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Plats och tid Laholms Teater, kl. 18.30 – 20.45 

 

 

 

 

Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisionens ordf., § 99 

 Tommy Jacobson, kommunrevisionen, § 99 

 

 

 

 

Utses att justera Ove Bengtsson (S) och Lutz Müller (MP) 

 

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret, 2016-09-01 kl. 16.30 

 

 

 

 

Paragrafer  87-99 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Ove Bengtsson Lutz Müller 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 30 augusti 2016 

 
Protokollet som justerats den 1 september 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Irina Boutenko 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 2 september 2016 till och med den 23 september 

2016 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2016 

VOTERINGSLISTA § 94 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) I  I      

Thomas Jönsson (M) I  I      

Mikael Kahlin (M) I   I     

Margareta Bengtsson (M) -- Cecilia Roos I      

Christer Johnsson (M) I  I      

Lena Drott (M) I  I      

Jonas Hellsten (M) -- Knut Slettengren I      

Karl-Fredrik Klinker (M) I   I     

Angela Magnusson (M) -- Gert Olsson I      

Erling Cronqvist (C) I  I      

Ove Bengtsson (C) I  I      

Maria Bronelius (C) I  I      

Lena Olofsdotter  (C) -- Gudrun Pettersson I      

Lorentz Pucher (C) I  I      

Majvor Persson (C) I  I      

Eva M Larsson (MP) -- Lutz Müller I      

Lena Angviken (MP) I  I      

Martin Petersson (MP) I  I      

Lars Gustafsson (KD) I  I      

Helene Nilsson (KD) -- Sven-Olof Ugglesjö I      

Emma Gröndahl (L) -- Göran Holmberg I      

Kjell Henriksson (S) I  I      

Annita Asplid (S) I  I      

Magnus Johansson (S) -- Bo Tengqvist I      

Kristina Jönsson (S) I  I      

Siv Pålsson (S) I  I      

Kewin Hansen (S) -- My Persson I      

Birgitta Fritzon (S) -- Karl-Fredrik Tholin I      

Ove Bengtsson (S) I  I      

Rosita Antonsson (S) I  I      

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) I  I      

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2016 

VOTERINGSLISTA § 94 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) I  I      

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

Hans Hansson (SD) I    I    

Ingmar Rundberg (SD) I    I    

Thomas Lövenbo (SD) I    I    

Peter Berndtson (SD) -- Conny Nilsson   I    

Per Asklund (SPI) I    I    

Roland Norman (SPI) I    I    

Bertil Johansson (LP) I    I    

Roland Gottfridsson (C) I  I      

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 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)  

Lennart Hansson (KD)  

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L)  

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S) I 

Nils-Erik Johansson (S) I 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Stig-Arne Göstasson (SD)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) I 

Birgitta Annerfors (SPI)  

Lars Inge Johansson (LP)  

Gunilla Waldeman (LP)  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 87 Dnr 2014-000340 

 

Detaljplan för Hishult 2:40, Hiskullens industriområde i Hishult 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hishult 2:40, Hiskullens 

industriområde. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta 

ändring av detaljplan för Hishult 2:40, Hiskullens industriområde 

enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget 

medför ingen betydande miljöpåverkan. 

 

Kommunstyrelsen har den 11 november 2014 § 207, gett miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för Hishult 2:40, 

Hiskullens industriområde, i syfte att tillskapa mer ändamålsenliga 

tomter för verksamheter inom planområdet. 

 

Planområdet är beläget i den västra delen av Hishults samhälle och 

inom industriområdet, cirka 18 km sydost om Laholm. I norr gränsar 

planområdet till industrimark vid Västergårdsvägen. I öster finns 

även där industrimark. I söder och väster gränsar området till jord-

bruksmark. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra för ny industrimark och industri-

gator. Ändringen av planen medför en genare gatustruktur och avser 

en mer ändamålsenlig utformning av kvartersmark och allmän plats-

mark (gata). Planförslaget innebär att del av den nu gällande detalj-

planen för området ändras under pågående genomförandetid. Ny 

detaljplan behöver upprättas på grund av nya förhållanden av stor 

allmän vikt som inte har kunnat förutses vid tidigare planläggning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016, § 144. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 juni 2016 § 86. 

Detaljplan för Hishult 2:40, Hiskullens industriområde. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 88 Dnr 2011-000044 

 

Detaljplan för del av för Trulstorp 1:9 m.fl., utvidgning av Ängs-

torps avloppsreningsverk i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m.fl., 

utvidgning av Ängstorps avloppsreningsverk i Laholm. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta 

detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m.fl., utvidgning av Ängstorps 

avloppsreningsverk i Laholm, enligt 5 kap. 29 § plan- och bygglagen 

(1987:10). 

 

Kommunstyrelsen har den 8 februari 2011, § 28, gett miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Trulstorp 1:9 

m.fl. som möjliggör en utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk. 

 

Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer sydväst om Laholms 

centrum. Norr om planområdet rinner Lagan, i öster angränsar 

Blåkulla Go-kart, i söder och väster omsluts planområdet av åker-

mark. Planområdet omfattar avloppsreningsverket Ängstorp samt 

mark väster, norr och söder om verksamheten i Laholms tätort. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av Ängstorps 

avloppsreningsverk. Några yttranden från sakägare eller allmänhet 

har inte kommit in under tiden då planförslaget ställts ut för samråd 

samt utställning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016, § 145. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 juni 2016 § 87. 

Detaljplan för Trulstorp 1:9 m.fl., utvidgning av Ängstorps 

avloppsreningsverk i Laholm. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag om 

antagande av detaljplanen. 

 

  forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kommunfullmäktige 2016-08-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 88 forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 89 Dnr 2015-000193 

 

Detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 

(villatomter) i Mellbystrand. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta 

detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 (villatomter) i Mellbystrand 

enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget 

medför ingen betydande miljöpåverkan. 

 

Kommunstyrelsens beredningsutskott gav den 7 maj 2012, § 74, 

miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta sju detaljplaner 

för Mellbystrands centrum. Syftet och huvuddraget med nu aktuell 

detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder i Mellbystrand. Plan-

områdets placering skapar livskvalitet då det finns ett bra underlag 

för bland annat service och rekreation i närheten. Förslaget möjliggör 

även en utveckling av kustområdet. 

 

Planområdet är beläget i norra Mellbystrand, gränsar i norr mot Bir-

ger Pers väg, öster, söder och väster om planområdet finns befintlig 

byggnation. 

 

Några yttranden från sakägare eller allmänhet har inte kommit in 

under tiden då planförslaget ställts ut för samråd samt granskning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016, § 146. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 juni 2016 § 88. 

Detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 i Mellbystrand. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 90 Dnr 2012-000159 

 

Tillägg till exploateringsavtal berörande fastigheterna Mellby 

1:22, 3:5 och 23:1 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till tillägg till 

exploateringsavtal berörande fastigheterna Mellby 1:22, 3:5 och 

23:1. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2012, § 10, att godkänna 

exploateringsavtal för fastigheterna Mellby 1:22, 3:5 och 23:1. Den 

planerade byggnationen har ännu inte påbörjats och nu har den ene 

avtalsparten Lars Björnberg köpt fastigheten Mellby 23:1, tidigare 

tillhörande avtalsparten Hasse Persson. I och med denna markaffär 

vill Hasse Persson utträda som part i det ursprungliga exploaterings-

avtalet så att Lars Björnberg blir ensam part gentemot kommunen. 

Vidare har den mark som tidigare utgjorde Mellby 23:1 genom lant-

mäteriförrättning fastighetsreglerats till Mellby 3:5, varför fastig-

heten Mellby 23:1 ej längre berörs av exploateringsavtalet. 

 

Lars Björnberg har också framställt önskemål om att få teckna 

garantier för exploateringsarbetena etappvis. Med anledning av detta 

har ett tillägg till det ursprungliga exploateringsavtalet tecknats med 

Lars Björnberg och Hasse Persson som innebär att Hasse Persson 

utträder som part och att Lars Björnberg ställer säkerhet till kommu-

nen i den takt som utbyggnad sker. 

 

Avsikten är att Lars Björnberg ska genomföra exploateringen av hela 

exploateringsområdet. Lars Björnberg ska färdigställa anläggningar 

såsom gator och park på allmän platsmark. Därefter ska all allmän 

platsmark, liksom anläggningarna på denna mark, överlåtas till kom-

munen 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016, § 164. 

Tillägg till exploateringsavtal. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 91 Dnr 2016-000004 

 

Svar på motion om åtgärder mot antalet underkända elever i 

grundskolan 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att det tillsätts en extern utredning med uppgift att genomlysa vad 

som är orsaken till att så många elever underkänns i kommunens sko-

lor samt att fullmäktige fortlöpande informeras om hur arbetet med 

att få ner antalet underkända elever genomförs. 

 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen avslås. Nämnden 

skriver i sitt beslut att nämnden driver ett uppföljnings- och utvär-

deringsarbete för att förbättra kvalitén i verksamheten. Fullmäktige 

får ta del av nämndens redovisning av det systematiska kvalitets-

arbetet som information tre gånger per år och har givetvis alla möj-

ligheter att ställa kompletterande frågor eller begära mer 

underlag/utredningar. 

 

Skolinspektionen granskar alla skolor i landet och till hösten är det 

dags för regelbunden tillsyn av kommunens skolor. Syftet med till-

synen är att se att huvudmannen/skolorna följer de lagar, regler och 

läroplaner som finns för verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden 

ställer sig därför tveksam till att ytterligare en granskning genomförs. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016 § 147. 

Barn- och ungdomsnämnden protokoll den 23 juni 2016 § 65. 

Motion den 3 januari 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Conny Nilsson (SD) och 

Thomas Lövenbo (SD): Bifall till motionen. 

 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Bo Tengqvist (S) och 

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

på motionen. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 91 forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens 

förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) samt Lars-Göran Jarl, Hans Hansson, Ingmar 

Rundberg, Thomas Lövenbo och Conny Nilsson (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 92 Dnr 2016-000112 

 

Svar på motion om cykelleden Cykla för freden i Knäred 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Norrman (SPI 

Välfärden) att den cykelled mellan Flammabadet i Knäred och min-

nesstenen i Sjöared som anordnades i samband med 400-års jubiléet 

av Freden i Knäred ska upptas som en kommunal cykelled, att sköt-

sel och tillsyn ska uppdras åt lämplig förvaltning samt att behovet av 

marknadsföring och broschyrmaterial tillgodoses via kommunens 

turistinformation. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att motionen avslås. 

Nämnden skriver i sitt beslut att den föreslagna sträckan inte är lämp-

lig som kommunal cykelled då den inte ingår i någon regional eller 

kommunal cykelplan. Vidare uppfyller sträckan inte de krav på 

cykelväg som en anvisad led bör ha. Däremot kan leden presenteras 

som cykelturförslag i under ”Laholm från cykelsadeln” på visit-

laholm.se. Där presenteras förslag på olika turer med karta, tips 

utmed vägen och de förutsättningarna som cyklistens kommer att 

möta. De olika turerna finns som nedladdningsbara PDF-filer. 

Gemensamt för alla dessa rekreationsrundor på landsbygden är att 

cykling i stort sett alltid sker i blandtrafik. De är därmed inte cykel-

vägar men vägar som går att cykla på. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016, § 148. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 juni 2016 § 88. 

Motion den 22 februari 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (SPI): Bifall till motionen. 

 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Lena Angviken (MP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 91 forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Roland Norr-

mans förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens 

förslag. 

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

KF § 93 Dnr 2016-000093 

 

Fråga om tillämplig taxa för debitering av anläggningsavgifter 

för dagvattenavledning i kustområdet 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige meddelar Laholmsbuktens VA att anlägg-

ningsavgift för bortledande av dagvatten från fastigheter och allmän 

platsmark inom områden vid Lodjursvägen, Osbyvägen och Järv-

vägen i Mellbystrand samt vid Rågångsvägen, Strandridarevägen 

och Stiltjevägen i Skummeslövstrand ska beräknas och tas ut enligt 

den taxa som gällde när fastigheterna togs in i verksamhetsområde 

för bortledande av dagvatten genom fullmäktiges beslut den 16 

december 2010, vilket innebär avgift enligt 2010 års taxa. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 16 december 2010, § 190, beslut 

om utökat verksamhetsområde för kommunens allmänna va-anlägg-

ning i bl.a. Mellbystrand och Skummeslövsstrand avseende bort-

ledande av dagvatten. Dessförinnan hade kommunen genom 

dåvarande servicenämnden under 2009 byggt ut dagvattenledningar 

och andra anordningar för bortledande av dagvatten från fastigheter 

och allmän platsmark inom områden vid Lodjursvägen, Osbyvägen 

och Järvvägen i Mellbystrand samt vid Rågångsvägen, Strandridare-

vägen och Stiltjevägen i Skummeslövstrand. 

 

Laholmsbuktens VA, som fr.o.m. den 1 januari 2011 fullgör kom-

munens uppgifter som huvudman för den allmänna va-anläggningen 

i kommunen, har i samband med en inventering av verksamhetsom-

råden och utbyggnaden av dagvattensystem i kustområdet konsta-

terat att fastighetsägare inom de områden i Mellbystrand och Skum-

meslövstrand där anordningar för bortledning av dagvatten byggdes 

ut under 2009 inte har fått den information som är en nödvändig för-

utsättning för avgiftsskyldighet. Nämnden har därför i december 

2015 informerat berörda fastighetsägare om anordnat dagvattenav-

lopp från respektive fastighet respektive dagvattenavlopp från all-

män platsmark på det sätt som anges i lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster med verkan att avgiftsskyldighet enligt kommunens 

taxa för dessa vattentjänster inträtt i december 2015. 

 

 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kommunfullmäktige 2016-08-30  
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KF § 93 forts 

 

Några av dagvattenutbyggnaden berörda fastighetsägare har nu vänt 

sig till kommunen och riktat kritik mot kommunens hantering av va-

utbyggnaden både vad gäller fastigheternas behov av dagvattenav-

ledning och att kommunen först sex år efter utbyggnaden av dag-

vattennätet har aktualiserat avgiftsskyldighet för vattentjänsterna. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att enligt rättspraxis ska avgift 

för vattentjänster som tillhandahålls en fastighet beräknas och tas ut 

enligt den taxa som gäller när avgiftsskyldighet uppkommer. Detta 

anges också uttryckligen i kommunens va-taxa. Eftersom avgifts-

skyldighet för berörda fastighetsägare inträtt genom Laholmsbuktens 

VA:s informationsåtgärder i december 2015 ska i nu aktuella avgifts-

fall anläggningsavgift för dagvattenavlopp från fastighet respektive 

dagvattenavlopp från allmän platsmark beräknas och tas ut enligt 

2015 års va-taxa. Det föreslås därför att kommunstyrelsen meddelar 

Laholmsbuktens VA att 2015 års taxa ska tillämpas. 

 

Kommunstyrelsen har den 12 april 2016, § 77, beslutat meddela 

Laholmsbuktens VA att anläggningsavgift för bortledande av dag-

vatten från fastigheter och allmän platsmark inom de två aktuella 

områdena i Mellbystrand och Skummeslövstrand ska beräknas och 

tas ut enligt den taxa som gällde när avgiftsskyldigheten uppkom, 

vilket innebär avgift enligt 2015 års taxa. 

 

Från Laholmsbuktens VA har därefter erhållits information om tidi-

gare taxetillämpning vid debitering av anläggningsavgifter för dag-

vattenavledning i kustområdet. Redovisningen utvisar att avgifter 

debiterats enligt gällande taxa vid den tidpunkt då dagvatten-

systemen byggdes ut även om avgiftsskyldighet inträtt senare. Inom 

nu aktuella områden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand utför-

des dagvattenutbyggnaden under 2009 men fastigheterna togs in i 

verksamhetsområde för bortledande av dagvatten först genom full-

mäktiges beslut den 16 december 2010, vid vilken tidpunkt avgifts-

skyldighet tidigast kunnat aktualiseras. Att en fastighet omfattas av 

va-anläggningens verksamhetsområde är en förutsättning för fastig-

hetsägarens skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016, § 149. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2016. 

Debiteringsinformation från Laholmsbuktens VA. 

  forts 
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KF § 93 forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Per Asklund (SPI) och 

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att 

2010 års va-taxa ska tillämpas vid debitering av anläggningsavgift i 

föreliggande avgiftsfall. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

____ 

 

I anslutning till ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajournering 

för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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KF § 94 Dnr 2016-000046 

 

Redovisning av användningen av kommunalt partistöd för år 

2015 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Partiernas redovisning av användningen av 2015 års partistöd med 

bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av ändringar i kommunallagens bestämmelser om 

partistöd som trädde i kraft den 1 februari 2014 beslutade kommun-

fullmäktige den 29 april 2014, § 75, nya regler för kommunens par-

tistöd att gälla för stöd som betalas ut från och med 2015. 

 

Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens parti-

stödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. Reg-

lerna föreskriver att en mottagare av partistöd ska årligen lämna en 

skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 

ändamål som anges 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, näm-

ligen att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala 

demokratin. 

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in 

till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperi-

odens 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. 

 

Det antecknas att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund 

för något ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Fullmäk-

tiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen till-

gänglig för den som vill ta del av den (prop. 2013/14:5 s. 96). 

 

Kommunens partistödsregler anger vidare att om ett parti inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport till kommunen inom föreskriven 

tid utbetalas inget stöd till partiet för nästkommande år. 

 

 

  forts 
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KF § 94 forts 

 

Kommunstyrelsen har i skrivelser till partierna vid två tillfällen den 

25 januari och den 20 juni 2016 informerat om att partiernas skrift-

liga redovisning av användningen av 2015 års partistöd med den sär-

skilda granskarens rapport ska ges in till kommunfullmäktige senast 

den 30 juni 2016. 

 

Handlingar angående användningen av 2015 års partistöd har läm-

nats av följande partier: 

 

SPI Välfärden i januari 2016. 

Centerpartiet den 29 februari 2016. 

Moderaterna den 10 juni 2016 med komplettering den 13 juni 2016. 

Vänsterpartiet den 27 juni 2016. 

Sverigedemokraterna den 27 juni 2016. 

Socialdemokraterna den 28 juni 2016. 

Kristdemokraterna den 29 juni 2016 

Miljöpartiet den 30 juni 2016. 

Laholmspartiet den 30 juni 2016. 

Liberalerna den 1 juli 2016 med komplettering den 3 juli 2016. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att Liberalerna inte har lämnat 

in redovisning med granskningsrapport till kommunen inom före-

skriven tid. Enligt fullmäktiges beslutade regler för kommunalt par-

tistöd ska i sådant fall stöd inte betalas för nästkommande år. 

 

Enligt uppgift från Liberalerna har granskningsrapport (revisions-

berättelse) lämnats på kommunens medborgarservice i Stadshuset 

den 30 juni 2016. Komplettering med redovisning av partistödets 

användning, daterad den 3 juli 2016, har därefter lämnats in. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016, § 150. 

Kommunens partistödsregler. 

SPI Välfärden partistödsredovisning. 

Centerpartiets partistödsredovisning. 

Moderaternas partistödsredovisning. 

Vänsterpartiets partistödsredovisning. 

Sverigedemokraternas partistödsredovisning. 

Socialdemokraternas partistödsredovisning. 

Kristdemokraternas partistödsredovisning. 

Miljöpartiets partistödsredovisning. 

Laholmspartiets partistödsredovisning. forts 
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KF § 94 forts 

 

Liberalernas partistödsredovisning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Ingmar Rundberg (SD): 

Bifall till kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag att fullmäktige 

ska meddela Liberalerna att partistöd för år 2017 inte ska betalas ut 

till partiet eftersom partiet inte har lämnat redovisning till kommunen 

inom föreskriven tid. 

 

Lena Angviken (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller styrelsens 

förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 

Ja-röst för att bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Bertil Johanssons förslag. 

 

Med 31 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 8 nej-röster för 

Bertil Johanssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla styrel-

sens förslag (se bilagda voteringslista till denna paragraf). 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) samt Lars-Göran Jarl, Hans Hansson, Ingmar 

Rundberg, Thomas Lövenbo och Conny Nilsson (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

____ 
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KF § 95 Dnr 2016-000292 

 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande handlingsplan mot vålds-

bejakande extremism. 

 

Ärendebeskrivning 

Eftersom ingen myndighet har ett helhetsansvar för arbetet med att 

värna demokratin mot våldsbejakande extremism har regeringen 

utsett en nationell samordnare. Den nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism rekommenderar kommunerna att ta fram 

ett strategiskt dokument som stöd för att upprätthålla och konkreti-

sera arbetet mot våldsbejakande extremism. En sådan handlingsplan 

för kommunens arbete har nu tagits fram. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016, § 151. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juni 2016. 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

____ 
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KF § 96 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

ledamöternas och ersättarnas frågestund. 

_____ 
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KF § 97 Dnr 2016-000270 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Pontus Svensson (MP) befrias från sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, ersättare i fullmäktiges valberedning och 

ledamot i socialnämnden. 

 

2. Eva Ågren Svensson (MP), Vessinge Skogbohöjd, 312 92 

Laholm, väljs till ersättare i fullmäktiges valberedning för tiden 

till och med den 31 december 2018. 

 

3. Eva Ågren Svensson (MP), Vessinge Skogbohöjd, 312 92 Laholm, 

väljs till ersättare i socialnämnden för tiden till och med den 31 

december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Pontus Svensson (MP) begär att få bli befriad från sina uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i fullmäktiges valberedning 

och ledamot i socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 7 juli 2016. 

____ 
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KF § 98 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om per-

sonalpolicy för kommunanställda. 

Dnr 2016-278. 

 

2. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om cykelbanan 

Mellbystrand-Laholm. 

Dnr. 2015-474. 

 

3. Kommunrevisionen. Granskning av det systematiska arbets-

miljöarbetet avseende hot och våld. 

Dnr 2016-266. 

 

4. Länsstyrelsen i Hallands län. Ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Dnr 2016-245. 

____ 
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KF § 99 

 

Information om granskning av kommunens systematiska arbets-

miljöarbete avseende hot och våld 

 

Kommunrevisionen informerar om genomförd granskning av kom-

munens systematiska arbetsmiljöarbete avseende hot och våld. 

____ 

 


