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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2016 

VOTERINGSLISTA § 68 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic             (1) (M) 1  1      

Thomas Jönsson (M) 1  1      

Mikael Kahlin (M) -- Knut Slettengren 1      

Margareta Bengtsson (M) 1  1      

Christer Johnsson (M) 1  1      

Lena Drott (M) 1  1      

Jonas Hellsten (M) 1  1      

Karl-Fredrik Klinker (M) 1  1      

Angela Magnusson (M) 1  1      

Erling Cronqvist (C) 1  1      

Ove Bengtsson (C) 1  1      

Maria Bronelius (C) 1  1      

Lena Olofsdotter  (C) 1  1      

Lorentz Pucher (C) 1  1      

Majvor Persson (C) -- Gudrun Pettersson 1      

Eva M Larsson (MP) -- Pontus Svensson 1      

Lena Angviken (MP) 1  1      

Martin Petersson (MP) 1  1      

Lars Gustafsson (KD) 1  1      

Helene Nilsson (KD) 1  1      

Emma Gröndahl (L) -- Margareta Jonsson 1      

Kjell Henriksson (S) 1    1    

Annita Asplid (S) -- Bo Tengqvist   1    

Magnus Johansson (S) -- Nils-Erik Johansson   1    

Kristina Jönsson (S) 1    1    

Siv Pålsson (S) 1    1    

Kewin Hansen (S) -- My Persson   1    

Birgitta Fritzon (S) 1    1    

Ove Bengtsson (S) 1    1    

Rosita Antonsson (S) 1    1    

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) --        

(1) Ej § 65 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2016 

VOTERINGSLISTA § 68 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1    1    

Rikard Vesterlund (SD) -- Lars-Göran Jarl 1      

Hans Hansson           (2) (SD) 1        

Ingmar Rundberg (SD) -- Conny Nilsson 1      

Thomas Lövenbo (SD) 1    1    

Peter Berndtson (SD) 1  1      

Per Asklund (SPI) 1    1    

Roland Norman (SPI) 1    1    

Bertil Johansson (LP) 1    1    

Roland Gottfridsson (C) 1  1      

(2) §§ 58-67 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2016 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M)  

Gert Olsson (M)  

Christian Wahl (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C)  

Ingela N Eriksson (C)  

Pontus Svensson (MP)  

Lutz Müller (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Key Pettersson (SD)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

Gunilla Waldeman (LP)  
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Plats och tid Laholms Teater, kl. 18.30 – 21.00 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 

 

 

Utses att justera Knut Slettengren (M) och Siv Pålsson (S) 

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret, 2016-06-01 kl. 16.00 

 

 

 

Paragrafer  58-71 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Knut Slettengren (M) Siv Pålsson (S) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 58 Dnr 2016-000171 

 

Svar på interpellation om kommunens åtgärder mot våldsbeja-

kande extremism och barnäktenskap 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet tas upp till behandling nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 
Bertil Johansson (LP) begär i interpellation till socialnämndens ord-

förande svar på följande frågor: 

 

1. Har Laholms kommun någon samordnad verksamhet som följer 

upp vilka ungdomar, som kan vara i farozonen för att ansluta sig till 

våldsbejakande extremistiska organisationer? 

 

2. Hur följer Laholms kommun upp om det finns några familjer där 

barn och tvångsäktenskap kan förekomma? 

 

3. Och hur agerar kommunen i sådana förekommande fall? 

 

Kommunfullmäktige har den 26 april 2016, § 42, beslutat att inter-

pellationen får ställas. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 29 mars 2016. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 59 Dnr 2015-000055 

 

Beställning hos Kommunfastigheter i Laholms AB av nybygg-

nad av F-6 skola i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att beställa pro-

jektering och byggnation av en ny F-6 skola i Laholm. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 § 173 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa en förstudie av ny F-6-

skola i Laholm som tar hänsyn till framtida utökning av bebyggelsen 

i centralorten och på östra Nyby. 

 

Underlag till en förstudie beställdes hos Kommunfastigheter i 

Laholm AB i januari 2015. Beställningen omfattade även en idrotts-

hall placerad vid Glänningesjö. Underlaget skulle utöver ett lokal-

program och planritningar utmynna i en beskrivning av projektet 

samt beräkning av totalt investeringsbelopp, hyresoffert med 

underlag för hur hyran ska beräknas samt preliminär tidplan. 

 

Underlag har nu kommit in från Kommunfastigheter. Den totala 

byggytan för skolan är 6 390 m2 bruksarea varav 280 m2 är avsedda 

för särskolan. Den totala byggkostnaden beräknas till 171 miljoner 

kr. Detta ger en årshyra för kommunen på 8 655 tkr. Vid eventuell 

räntehöjning, t.ex. vid en räntehöjning med 1,0 procentenhet skulle 

den årliga hyran öka med ca 1,7 miljoner kr. För två år sedan låg den 

rörliga marknadsräntan på ca 1,4 procentenheter i förhållande till 

nuläget vilket skulle ha medfört en högre hyra på ca 2,4 miljoner kr. 

Underlaget har remitterats till kultur- och utvecklingsnämnden och 

barn- och ungdomsnämnden. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden förordar i beslut den 20 april 2016 

§ 61 och den 16 maj 2016 att det byggs en idrottshall i Glänninge 

med sex omklädningsrum och läktare enligt alternativ 2, som bland 

annat innehåller åskådarplatser för 332 personer, sex omklädnings-

rum, danslokal/samlingsrum, större caféyta och större samlingsytor, 

totalt 2 221 m2. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 59 forts 

 

Alternativ 2 har en årlig kostnad om 2 605 959 kr vilket är 596 921 

kr högre än 2 009 038 kr som är den årliga kostnaden för alternativ 

1. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har i sitt beslut den 28 april § 46 för-

ordat att skolan byggs. Nämnden redovisar engångskostnader för 

inventarier m.m. om ca 3 500 tkr. 

 

Kommunfastigheter redovisar en tidplan som innebär att skolan är 

klar till inflyttning höstterminen 2018 och idrottshallen i december 

samma år under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i ären-

det i maj 2016 och detaljplaneändringen avseende bygghöjden vin-

ner laga kraft. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 92. 

Kultur- och utvecklingsnämndens yttrande den 16 maj 2016. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 20 april 2016 § 61. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 28 april 2016 § 46. 

Remiss av förstudie avseende ny F-6-skola. 

Remiss av förstudie av ny idrottshall. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Maria Bronelius (C), Bo 

Tengqvist (S), Lena Angviken (MP), Bertil Johansson (LP), Ove 

Bengtsson (S) och Lorenz Pucher (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag om att skolbyggnationen ska beställas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kommunfullmäktige 2016-05-31  
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KF § 60 Dnr 2012-000176 

 

Godkännande av kostnad för om- och tillbyggnad av Osbecks-

gymnasiet i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner den reviderade kostnaden för 

ombyggnation av Osbecksgymnasiet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2012 servicenämnden anslag för en 

förstudie/utredning som skulle utmynna i ett förslag på ombygg-

nad/renovering av Osbecksgymnasiet på lång sikt. Denna förstudie 

genomfördes under 2013 och redovisade ett förslag på ombyggnad 

med en total investeringskostnad på 84 500 tkr, exklusive evakue-

ringskostnader. Den årliga bruttokostnaden i form av räntor och 

avskrivning beräknades till 5 100 tkr, men samtidigt beräknades det 

uppstå kostnadsminskningar i form av avveckling av inhyrda lokaler 

samt energieffektiviseringar på ca 3 000 tkr. Kommunfastigheter i 

Laholm AB har i skrivelse gjort en beräkning på hyreskostnads-

ökningen på etapp 1 av projektet, inklusive evakueringskostnader, 

till 2 500 tkr/år. 

 

Kommunstyrelsen godkände den 14 april 2015 § 105 kostnader och 

övriga förutsättningarna för om- och tillbyggnad av Osbecksgymna-

siet och beställde byggnation av Kommunfastigheter. 

 

Kommunfastigheter rapporterar nu att projektet kommer att fördyras 

med totalt 10 000 tkr. Bolaget efterfrågar kommunfullmäktiges god-

kännande av den tillkommande kostnaden innan upphandling av 

etapp 2 av ombyggnaden sker. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 93. 

Skrivelse från Kommunfastigheter i Laholm AB den 3 maj 2016. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 61 Dnr 2011-000347 

 

Samverkan med Båstads kommun om utbyggnad av Ängstorp 

avloppsreningsverk och Skottorps vattenverk 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till sam-

äganderättsavtal med Båstads kommun avseende spillvattensam-

verkan med bilagorna överlåtelseavtal avseende fastigheterna 

Lagaholm 3:17 (Ängstorps avloppsreningsverk) och Skum-

meslöv 14:2 (Hedhusets avloppsreningsverk) samt styrdokument 

för driften av den gemensamma va-verksamheten. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till investe-

ringsavtal med Båstads kommun avseende vattenförsörjnings-

samverkan i Skottorps vattenverk. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Laholms och Båstads kommuner har den 26 

april 2011, § 51, respektive den 27 april 2011, § 73, fattat inriktnings-

beslut om att kommunerna gemensamt ska arbeta för en utbyggnad 

av Ängstorps avloppsreningsverk med överföringsledning från Hed-

husets avloppsreningsverk i syfte att klara dagens fastställda krav 

och möta en förväntad framtida expansion i kommunerna i form av 

bostäder och verksamheter. Inriktningsbeslutet innebär att Hed-

husets avloppsreningsverk ska avvecklas. I underlaget för inrikt-

ningsbesluten har utgångspunkten varit att de va-anläggningar som 

samverkan med Båstads kommun avser ska ägas ensamt av Laholms 

kommun. 

 

Vidare har det mellan Laholms och Båstads kommuner den 6 respek-

tive den 10 oktober 2011 träffats avtal om utbyggnad av Skottorps 

vattenverk i syfte att ordna ett gemensamt vattenförsörjningssystem 

för de båda kommunerna med utnyttjande av Skottorps och 

Dömestorps vattentäkter i Laholms kommun och Eskiltorps vatten-

täkt i Båstads kommun. Avtalet har inte trätt i kraft, men både i detta 

avtal och i senare förslag till reviderat avtal har förutsatts att vatten-

verket ska ägas ensamt av Laholms kommun. 

 

Den mellan kommunerna inrättade styrgruppen för va-samverkan 

har den 10 november 2015 beslutat rekommendera kommunerna att 

den fortsatta utredningen av form för va-samverkan ska inriktas mot  

  forts 
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KF § 61 forts 

 

att Båstads kommun förvärvar del av de va-anläggningar som avses 

samutnyttjas och att kommunerna därefter äger anläggningarna med 

samäganderätt. 

 

På grundval av styrgruppens rekommendation har fullmäktige i 

Laholms och Båstads kommuner därefter den 15 december 2015, § 

157, respektive den 16 december 2015, § 266, uppdragit åt styrgrup-

pen att ta fram förslag till samäganderättsavtal mellan kommunerna 

för de va-anläggningar som avses samutnyttjas. 

 

Förslag till överlåtelseavtal har upprättats enligt vilket Laholms 

kommun till Båstads kommun för en sammanlagd köpeskilling av 

3 711 000 kronor säljer halva sin 100-procentiga ägarandel av fastig-

heterna Lagaholm 3:17 (Ängstorp) och Skummeslöv 14:2 (Hed-

huset) med tillträde den 1 juli 2016. 

 

Överlåtelseavtalet ingår som bilaga i ett förslag till samäganderätts-

avtal som reglerar kommunernas åtagande att med gemensamt 

ägande av anläggningarna bygga om Hedhuset så att pumpstation 

och bassäng kan användas av båda kommunerna, anlägga en ny över-

föringsledning för spillvatten från Hedhuset till Ängstorp samt bygga 

ut Ängstorpsverket för båda kommunernas behov. 

 

Till samäganderättsavtalet finns kopplat ett styrdokument som när-

mare behandlar bl.a. budgetprocessen, fördelningsnycklar mellan 

kommunerna för investeringar, drift- och kapitalkostnader samt eko-

nomisk- och verksamhetsåterrapportering till kommunerna. 

 

För vattenförsörjningssamverkan i Skottorps vattenverk har upprät-

tats ett förslag till investeringsavtal enligt vilket Båstads kommun 

förklarar sin avsikt att senast den 1 juli 2026 för sin vattenförsörjning 

ansluta sig till Skottorps vattenverk och därvid bli hälftenägare till 

vattenverksfastigheten Skummeslöv 29:1 samt ingå samäganderätts-

avtal med Laholms kommun. 

 

Avtalet innebär vidare att Båstads kommun till Laholms kommun 

ska erlägga sammanlagt åtta miljoner kronor i samband med att 

Laholms kommun genomför de ombyggnationer och förändringar av 

vattenverket som är nödvändiga för att verket ska kunna användas 

för båda kommunernas behov. 

  forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kommunfullmäktige 2016-05-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 61 forts 

 

Styrgruppen för va-samverkan Laholm-Båstad har den 19 april 2016 

beslutat rekommendera Laholms och Båstads kommuner att god-

känna föreliggande avtalsförslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 96. 

Styrgruppens skrivelse den 19 april 2016. 

Förslag till samäganderättsavtal avseende spillvattensamverkan med 

bilagorna överlåtelseavtal avseende Ängstorp och Hedhuset samt 

styrdokument för driften av den gemensamma va-verksamheten. 

Förslag till investeringsavtal avseende vattenförsörjningssamverkan 

i Skottorps vattenverk. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Elisabet Babic (M): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag om godkännande av avtalsförslagen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

____ 
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KF § 62 Dnr 2016-000219 

 

Anslag för samförläggning av tomrör för gatubelysning i kust-

området 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag om 

4 500 tkr i 2016 års investeringsbudget för samförläggning av tomrör 

för gatubelysning i kustområdet. Anslaget finansieras genom mot-

svarande minskning av kommunens rörelsekapital. 

 

Ärendebeskrivning 

Svenska Stadsnät ska bygga ut fibernätet i kustområdet och byggstart 

är planerad efter sommaren 2016. Stora delar av kustområdet saknar 

gatubelysning och därför har möjligheterna till samförläggning av 

tomrör för framtida belysningsutbyggnad utretts. 

 

En preliminär beräkning visar att kostnaden för schaktning uppgår 

till 4 000 tkr och kostnaden för tomrör till 500 tkr, totalt 4 500 tkr. 

Södra Hallands Kraft (SHK) har beräknat att det rör sig om en sträcka 

på ca 40 km. 

 

Det saknas medel i kommunstyrelsens investeringsbudget 2016 för 

projektet men då det bedöms angeläget att förbereda för gatubelys-

ning i samband med fiberutbyggnaden anhåller styrelsen om tilläggs-

anslag med 4 500 tkr för ändamålet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 97. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2016. 

____ 
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KF § 63 Dnr 2016-000097 

 

Svar på motion om gratis kollektivtrafik för pensionärer och 

skolungdomar sommaren 2016 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att kommunen i samverkan med Hallandstrafiken AB ska erbjuda 

gratis kollektivtrafik för pensionärer och skolungdomar sommaren 

2016. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för yttrande 

senast vid fullmäktiges sammanträde den 28 juni 2016. 

 

Planeringskontoret har inhämtat yttrande över motionen från Hal-

landstrafiken AB. Hallandstrafiken skriver att motionen kan till-

godoses genom att kommunen subventionerar Seniorkort och Ung-

domskort under juni, juli och augusti månad eller att sommarkort 

införskaffas för perioden den 15 juni till den 15 augusti. Kostnaden 

för gratis Seniorkort och ungdomskort uppskattas till 2 000 tkr. Den 

31 december 2015 fanns det 5 869 personer som är 65 år eller äldre 

och 2 386 personer mellan 12 och 20 år folkbokförda i kommunen. 

Med hänvisning till den av Hallandstrafiken framräknade kostnaden 

föreslår planeringskontoret att motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 94. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2016. 

Remissvar från Hallandstrafiken, kostnadsberäkning den 1 april 

2016. 

Motion till kommunfullmäktige den 22 februari 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Svensson (V) med instämmande av Bertil Johansson (LP) 

och Kjell Henriksson (S): Bifall till motionen varvid kostnaden ska 

finaniseras ur rörelsekapitalet. 

 

Conny Nilsson (SD) med instämmande av Elisabet Babic (M) och 

Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag 

på motionen. 

 

  forts 
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KF § 63 forts 

 

Roland Norrman (SPI): Ärendet ska återremitteras till kommun-

styrelsen för utredning om kommunen ska erbjuda kollektivtrafik för 

pensionärer och skolungdomar till reducerat pris. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Roland Norrmans yrkande om 

återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Lennart 

Svenssons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Lennart Svensson (V), Kjell Henriksson, Bo Tengqvist, Nils-Erik 

Johansson, Kristina Jönsson, Siv Pålsson, My Persson, Birgitta 

Fritzon, Ove Bengtsson och Rosita Antonsson (S) samt Bertil 

Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart 

Svenssons förslag. Roland Norrman och Per Asklund (SPI) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Norrmans åter-

remissyrkande. 

____ 
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KF § 64 Dnr 2016-000186 

 

Ändring i förskole- och fritidshemstaxan 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till revidering av för-

skole- och fritidshemstaxan att gälla från och med den 1 augusti 2016 

enligt följande: 

 

1. Alla barn i ålder 3-5 år med vistelsetid 15 timmar betraktas som 

placerade i allmän förskola. 

 

2. Behov av omsorg under skolans lov vid placering allmän förskola 

debiteras med en avgift per dag. 

 

3. Beloppsgränser för avgift anges genom hänvisning till de 

beloppsgränser som fastställs av Statens skolverk. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår ändring i förskole- och fritids-

hemstaxan Syftet med revideringen av riktlinjerna är att göra regel-

verket så likt som möjligt för alla barn som är i förskolan 15 timmar 

per vecka, oavsett bakgrunden till vistelsetiden (exempelvis allmän 

förskola, föräldraledighet eller arbetssökande). Förslaget innebär att 

alla 15-timmarsbarn i åldern 3-5 år betraktas som s.k. allmän för-

skola under skolans läsår och ingen avgift debiteras under denna 

period. Plats i förskolan kan även tillgodoses under skolans lov men 

under dessa dagar debiteras en avgift per dag. 

 

Avgift inom förskole- fritidshemsverksamhet baseras helt på max-

taxans principer enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem-

met. I den nuvarande förskole- och fritidshemstaxan anges de 

beloppsgränser som fastställs i denna förordning. Det senaste året har 

dessa beloppsgränser reviderats ett par gånger vilket har inneburit att 

även kommunens taxa har behövts att anpassas därefter. I förslaget 

till reviderad taxa föreslås att en hänvisning i stället görs till de 

beloppsgränser som vid varje tidpunkt fastställs av Statens skolverk 

i enlighet med förordningen om maxtaxa. 

 

  forts 
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KF § 64 forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 98. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 28 april § 43. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

antagande av taxeändringen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

____ 
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KF § 65 Dnr 2016-000199 

 

Ändring i bestämmelser om bidrag till studieförbund 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i bestäm-

melser om bidrag till studieförbund att gälla från och med den 1 juni 

2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun lämnar bidrag till studieförbunden enligt bestäm-

melser fastställda av kommunfullmäktige den 20 juni 2007 § 105. I 

bestämmelserna anges att bidraget ska utgå dels som ett grundbidrag 

baserat på genomförd cirkelverksamhet i kommunen och dels som 

ett målgruppsbidrag för cirkelverksamhet genomförd för målgrup-

perna barn och ungdomar 13-24 år respektive funktionshindrade. 

 

De uppgifter som ligger till grund för överslagsberäkningen baseras 

på studieförbundens redovisning till staten och finns redovisade av 

SCB. Detta har varit och är en förutsättning för en rationell redovis-

ning såväl som kontroll av uppgifterna. Redovisningen till SCB änd-

rades 2015. Det tidigare bidragsgrundande begreppet cirkeltimme, 

benämns numera studietimme. Kommunens bidragssystem behöver 

därför revideras inför beräkningen och utbetalningen av 2016 års 

bidrag. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunens regler änd-

ras så att hela bidragssumman till studieförbunden utgår i form av ett 

verksamhetsbidrag baserat på antal studietimmar i all statsbidrags-

berättigad verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 99. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 20 april 2016 § 49. 

____ 

 

På grund av jäv deltar inte Elisabet Babic (M) i handläggningen av 

ärendet. 

____ 
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KF § 66 Dnr 2016-000187 

 

Ändring i kommunstyrelsens och kultur- och utvecklingsnämn-

dens reglementen om ansvar för näringslivsfrågor 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i kom-

munstyrelsens och kultur- och utvecklingsnämndens reglementen 

innebärande att kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2016 

övertar ansvaret för åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 

kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan den 1 januari 2003 har ansvaret för kommunens näringslivs-

insatser varit delat mellan kommunstyrelsen och kultur- och utveck-

lingsnämnden. Kommunstyrelsen har ansvaret för att bedriva verk-

samhet som syftar till etablering av företag i kommunen, vilket tyd-

ligt hänger samman med styrelsens ansvar för markfrågor, exploate-

ring, varumärke, marknadsföring och annan övergripande planering. 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansvarar för allmänt främjande 

insatser i form av näringslivsservice och stöd till företagsutveckling. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 20 april 2016, § 56, beslutat 

föreslå att nämndens ansvar för allmänt näringslivsfrämjande åtgär-

der förs över till kommunstyrelsen i syfte att samordna kommunens 

insatser för näringslivsservice, företagsutveckling och etablerings-

frågor under styrelsen. 

 

Ansvaret för kommunens insatser avseende turistverksamhet i form 

av information och service samt ansvaret för turismutveckling i sam-

verkan med andra aktörer föreslås ligga kvar hos kultur- och utveck-

lingsnämnden som en viktig del i att utveckla destinationen Laholm. 

 

Kommunledningskontoret lägger fram förslag till reviderade regle-

menten för att genomföra den föreslagna ändrade uppgiftsfördel-

ningen i näringslivsfrågor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 100. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 20 april 2016 § 56. 

Förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och kultur- 

och utvecklingsnämnden. 

  forts 
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KF § 66 forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Margareta Jonsson (L), 

Thomas Jönsson (M), Margareta Bengtsson (M), Kjell Henriksson 

(S), Erling Cronqvist (C), Lorenz Pucher (C), Lena Olofsdotter (C) 

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

godkännande av den ändrade ansvarsfördelningen. 

 

Bertil Johansson (LP)): Ärendet ska återremitteras till kommun-

styrelsen för att ta fram ett bredare underlag och där ansvaret för 

besöksnäringen ska ingå i styrelsens ansvar. 

 

Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Helene Nilsson (KD): 

Samtliga delar av näringslivsfrågor som nu är underställda kultur- 

och utvecklingsnämnden ska överföras till kommunstyrelsen 

inklusive de delar sonm avser besöksnäringen. I det föreslagna 

arbetet med att ta fram en detaljerad plan för organisation av 

näringslivsfrågor under kommunstyrelsen ska ingå förslag om 

organisation för besöksnäringen. Förslaget bör presenteras för 

kommunfullmäktige för slutligt fastställande. 

 

Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

 

Beslutsgång 

När handläggningen återupptas ställer ordföranden proposition på 

Bertil Johanssons yrkande om återremiss och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Lars 

Gustafssons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) samt Lars Gustafsson och Helene Nilsson 

(KD) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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KF § 67 Dnr 2016-000129 

 

Strategi för att främja och utveckla fritidsfisket och fiske-

turismen i Laholms kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till strategi för att 

främja och utveckla fritidsfisket i Laholms kommun. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ges i uppdrag att samordna 

insatser och uppföljning med anledning av strategin. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger fram förslag till strategi för 

att främja och utveckla fritidsfisket och fisketurismen i kommunen. 

 

Strategin tydliggör kommunens förhållningssätt till fritidsfiske och 

fiskerelaterad besöksnäring. Strategin ska möjliggöra ett hållbart fri-

tidsfiske och locka fler besökare till kommunen. 

 

Strategins målsättning är att år 2020 har Laholms kommun: 

 ett fritidsfiske med mycket god tillgänglighet i såväl stadsnära 

miljöer som på landsbygden, 

 minst en fördubblad fisketurism som bidrar till sysselsättning och 

ökad omsättning i besöksnäringen, 

 hav, sjöar och vattendrag som producerar ekosystemtjänster som 

tillgodoser fritidsfiskets och fisketurismens behov, 

 fritidsfiske och fisketurism som bedrivs långsiktigt hållbart med 

hänsyn till miljön och ekosystemen, 

- en topp 10-placering på Jordbruksverkets rankning av årets fri-

tidsfiskekommun i Sverige. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 101. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 20 april 2016 § 59. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Bengtsson (M) med instämmande av Elisabet Babic (M), 

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

kommunstyrelsens förslag om antagande av strategin. 

 

  forts 
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KF § 67 forts 

 

Per Asklund (SPI) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen i avvaktan på att 

regeringen enligt riksdagens uppdrag tar fram regler som ska för-

enkla tillståndsgivning till vattenverksamheter såsom vattenkraft-

verk och dammar. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ordföranden proposition på Per Asklunds 

yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår 

yrkandet. 

 

Ordföranden ställer därefter propostion på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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KF § 68 Dnr 2015-000442 

 

Riktlinjer för särskild kollektivtrafik - färdtjänst 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för särskild kollektivtrafik - 

Färdtjänst i enlighet med Region Hallands förslag att gälla från och 

med den 1 juli 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland tog i november 2015 fram ett förslag till gemen-

samma riktlinjer i länet för särskild kollektivtrafik, färdtjänst. De tre 

viktigaste punkterna i förslaget, som även skulle innebära kostnads-

ökningar för kommunen var följande: 

 

 Sänkt egenavgift till samma nivå som kollektivtrafiktaxa till en 

beräknad merkostnad för Laholms kommun om ca 500 000 kr/år. 

 Möjlighet till resa hela dygnet till en beräknad merkostnad för 

Laholms kommun om ca 28 000 kr/år. 

 Minskad samordningstid från 60 till 45 minuter till en beräknad 

merkostnad för Laholms kommun om ca 282 000 kr/år. 

 

Kommunstyrelsen i Laholms kommun behandlade förslaget den 10 

november 2015 och tillstyrkte en sänkt egenavgift till samma nivå 

som taxan för allmän kollektivtrafik. Möjligheten att resa hela dyg-

net samt minskad samordningstid avstyrktes. 

 

Yttranden över förslaget har därefter inkommit till Region Halland 

från övriga kommuner och något gemensam syn på riktlinjerna finns 

inte. Den 21 mars 2016 skickades ett omarbetat förslag till riktlinjer 

för särskild kollektivtrafik till Laholms kommun. 

 

Region Hallands förslag den 21 mars 2016 till riktlinjer för särskild 

kollektivtrafik innebär följande: 

 Punkt 3:1 justeras i så att funktionshindret ska ha en varaktighet 

på minst tre månader. 

 Punkt 3:6 om att färdtjänst kan beviljas vid del av dygn, tas bort 

då tekniska lösningar saknas för att bevilja tillstånd del av dygn. 

 I punkt 4:6 behålls samordningstiden på 60 minuter. 

 I punkt 4:2 behålls regeln att färdtjänstens tider är samma tider 

som kollektivtrafik.  forts 
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KF § 68 forts 

 

Förslaget till ändrade riktlinjer föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 102. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016. 

Region Hallands förslag till riktlinjer för särskild kollektivtrafik den 

21 mars 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Tilläggsyrkande om att riktlinjerna ska ge möj-

lighet till resa hela dygnet till en beräknad merkostnad för 

kommunen med ca 28 000 kr/år samt att kommunstyrelsen ska ges i 

uppdrag att tillsammans med Hallandstrafiken ta fram riktlinjer för 

detta. 

 

Elisabet Babic (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

antagande av Region Hallands förslag till riktlinjer. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Kjell Henrikssons 

tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för avslag på tillägsyrkandet. 

Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 

 

Med 25 ja-röster för avslag mot 14 nej-röster för bifall beslutar 

kommunfullmäktige avslå Kjell Henrikssons tilläggsyrkande (se 

bilagda voteringslista till denna paragraf). 

____ 
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KF § 69 Dnr 2015-000422 

 

Riktlinjer för styrdokument 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till riktlinjer för 

Laholms kommuns styrdokument. 

 

Ärendebeskrivning 

Det finns ca 80 styrdokument som är beslutade av kommunfullmäk-

tige och kommunstyrelsen. Utseendet och utformningen av dessa 

styrdokument varierar. En del är mycket detaljerade och andra är 

övergripande och kortfattade. Styrningen från kommunfullmäktige 

och nämnder kan bli tydligare om det finns en gemensam nomen-

klatur och struktur för hur styrdokument ska se ut, deras innehåll och 

hur de ska följas upp. 

 

Kommunrevisionen genomförde 2012 en granskning av kommunens 

hantering av styrdokument. I granskningsrapporten konstaterades 

bland annat att: 

 

 det saknas kommungemensamma överenskommelser för hur styr-

dokument beslutade av kommunfullmäktige ska hanteras, 

 styrdokumentens kategorisering är otydlig vilket medför att det 

finns oklarheter om hur tvingande och bindande styrdokumenten 

är, 

 vissa styrdokument upplevs som inaktuella. 

 

Kommunrevisionen rekommenderade att en kommungemensam 

överenskommelse om hur styrdokument ska hanteras och följas upp 

tas fram. Dessutom borde en gemensam nomenklatur och struktur tas 

fram för kommunens styrdokument. 

 

Kommunledningskontoret lägger nu fram förslag till riktlinjer för 

kommunens styrdokument som fastställer en gemensam nomen-

klatur och struktur för politiskt beslutade styrdokument samt rutin 

för hur styrdokument ska hållas uppdaterade och aktuella. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2016, § 103. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2016. 

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument. 

____ 
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KF § 70 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

____ 
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KF § 71 

 

Anmälningar 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

flyttning av minnessten vid gamla Lerliden. 

Dnr 2015-484. 

____ 

 

 


