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Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 28 juni 2016 

 
Protokollet som justerats den 4 juli 2016 , finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Bo Erlandsson 

Kanslichef/Kommunjurist  

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 5 juli 2016 till och med den 26 juli 2016 intygas. 

 

 

……………………………………………… 
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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 juni 2016 

VOTERINGSLISTA § 74 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1      

Thomas Jönsson (M) 1  1      

Mikael Kahlin (M) 1  1      

Margareta Bengtsson (1) (M) 1 Knut Slettengren (1) 1      

Christer Johnsson (M) 1  1      

Lena Drott (M) -- Cecilia Roos 1      

Jonas Hellsten (2) (M) 1 Knut Slettengren (2) 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) 1  1      

Eva M Larsson (MP) 1  1      

Lena Angviken (MP) 1  1      

Martin Petersson (MP) 1  1      

Lars Gustafsson (KD) 1  1      

Helene Nilsson (KD) 1  1      

Emma Gröndahl (L) 1  1      

Kjell Henriksson (S) 1    1    

Annita Asplid (S) 1    1    

Magnus Johansson (S) 1    1    

Kristina Jönsson (S) 1    1    

Siv Pålsson (S) 1    1    

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist   1    

Birgitta Fritzon (S) 1    1    

Ove Bengtsson (S) 1    1    

Rosita Antonsson (S) 1    1    

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1    1    

(1) Ej § 78 (1) § 78 

(2) §§ 74-86 (2) §§ 72-73 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 juni 2016 

VOTERINGSLISTA § 74 § 

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 (SD) 1  1      

Ingmar Rundberg (SD) 1  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      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 juni 2016 

Ersättare Parti Nv 

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Gudrun Pettersson (C) 1 

Fredrik Lindqvist (C) 1 

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) 1 

Nils-Erik Johansson (S) 1 

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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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 72 Dnr 2016-000171 

 

Svar på interpellation om kommunens åtgärder mot våldsbeja-

kande extremism och barnäktenskap 

 

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? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation den 29 mars 2016. 

 

Interpellationssvar 

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

pellationen får ställas. 

 

Socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) besvarar interpella-

tionen. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2016-000238 

 

Ställningstagande till Laholmshem AB:s försäljning av fastig-

heten Rädisan 1 i Laholm samt bildande av aktiebolag för ända-

målet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB säljer fastig-

heten Rädisan 1 i Laholm samt bildar aktiebolag för ändamålet. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB begär kommunfullmäktiges godkännande av för-

säljning av fastigheten Rädisan 1 i Laholm samt bildande av aktie-

bolag för ändamålet. Bolaget ska enligt § 5 i bolagsordningen bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Bolaget skriver att fastigheten Rädisan l på Örtvägen i Laholm består 

av 18 433 m2 med 46 lägenheter och en lokal där LSS-verksamhet 

bedrivs samt en lokal för områdeskontor. Lägenheterna varierar i 

storlek mellan mindre tvåor och stora femmor. Bostadskvarteret 

byggdes 1991 som det första i bostadsområdet Trädgårdsstaden. Med 

anledning av fastighetens ålder bedömer bolaget att det finns ett 

behov av åtgärder på fastigheten som inom en ganska snar framtid 

kommer bli förhållandevis omfattande. 

 

Bolaget har begärt in anbud på fastigheten. Totalt inkom sex anbud. 

Bolagets styrelse fattade den 26 maj 2016 beslut om att godkänna det 

högst lämnade anbudet från Svenska Bostadsfonden om 50 750 000 

kr. 

 

Försäljningen sker genom att fastigheten paketeras i ett bolag till vil-

ket Laholmshem säljer fastigheten varefter bolaget säljs till köparen. 

Detta ger effekten att Laholmshems försäljning inte blir reavinst-

beskattad och att försäljningen av bolaget inte beskattas. Effekten för 

köparen är att lagfartskostnaden läggs i bolaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 123. 

Skrivelse från Laholmshem AB den 31 maj 2016. 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kommunfullmäktige 2016-06-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Thomas Jönsson (M): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag om godkännande av försälj-

ningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 Dnr 2013-000150 

 

Godkännande av samt beställning hos Kommunfastigheter i 

Laholm AB av tillbyggnad av Vallmons förskola i Ränneslöv 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för till-

byggnad av Vallmons förskola i Ränneslöv. 

 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hos Kommunfastigheter i 

Laholm AB beställa byggnation av tillbyggnad av Vallmons för-

skola i enlighet med projekteringen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 11 november 2014 § 210 gett Kommun-

fastigheter i Laholm AB i uppdrag att genomföra en projektering 

med kostnadsberäkning avseende en tillbyggnad av Vallmons för-

skola med en förskoleavdelning och personalutrymmen. Kommun-

fastigheter redovisar nu total investeringskostnad, beräknad total-

hyra samt preliminär tidplan. 

 

Bolaget beräknar investeringskostnaden till ca 12 000 tkr vilket ger 

en total årlig hyra om 743 tkr. Bolaget bedömer att byggstart kan ske 

i oktober 2016 och att förskolan kan vara färdigställd i augusti 2017. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har den 26 maj 2016 § 57 godkänt pro-

jekteringen och begärt kompensation för tillkommande lokalkostna-

der för tillbyggnad av Vallmons förskola. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll dem 14 juni 2016 § 124. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 26 maj 2016 § 57. 

Skrivelse från Kommunfastigheter i Laholm AB den 3 maj 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Bronelius (C) med instämmande av Ove Bengtsson (C), 

Ingmar Rundberg (SD), Elisabet Babic (M) och Eva M Larsson 

(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag om godkännande av 

föreslagen tillbyggnad av Vallmons förskola. 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 74 forts 

 

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

Bertil Johansson (LP) och Bo Tengqvist (S): Ärendet ska åter-

remitteras till barn- och ungdomsnämnden för utredning av möjlig-

heterna att i stället bygga en ny förskola i Vallberga. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för återremiss av ärendet. 

 

Med 29 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 12 nej-röster 

för Kjell Henrikssons yrkande om återremiss beslutar kommunfull-

mäktige avgöra ärendet idag (se bilagda voteringslista till denna 

paragraf). 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-

slag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Magnus Johansson, Kristina 

Jönsson, 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. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 75 Dnr 2016-000242 

 

Svar på motion om renovering av Vallmons förskola i Ränneslöv 

och nybyggnad av förskola i Vallberga 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kjell Henriksson (S) att 

fullmäktige ska ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 

omedelbart planera för en renovering av Vallmons förskola i Rän-

neslöv och nybyggnad av en förskola i Vallberga. 

 

Kommunstyrelsen har den 11 november 2014 § 210 gett Kommun-

fastigheter i Laholm AB i uppdrag att genomföra en projektering 

med kostnadsberäkning avseende en tillbyggnad av Vallmons för-

skola med en förskoleavdelning och personalutrymmen. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har den 26 maj 2016 § 57 godkänt pro-

jekteringen och begärt kompensation för tillkommande lokalkostna-

der för tillbyggnad av Vallmons förskola. 

 

Kommunfullmäktige har i föregående ärende vid dagens samman-

träde beslutat godkänna projektering och kostnad för tillbyggnad av 

Vallmons förskola i Ränneslöv samt ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att hos Kommunfastigheter i Laholm AB beställa byggnation av till-

byggnad av Vallmons förskola i enlighet med projekteringen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 125. 

Motion den 3 juni 2016. 

_____ 
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§ 76 Dnr 2015-000409 

 

Svar på motion om digital cykelkarta 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige förklarar motionen behandlad med hänvisning 

till att kultur- och utvecklingsverksamheten tillsammans med 

planeringskontoret har för avsikt att genomföra en förstudie för en 

digital cykelkarta i enlighet med motionens förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

I motion till kommunfullmäktige föreslår Eva M Larsson, Lena Ang-

viken och Martin Petersson (MP) att kommunen ska ta fram en digi-

tal cykelkarta över kommunen som ska kunna laddas ned från kom-

munens webbplats. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut att motionärer-

nas förslag om en digital cykelkarta är bra, men ser att förslaget krä-

ver en hel del insatser. Nämnden har därför för avsikt att inleda en 

förstudie för en digital cykelkarta tillsammans med planeringskon-

toret. Förstudien ska bland annat belysa investerings- och driftskost-

nader, kartans innehåll samt vilka plattformar kartan ska finnas till-

gänglig på. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 126. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 25 maj 2016 § 79. 

Motion den 7 oktober 2015. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Angviken (MP): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lena Angvikens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2016-000098 

 

Svar på motion om öppethållande och slopade entréavgifter vid 

kommunens utebad sommaren 2016 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att kommunen ska hålla utebaden öppna hela sommaren 2016 och att 

entréavgifter inte ska tas ut. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut att intäkterna 

från utebaden för sommaren 2015 uppgick till 250 tkr. För 2016 är 

intäkterna budgeterade till 251 tkr. Personalkostnaden beräknas öka 

med ca 40 tkr per extra vecka som utebaden har öppet. Samtidigt 

tillkommer hyreskostnad för varje extra vecka. 

 

I dag arbetar Folkhälsocentrums personal på utebaden under somma-

ren. Utöver det anställs extra personal under sommaren. Personalen 

från simhallen har ingen möjlighet att börja tidigare på utebaden då 

simhallen har öppet hela dagarna fram till sommarlovet och likaså 

från och med september. Att anställa sommarpersonal med adekvat 

utbildning från slutet av maj och likaså slutet av augusti och in i sep-

tember bedömer fritidsenheten som svårt. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden bedömer att prisnivån för entré till 

utebaden är så låg att alla har råd att besöka baden. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 127. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 25 maj 2016 § 78. 

Motion den 22 februari 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Svensson (V): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lennart 

Svenssons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

styrelsens förslag. 

  forts 
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§ 77 forts 

 

Reservation 

Lennart Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 78 Dnr 2015-000364 

 

Svar på medborgarförslag om gratis friskvårdskort för personer 

i daglig verksamhet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger kultur- 

och utvecklingsnämnden och socialnämnden i uppdrag att 

erbjuda personer som getts rätt till insatsen daglig verksamhet 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

friskvårdskort utan egenavgift. 

 

2. Socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ges i upp-

drag att redovisa kostnaden för och utnyttjandet av friskvårds-

korten senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 

2018. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Isabel Wigforss föreslås att personer som 

har LSS-insatsen daglig verksamhet ska erbjudas gratis friskvårds-

kort. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden tillstyrker med-

borgarförslaget och föreslår att personer som har LSS-insatsen dag-

lig verksamhet ska erbjudas gratis friskvårdskort. 

 

Enligt uppgifter från socialnämnden och kultur- och utvecklings-

nämnden hade 100 personer daglig verksamhet enligt LSS i Laholm 

under 2014. Nämnderna skriver i sina beslut att det är tio gånger så 

vanligt att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som 

dålig jämfört med befolkningen i övrigt. Nästan var fjärde person 

med funktionsnedsättning har inte motionerat alls på fritiden under 

det senaste året. Vidare har var femte person varit i ekonomiska 

bekymmer. Det är därför väl motiverat att personer som har LSS-

insatsen daglig verksamhet ska erbjudas friskvårdskort utan kostnad. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten uppger att folkhälsocentrum 

ersätts av de kommunala verksamheterna för friskvårdskorten enligt 

en formel som baseras på: 

 

 

  forts 
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KF § 78 forts 

 

- folkhälsocentrums nettokostnad föregående år 

- folkhälsocentrums totala intäkter föregående år 

- föregående års intäkter från friskvårdskorten 

- totala antalet besök föregående år 

- antal besök med friskvårdskort föregående år 

- samt utbetalning om 22 kr per tillfälle till föreningar anslutna till 

friskvårdskortet 

 

För 2015 var kostnaden strax under 700 kr per kort. Beroende på hur 

korten utnyttjas under året kan kostnaden per kort både öka och 

minska. Kostnaden för 100 kort med 2015 års pris blir 70 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 128. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 mars § 36. 

Socialnämndens protokoll den 22 mars § 33. 

Medborgarförslag den 25 augusti 2015. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall 

till medborgarförslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Margareta Bengtsson (M) i handlägg-

ningen av detta ärende. 

_____ 
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§ 79 Dnr 2015-000456 

 

Svar på medborgarförslag om ändrat kommunalt ansvar för 

enskild väghållning 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget behandlat med 

hänvisning till att kommunen arbetar med målsättningen att skötseln 

av det enskilda vägnätet ska läggas över på respektive vägförening. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Arne Larsson, Laholm, föreslås att kom-

munen ska upphöra med att sköta enskilda vägar och i stället lämna 

driftbidrag till berörda vägföreningar och vägsamfälligheter. 

 

Planeringskontoret konstaterar att i dag är 23 av kommunens 142 

vägföreningar fungerande vägorganisationer som själva sköter drif-

ten av sina vägar och sin ekonomi. Trafikverket har meddelat att man 

kommer att kräva att det ska finnas en fungerande styrelse eller 

utsedd syssloman i respektive förening för att föreningen ska vara 

berättigad till statligt bidrag. 

 

Ett arbete pågår som syftar till att få fler föreningar intresserade av 

att själva sköta sina vägar. Kommunen arbetar därmed i den riktning 

som anges i medborgarförslaget och kommunens mål är att inom en 

tioårsperiod ska samtliga enskilda vägar skötas av självständiga och 

fungerande vägföreningar. På kort sikt måste kommunen dock fort-

sätta att hjälpa flera av föreningarna med deras verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 129. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2016. 

Medborgarförslag den 2 november 2015. 

_____ 
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§ 80 Dnr 2016-000229 

 

Budgetuppföljning 1/2016 samt redovisning av beräknat budget-

utfall 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige avsätter ytterligare 1 600 tkr, utöver redan 

anslagna 20 500 tkr, till centralt anslag för avtalsmässiga löne-

kostnadsökningar. Respektive nämnd kompenseras för merkost-

nader på grund av avtalsmässiga lönekostnadsökningar enligt föl-

jande omdisponeringar i 2016 års driftbudget: 

 

Kommunfullmäktige 20 tkr 

Kommunstyrelsen 2 410 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2 375 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden 340 tkr 

Barn- och ungdomsnämnden 6 820 tkr 

Socialnämnden 10 120 tkr 

Revision 15 tkr 

Summa 22 100 tkr 

 

Centralt anslag -20 500 tkr 

Utökat centralt anslag - 1 600 tkr 

 

Summa: 0 tkr 

 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2016 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 50 000 

tkr. 

 

3. Kommunstyrelsens investeringsanslag för naturslinga vid Krok-

ån utökas med 800 tkr för att därmed uppgå till 2 200 tkr. Det 

tillkommande anslaget finansieras genom att kommunstyrelsens 

investeringsanslag för oförutsedda behov minskas med mot-

svarande belopp. Kommunstyrelsen ges samtidigt i uppdrag att 

söka ytterligare extern finansiering, utöver vad som redan bud-

geterats, i syfte att begränsa kommunens merkostnader för pro-

jektet. 

 

4. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 

 

 forts 
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KF § 80 forts 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för kom-

munfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå från 

redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. Den 

sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårs-

rapporten och redovisas till fullmäktige vid ett och samma tillfälle 

under oktober. 

 

I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-

getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda 

avvikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten kom-

munfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå där 

respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har kom-

munstyrelsen erhållit en budgetram för VA-verksamheten och en 

budgetram för avfallsverksamheten. Anslagen i investerings-

budgeten binds på projekt med undantag för inventarier och utrust-

ning där nämnderna erhållit investeringsramar. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 6,7 mkr. De största avvikelserna redovisar 

socialnämnden (-6,5 mkr) och barn- och ungdomsnämnden (-4,0 

mkr). Avvikelserna avser i huvudsak volymökningar i form av fler 

inskrivna barn i förskola och fritidshem samt större volymer och 

ökad vårdtyngd inom socialnämndens verksamheter. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget och fastighetsavgif-

ten beräknas i nuläget uppgå till 1 246,0 mkr, vilket är 10,0 mkr mer 

än vad som budgeterats. 

 

Såväl kostnader som intäkter ökar kraftigt, i huvudsak, beroende på 

befolkningsökningen. De sammantagna nettokostnaderna bedöms 

öka i förhållande till i fjol med 6,1 procent och intäkterna från kom-

munalskatt, utjämningsbidrag och generella statsbidrag med 7,0 pro-

cent. 

 

I förhållande till investeringsbudgeten på 122,9 mkr beräknas de 

totala investeringarna bli 13,2 mkr lägre för att då uppgå till 109,7 

mkr. Av denna avvikelse är 6,0 mkr att hänföra till VA-verksam-

heten. 

 

 

  forts 
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KF § 80 forts 

 

Det finansiella resultatet har budgeterats till +22,0 mkr. Enligt pro-

gnosen förbättras detta med 2,4 mkr för att därmed uppgå till +24,4 

mkr. Ett sådant resultat är också en förbättring jämfört med de två 

senaste åren och uppfyller samtidigt kommunens långsiktiga resul-

tatmål om ett överskott motsvarande 2,0 procent av skatter, utjäm-

ning och generella bidrag. 

 

Omdisponering av anslag för avtalsmässiga lönekostnadsökningar 

För avtalsmässiga lönekostnadsökningar avsattes det i budgeten ett 

belopp om 20 500 tkr för att kompensera nämnderna för merkostna-

der under 2016 samt helårseffekten av 2015 års avtal. Dessa medel 

fördelades emellertid inte i budgeten till respektive nämnd. Fördel-

ningen skulle i stället ske till nämnderna under 2016 då kostnaden 

för olika avtalsområde och verksamheter är tydligare klarlagd. 

 

Med utgångspunkt från de tecknade avtalen beräknas kostnads-

ökningen under innevarande år uppgå till 22 100 tkr för samtliga 

verksamheter om nämnderna helt ska kompenseras för merkostna-

den. Kostnaden är således 1 600 tkr högre än de i budgeten avsatta 

medlen för ändamålet. 

 

Bemyndigande att utnyttja kredit som tillfällig likviditetsförstärkning 

I årsbudgeten för 2016 bemyndigades kommunstyrelsen att under år 

2016 utnyttja kredit som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett 

belopp av 20 000 tkr. I avtalet med banken ges kommunen kredit-

möjlighet upptill 20 000 tkr, Laholmshem AB upptill 15 000 tkr och 

Kommunfastigheter i Laholm AB kreditmöjlighet upptill 15 000 tkr. 

Den sammanlagda krediten för kommunen och dess bolag uppgår 

således till 50 000 tkr. Genom att kommunen och de två bolagen 

under året etablerat ett koncernkontosystem samlas den totala kredi-

ten hos koncernkontoinnehavaren, som är kommunen. Kommun-

styrelsens bemyndigande att utnyttja kredit som tillfällig likviditets-

förstärkning behöver därför anpassas för att avse den sammantagna 

krediten om 50 000 tkr. 

 

Högre investeringsutgift för naturslinga vid Krokån 

I 2016 års investeringsbudget anslogs 1 400 för tillgänglighetsanpas-

sad naturslinga vid Krokån i Knäred. Bruttokostnaden beräknades 

uppgå till 2 400 tkr. I denna summa ingår bl.a. nya anläggning av  

 

  forts 
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KF § 80 forts 

 

bro, parkering och upprustning av vandringsled. Utöver den kommu-

nala investeringen skulle 1 000 tkr finansieras med statsbidrag och 

insatser från samhällsföreningen. 

 

Efter geotekniska undersökningar och upphandling av bron kan det 

nu konstateras att kostnaden för denna del av projektet kommer att 

bli ca 800 tkr högre än de ursprungliga beräkningarna. En stor del av 

merkostnaden beror på förstärkningsarbeten vid de fundament som 

bron ska placeras på. 

 

Bruttokostnaden bedöms således uppgå till 3 200 tkr och kommu-

nens nettoinvestering till 2 200 tkr. Den ökade projektkostnaden 

skapar inte direkt något underlag för utökat statsbidrag. Avsikten är 

ändå att söka möjlighet till ytterligare statsbidragsfinansiering och 

annan extern finansiering för att därmed begränsa de nu beräknade 

tillkommande kostnaderna för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 130. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 maj 2016. 

Budgetuppföljning 1 för år 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Elisabet Babic (M) och 

Lena Angviken (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

_____ 

 

Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

_____ 
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§ 81 Dnr 2016-000230 

 

Ändring i avgifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag till ändrade 

avgifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten att gälla från och 

med den 1 augusti 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige ändrar kommunens 

avgifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten. Ändringarna berör 

avgiften för hemtjänst och dagverksamhet tillsammans med avgifter 

som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen samt avgif-

ten för bostad i särskilt boende. 

 

Bakgrunden till socialnämndens förslag är att riksdagen har fattat 

beslut om ny beräkning av taket för maxtaxan. Förändringen gäller 

från och med den 1 juli 2016. Det nya beräkningssättet innebär att 

maxtaxan höjs med 12 %. Avgifterna justeras årligen utifrån föränd-

ringen av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr. 

 

Det generella statsbidraget till kommunen minskas samtidigt med 

hänvisning till att kommunen kan få in högre intäkter genom avgifts-

höjningen. Minskningen uppgår till 7 kr per invånare 2016 och från 

och med 2017 med 15 kr per invånare. I kommunens ekonomiska 

treårsplan minskas socialnämndens budgetram med 360 tkr från och 

med 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 132. 

Socialnämndens protokoll den 24 maj 2016 § 50. 

_____ 
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§ 82 Dnr 2016-000163 

 

Ställningstagande till likvidation av HallWan AB 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige tillstyrker HallWan AB:s årsstämmas förslag 

om likvidation av HallWan AB. 

 

Ärendebeskrivning 

HallWan AB:s årsstämma har beslutat att överlämna förslag om lik-

vidation av bolaget till ägarkommunerna för att ge kommunfullmäk-

tige i Laholms, Halmstads, Hylte och Kungsbacka kommuner möj-

lighet att ta ställning till förslaget. 

 

Skälen till förslaget om likvidation är att bolaget bedömer att orga-

nisationsformen inte längre är nödvändig för att aktieägarna ska 

kunna hantera frekvenstillstånd inom den egna kommunen samt att 

kostnaderna överstiger nyttan av att driva verksamheten i aktie-

bolagsform. 

 

Likvidationen föreslås gälla från den 1 september 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 131. 

Skrivelse från HallWan AB den 21 mars 2016. 

_____ 
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§ 83 Dnr 2016-000239 

 

Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapporter och läg-

ger dem till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska social-

nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många 

av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämn-

den ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 

hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporte-

ring ska ske en gång per kvartal. 

 

Enligt 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade, LSS, ska socialnämnden till fullmäktige lämna en sta-

tistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § 

LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respek-

tive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa 

beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 

beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

 

Socialnämnden överlämnar statistikrapporter över ej verkställda 

gynnande beslut enligt SoL och LSS avseende första kvartalet 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2016 § 133. 

Socialnämndens protokoll den 24 maj 2016 § 48. 

_____ 
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§ 84 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

_____ 
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§ 85 Dnr 2016-000245 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Key Pettersson (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kom-

munfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Key Pettersson (SD) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 1 juni 2016 

_____ 
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§ 86 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om renove-

ring av Vallmons förskola i Ränneslöv och nybyggnad av för-

skola i Vallberga. 

Dnr 2016-242. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om perso-

nalpolitik och styrning av kommunen. 

Dnr 2016-251. 

 

3. Socialnämnden. Uppföljning av beslut om fria halkskydd till 

äldre. 

Dnr 2015-081. 

 

4.  Kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden. Svar på 

medborgarförslag om mentorskap till flyktingar. 

Dnr 2015-460. 

 

5. Barn- och utbildningsnämnden. Redovisning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete år 2016, målområde ”Normer och 

Värden”. 

Dnr 2016-106. 

 

6. Kultur- och utvecklingsnämnden. Redovisning av Osbecksgym-

nasiets systematiska kvalitetsarbete, uppföljning av normer och 

värden samt elevers ansvar och inflytande. 

Dnr 2016-106. 

 

7. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om kollek-

tivtrafik till Mestocka. 

Dnr 2016-263. 

____ 


