrag. 

Dnr 2015-128. 

____ 

 


