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Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Bo Erlandsson, kanslichef/kommunjurist 

 

 

 

Utses att justera Christer Johnsson (M) och Ove Bengtsson (S) 

  

 

 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret den 2 december 2016 kl. 11.00 

 

 

 

 

Paragrafer  §§ 122-138 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Bo Erlandsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Thomas Jönsson (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Christer Johnsson Ove Bengtsson 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 29 november 2016 

 
Protokollet som justerats den 2 december 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 2 december 2016 och till och med den 23 decem-

ber 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Planeringskontoret 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2016 

VOTERINGSLISTA § 134:1 § 134:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1   1   

Thomas Jönsson (M) 1  1   1   

Mikael Kahlin (M) 1   1   1  

Margareta Bengtsson (M) -- Cecilia Roos 1   1   

Christer Johnsson (M) 1  1   1   

Lena Drott (M) -- Knut Slettengren 1   1   

Jonas Hellsten (M) 1  1   1   

Karl-Fredrik Klinker (M) 1   1   1  

Angela Magnusson (M) 1  1   1   

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) -- Gudrun Pettersson 1   1   

Maria Bronelius (C) 1  1   1   

Lena Olofsdotter  (C) 1  1   1   

Lorentz Pucher (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) 1  1   1   

Eva M Larsson (MP) 1  1   1   

Lena Angviken (MP) 1  1   1   

Martin Petersson (MP) 1  1   1   

Lars Gustafsson (KD) 1  1   1   

Helene Nilsson            (1) (KD) -- Lennart Hansson                     (2) 1   1   

Emma Gröndahl (L) 1  1   1   

Kjell Henriksson (S) 1    1   1 

Annita Asplid (S) 1    1   1 

Magnus Johansson (S) -- Bo Tengqvist   1   1 

Kristina Jönsson (S) 1    1   1 

Siv Pålsson (S) 1    1   1 

Kewin Hansen (S) -- My Persson   1   1 

Birgitta Fritzon (S) 1    1   1 

Ove Bengtsson (S) 1    1   1 

Rosita Antonsson (S) 1    1   1 

Anna-Lena Lövgren 

Melin 

(S) 1    1   1 

(1) §§ 134-138                                               (2) §§ 122-133 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2016 

VOTERINGSLISTA § 134:1 § 134:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1    1   1 

Rikard Vesterlund (SD) -- Conny Nilsson  1   1  

Hans Hansson (SD) -- Lars-Göran Jarl  1   1  

Ingmar Rundberg (SD) 1   1   1  

Thomas Lövenbo (SD) 1   1   1  

Peter Berndtson (SD) 1   1   1  

Per Asklund (SPI) 1  1   1   

Roland Norman (SPI) 1  1   1   

Bertil Johansson (LP) 1    1   1 

Roland Gottfridsson (C) -- Fredrik Lindqvist 1   1   

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 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) l 

Ingela N Eriksson (C)  

Lutz Müller  (MP) 1 

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD)  

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L)  

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S) l 

Nils-Erik Johansson  (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Elisabeth Evertson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD) 1 

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

Gunilla Waldeman (LP) 1 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2016-000374 

 

Köp av fastigheten Ollonborren 3 i Laholm 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 

 

2. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen tilläggsanslag 

med 6 500 000 kronor i 2016 års investeringsbudget. Anslaget 

finansieras genom motsvarande minskning av kommunens rörel-

sekapital. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har erbjudits att förvärva fastigheten Ollonborren 3 i 

Laholm. Fastigheten är en småhusfastighet på ca 3 000 m2 bebyggd 

med ett tvåbostadshus om cirka 200 m2 belägen söder om Lagavägen 

vid Gröningen i Laholm. I området och kvarteret finns det planer på 

utvecklingsprojekt från ett par privata fastighetsägare samt kommu-

nen varför köp av denna fastighet skulle ge möjlighet att utveckla 

och förtäta ett större område. 

 

Hyresgäst i fastigheten är kommunens socialkontor och under tiden 

som eventuella planprocesser pågår så kan bostaden fortsätta använ-

das av socialkontoret. 

 

Fastigheten har värderats till mellan 5,6 och 6,0 miljoner kronor. 

Efter förhandling har ett köpekontrakt om 6 500 000 kr underteck-

nats av säljaren. Differensen mellan värdering och överenskommen 

köpeskillingen motiveras med att fastigheten är mycket viktigt för en 

framtida förtätning och utveckling av området och staden samt att ett 

tvångsmässigt förvärv av fastigheten hade inneburit ett påslag på vär-

deringen med 25 procent enligt expropriationslagen. Expropriations-

lagens bestämmelser hade resulterat i ett pris på mellan 7,0 och 7,5 

miljoner kronor. 

 

Eftersom hänsyn inte tagits till fastighetsförvärvet i den ursprungliga 

investeringsbudgeten krävs det ett budgetmässigt tillskott för att 

täcka den tillkommande kostnaden. 

 

Med anledning av fastighetens läge vid en av infarterna till staden 

och de planer som finns i närområdet kring fastigheten så föreslår 

planeringskontoret att köpekontraktet godkänns. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 207. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2016. 

Köpekontrakt. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ingmar Rundberg (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag om 

köp av fastigheten. 

 

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

Ove Bengtsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Per Asklunds 

förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Per Asklund och Roland Norrman (SPI), Ingmar Rundberg, Conny 

Nilsson, Lars-Göran Jarl, Thomas Lövenbo och Peter Berndtson 

(SD) samt Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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§ 123 Dnr 2016-000377 

 

Svar på interpellation om förbud mot mobiltelefoner i kommu-

nens skolor 

 

Ärendebeskrivning 
Ingmar Rundberg (SD) begär i interpellation till barn- och ungdoms-

nämndens ordförande svar på ett antal frågor om förbud mot använd-

ning av mobiltelefoner under lektionstid i kommunens skolor. 

 

Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2016, § 120, beslutat att 

interpellationen får ställas. 

 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C) 

besvarar interpellationen. 

____ 
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§ 124 Dnr 2016-000365 

 

Svar på motion om extra val till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige anför Bertil Johansson (LP), 

med hänvisning till vissa påtalade förhållanden, att det är på sin plats 

att kommuninvånarna får fälla sin dom över kommunledningen, om 

den ska sitta kvar eller bytas ut mot en ny handlingskraftig ledning. 

 

Bertil Johansson föreslår därför att fullmäktige ska besluta om extra 

val till fullmäktige och att valet ska genomföras under våren 2017. 

 

Fullmäktiges presidium har den 17 oktober 2016 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges samman-

träde den 31 januari 2017. 

 

Kommunledningskontoret lämnar redogörelse för och bakgrunden 

till bestämmelsen i 5 kap. 5 a § kommunallagen om extra val till full-

mäktige. 

 

Av redogörelsen framgår att bestämmelsen om extra val till fullmäk-

tige är avsedd för extraordinära situationer där det inte går att få till 

stånd ett fungerande styre i en kommun på grund av oklara eller 

instabila majoritetsförhållanden i fullmäktige. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att det i motionen inte ens 

påståtts att det skulle råda någon sådan extraordinär situation vad 

avser majoritetsförhållandena i kommunens fullmäktige. I stället 

motiveras behovet av att hålla ett extra val till fullmäktige med att 

det hos allmänheten skulle finnas ett bristande förtroende för kom-

munledningen. Med kommunledning avses i kommunalrättsligt sam-

manhang kommunstyrelsen. Såvitt kommunledningskontoret känner 

till finns det inte heller några kända nya koalitionsuppgörelser mellan 

partierna i fullmäktige som gör det möjligt för fullmäktige att med 

stöd av bestämmelsen i 4 kap. 10 a § kommunallagen återkalla upp-

dragen för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen med hänvis-

ning till att den politiska majoriteten i styrelsen inte längre skulle 

vara densamma som i fullmäktige. 

  forts 
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forts 

 

Kommunledningskontoret upplyser vidare att för det fall initiativ 

med erforderlig kvalificerad majoritet skulle tas i fullmäktige om att 

utlysa ett extra val beräknas kostnaden för att genomföra valet till ca 

425 000 kronor med ledning av kommunens kostnader vid 2014 års 

val till fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 208. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2016. 

Motion till kommunfullmäktige den 15 oktober 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om avslag på 

motionen mot Bertil Johanssons förslag och finner att fullmäktige 

bifaller styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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§ 125 Dnr 2016-000378 

 

Svar på motion om tillsvidarestopp för mottagning av nyanlända 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige anför Ingmar Rundberg (SD) för 

Sverigedemokraterna i Laholm att det kommunala självstyret kring-

gås genom statens tvångsplacering av flyktingar i kommunen. Det 

innebär ett klart brott mot andemeningen och intentionen med 

bestämmelsen om kommunal självstyrelse i 1 kap. 1 § regerings-

formen. Det är staten som tagit emot alla asylsökande. Ansvaret för 

dessa bör därför i första hand ligga hos staten och inte hos kommu-

nen. 

 

I motionen föreslås att kommunen ska skicka en tydlig signal till sta-

ten att vi förbehåller oss rätten till ett fortsatt kommunalt självstyre 

genom att fullmäktige ska besluta att kommunen inte ska ta emot de 

asylsökande, ensamkommande flyktingbarn och nyanlända som 

anvisas kommunen. 

 

Fullmäktiges presidium har den 24 oktober 2016 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges samman-

träde den 28 mars 2017. 

 

Kommunledningskontoret lämnar redogörelse för de skyldigheter 

kommunen har att ta emot ensamkommande barn enligt lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt vissa andra 

nyanlända invandrare enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända för bosättning. 

 

Kommunledningskontoret lämnar vidare redogörelse för förutsätt-

ningarna enligt regeringsformen för inskränkningar i den kommu-

nala självstyrelsen. Allmänintresset av de skyldigheter en kommun 

har att ta emot nyanlända har vid en proportionalitetsbedömning 

enligt regeringsformens bestämmelser ansetts väga över de kommu-

nala självstyrelseintressena. 

 

 

  forts 
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Mot bakgrund av regeringsformens legalitetsprincip och den skyl-

dighet kommunen har att efter anvisning av staten ta emot ensam-

kommande barn och andra nyanlända flyktingar med uppehållstill-

stånd gör kommunledningskontoret bedömningen att ett beslut av 

fullmäktige i enlighet med motionsförslaget skulle komma att strida 

mot lag. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen 

avslås. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 209. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016. 

Motion till kommunfullmäktige den 24 oktober 2016. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till motionen. 

 

Elisabet Babic (M) med instämmande av Lena Angviken (MP), 

Mikael Kahlin (M), Lennart Svensson (V) och Emma Gröndahl (L): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Conny Nilssons 

förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Reservation 

Ingmar Rundberg, Conny Nilsson, Lars-Göran Jarl, Thomas 

Lövenbo och Peter Berndtson (SD) samt Bertil Johansson (LP) 

reserverar sig mot beslutet. 

____ 
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§ 126 Dnr 2016-000384 

 

Borgen för lån till Föreningen Ysby Bygdegård 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ställer borgen som 

säkerhet för Föreningen Ysby bygdegårds byggnadskreditiv om 

2 000 000 kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 23 februari 2016, § 19, utfäst sig att för 

planerade åtgärder på Ysby Bygdegård lämna Föreningen Ysby 

bygdegård bidrag med 30 procent av det bidragsunderlag som berät-

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

till allmänna samlingslokaler. 

 

Boverket har den 25 maj 2016 beslutat bevilja föreningen investe-

ringsbidrag med 1 000 000 kronor. Enligt detta beslut ska projektet 

vara utfört senast den 1 juli 2017. De statliga och kommunala bidra-

gen utbetalas först när ombyggnaden är slutbesiktigad. 

 

Beräknad projektkostnad uppgår till 2 000 000 kronor. 

 

Föreningen anhåller om kommunal borgen för byggnadskreditiv om 

2 000 000 kronor. Man upplyser även att man har för avsikt att åter-

komma med förfrågan om kommunal borgen för den långsiktiga 

upplåningen. Enligt nuvarande beräkningar kommer denna upp-

låning att uppgå till högst 400 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 215. 

Ansökan om kommunal borgen den 27 oktober 2016. 

____ 
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§ 127 Dnr 2016-000376 

 

Ändring i lokala ordningsföreskrifter för torghandeln 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar lokala ordningsföreskrifter för torg-

handeln i Laholms kommun att gälla från och med den 1 januari 

2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2016, § 116, om undantag 

från kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandeln under 

perioden den 1 juni - 31 augusti 2016. Undantaget innebar att torg-

handel får bedrivas varje dag mellan kl. 08.00 och 23.00 från fast 

saluplats på Stortorget i Laholm. Kommunstyrelsen uppdrog sam-

tidigt åt planeringskontoret att utvärdera undantaget och redovisa 

utvärdering och förslag till ändring i de lokala ordningsföreskrifterna 

senast den 31 oktober 2016. 

 

Kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandeln anger att 

torghandel får ske på Stortorget varje helgfri dag, kl. 08.00-18.00. På 

lördagar samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och 

nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl. 14.00. 

 

Planeringskontoret har nu utvärderat utfallet av undantaget och före-

slår att de lokala ordningsföreskrifterna ändras så att torghandel får 

bedrivas varje dag mellan kl. 08.00 och 22.00 från fast saluplats på 

Stortorget i Laholm. 

 

Samtidigt föreslås utökade tider för försäljning på Tivolitorget i 

Laholm och Strandtorget i Mellbystrand. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 216. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2016. 

Förslag till ändring i lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 

Laholms kommun. 

____ 
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§ 128 Dnr 2013-000262 

 

Program för strategisk IT 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande program för strategisk IT 

att gälla från och med den 1 december 2016. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver IT-strategi Laholms kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2013 genomfördes upphandling av uppdrag att svara för 

genomlysning av kommunens IT-leverans. Genomlysningen redo-

visades i en rapport i januari 2014. Rapporten föreslog bland annat 

att kommunens IT-strategi skulle revideras. Kommunledningskon-

toret lägger nu fram förslag till program för strategisk IT som ska 

ersätta IT-strategin samt rapporterar om införandet av styrning, för-

valtning och försörjning inom IT-området. 

 

Program för strategisk IT gäller för IT på en övergripande nivå och 

styr över IT-utvecklingen i kommunen. Programmet syftar till att 

 

- IT ska bidra till ett effektivt resursanvändande och effektivisera 

administrationen, 

- en väl utbyggd infrastruktur (bredbandsnät) till samtliga fastig-

heter och företag i hela kommunen, 

- förbättrad service till allmänheten, 

- mobilitet i alla verksamheter för ökad flexibilitet, 

- ge privata företag möjligheter att vidareförädla informationen 

ifrån våra system till tjänster för allmänheten, 

- IT-strategin ska vara långsiktigt hållbar och fungera som över-

gripande styrdokument mot vilket man prövar olika initiativ och 

projekt som man har för avsikt att genomföra. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 217. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016. 

Program för strategisk IT. 

____ 
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§ 129 Dnr 2016-000317 

 

Renhållningstaxa 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till renhållningstaxa 

att gälla från och med 1 januari 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret lägger fram förslag till renhållningstaxa att gälla 

från och med 1 januari 2017. 

 

Kommunen står inför stora förändringar inom avfallsområdet som 

kommer att medföra betydande kostnader. Både för deponin i Ahla 

och i Skottorp behöver åtgärder vidtas för hantering av lakvattnet. 

För deponin i Ahla kommer även arbetet med sluttäckning av depo-

nin att påbörjas under. Därutöver kommer nytt insamlingssystem för 

hushållsavfall med 4-fackskärl att träda ikraft under 2018. Införande 

av nytt insamlingssystem medför kostnader för bl.a. omlastnings-

station, nytt tillstånd för hela avfallsanläggningen samt nya kärl. 

 

Den föreslagna avgiftshöjningen avser att möta investeringsbehovet 

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

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

till renhållningstaxa görs den största delen av höjningen på grund-

avgiften och en mindre del på avgifter för matavfall. Förslaget 

påverkar inte avgifterna för slamtömning. 

 

Förslaget innebär en höjning på ca 120 kronor per år för det vanlig-

aste abonnemanget, 190-literskärl som hämtas varannan vecka, vil-

ket innebär att grund- och hämtningsavgiften höjs från 1 575 kronor 

till ca 1 695 kronor per år. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 11 oktober 2016 § 188. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2016. 

Förslag till renhållningstaxa. 

____ 
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§ 130 Dnr 2016-000336 

 

Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för kommu-

nens allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 

den 1 januari 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA lägger fram förslag till reviderad 

va-taxa att gälla från och med den 1 januari 2017. 

 

Nämnden skriver i sitt beslut att avgifterna behöver höjas för att 

täcka VA-verksamhetens ökade kostnader framöver för drift, under-

håll och kapital. 

 

Nämnden föreslår att anläggningsavgifterna höjs för bostadsfastighet 

och därmed jämställd fastighet genom höjning av anläggnings- och 

brukningsavgiften. 

 

För anläggningsavgiften föreslås en höjning motsvarande en kost-

nadsökning med ca 15 procent motsvarande 17 200 kr inkl. moms. 

för typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 

m3 vatten/år) från 118 800 kr till 136 000 kr inkl. moms. 

 

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

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

kostnadsökning med ca 13 procent motsvarande 45 200 kr inkl. 

moms. från 342 800 kr till 388 000 kr inkl. moms. 

 

För brukningsavgifterna föreslås en höjning med ca 5 procent mot-

svarande ca 2,5 mkr. Taxehöjningen riktas både mot den fasta och 

den rörliga brukningsavgiften. 

 

För typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 

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

5 930 kr till 6 225 kr. En kostnadsökning med ca 5 procent mot-

svarande 295 kr/år eller 25 kr/månad. 

 

 

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

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

årskostnaden ökar från 62 400 kr till 66 015 kr. En kostnadsökning 

med 5,8 procent motsvarande 3 615 kr/år eller 301 kr/månad. Mot-

svarande 20 kr/månad och lägenhet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 210. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 12 september 

2016 § 85. 

____ 
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§ 131 Dnr 2016-000375 

 

Avgifter för användning av offentlig plats 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för 

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

2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret lägger fram förslag till avgifter för användning 

av offentlig plats att gälla från och med den 1 januari 2017. 

 

Förslaget innebär bland annat ändrade avgifter för el-anslutning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 211. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016. 

Förslag till avgifter för användning av offentlig plats. 

____ 
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§ 132 Dnr 2016-000344 

 

Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samhetsområde 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och 

avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter att 

gälla från och med den 1 januari 2017 med undantag av före-

slagna hyror för Laholms Teater och Osbecksgymnasiets aula. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden får för varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna 

med den procentsats för det innevarande kalenderåret i konsu-

mentprisindex (KPI) som finns publicerad på SCB:s hemsida i 

oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 

månad 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har sett över hyror och avgifter 

inom nämndens verksamheter. Nämnden föreslår att kommunfull-

mäktige antar reviderat förslag till hyror och avgifter att gälla från 

och med den 1 januari 2017. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktige 

beslutade den 25 november 2010 § 175 att de priser som anges i 

hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksam-

hetsområde årligen skulle indexregleras enligt konsumentprisindex. 

Nämnden gavs dock aldrig rätt att själv besluta om sådan höjning 

enligt index. 

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att kultur- och utvecklings-

nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det inne-

varande kalenderåret i konsumentprisindex (KPI) som finns publice-

rad på SCB:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexupp-

räkningen är oktober månad 2016. 

 

 

 

 

  forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 212. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 september 2016 

§ 113. 

Förslag till hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter. 

____ 
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§ 133 Dnr 2016-000386 

 

Avgift för resor med särskild kollektivtrafik 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgift för resor 

med särskild kollektivtrafik att gälla från och med den 1 januari 

2017, då avgift för färdtjänst beslutad den 24 september 1997, § 87, 

ska upphöra att gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret lägger fram förslag till avgift för resor med sär-

skild kollektivtrafik att gälla från och med den 1 januari 2017. 

 

I samband med att kommunstyrelsen behandlade förslag till gemen-

samma riktlinjer för särskild kollektivtrafik den 10 november 2015, 

§ 229, tillstyrktes förslag om sänkt egenavgift till samma nivå som 

taxan för allmän kollektivtrafik. Avgiften ändrades dock inte vid det 

tillfället och taxan har varit oförändrad sedan 1997 då egenavgiften 

bestämdes till 150 procent av den avgift som gäller vid resa med kol-

lektivtrafik enligt trafikhuvudmannens taxa. 

 

Planeringskontoret föreslår nu att egenavgiften sänks så att avgiften 

motsvarar kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett. För påbörjad resan 

vardagar mellan klockan 10.00-13.00 ska avgiften motsvara kollek-

tivtrafikens taxa för reskassa vilket idag motsvarar 80 procent av kol-

lektivtrafikens taxa för enkelbiljett. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 213. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2016. 

Förslag till avgift för resor med särskild kollektivtrafik. 

____ 
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§ 134 Dnr 2016-000156 

 

Kommunplan med budget 2017 samt ekonomisk plan 2018 och 

2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 
Övergripande 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2017 med angivna gemensamma resul-

tatmål. 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansi-

ella mål för verksamheten. 

 

3. Kommunens utdebitering för år 2017 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona. 

 

4. Resultat-, finansierings- och balansbudgeten fastställs. 

 

5. Det framlagda förslaget till ekonomisk plan för åren 2018 och 

2019 godkänns. Planen förutsätter en ännu icke specificerad 

resultatförstärkning på 12 000 tkr under 2018 och ytterligare 

12 000 tkr under 2019. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i 

samband med direktiven för 2018 års budget fördela de plane-

rade kostnadsminskningarna i respektive nämnds budgetram. 

 

6. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov 

medges med 200 tkr. 

 

7. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2017 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 50 000 

tkr. 

 

8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå bor-

gen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 750 000 tkr, jämte därpå löpande ränta 

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

förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 000 tkr, 

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

beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 

lånebelopp. 

      forts 
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9. Borgensavgiften för Laholmshem AB ska under 2017 uppgå till 

0,35 procent på utnyttjad borgen vid utgången av avgiftsåret. I 

borgensavgiften ingår en avgift om 0,05 procent vilket motsvarar 

värdet av den ekonomiska fördel som bolaget har genom att inte 

behöva ta ut pantbrev i fastigheterna. 

 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder eller från centralt anslag som är en följd av 

organisatoriska förändringar, fördelning av lönekostnadskom-

pensation, interndebiteringssystem eller andra förändringar av 

mindre omfattning som inte är av principiell betydelse. 

 

11. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från 

anslag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder 

och inom sin egen verksamhet. 

 

12. Påbörjande medges för investeringar under år 2016 för vilka 

anslag finns upptagna i budget för år 2017. 

 

13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, med utgångspunkt från 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s renoverings- och underhålls-

planer för de närmaste 5 åren, framställa ett underlag där de eko-

nomiska konsekvenserna för kommunen, i form av förändrade 

lokalkostnader, beskrivs under planperioden men också på 

längre sikt. Arbetet ska ske i samråd med bolaget. Alternativa 

förslag på ambitionsnivåer och konsekvenserna av dessa ska pre-

senteras. Av underlaget ska bl.a. även framgå upplåningsbehov 

och effekterna av förändrade räntenivåer. Beslutsunderlaget ska 

redovisas för kommunfullmäktige senast den 30 juni 2017. 

 
Kommunalt partistöd 

Enligt av kommunfullmäktige den 29 april 2014, § 75, beslutade reg-

ler för kommunalt partistöd utges det lokala partistödet till partier 

som är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som före-

skrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen. 

 

Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Grundstöd utges 

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

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

fullmäktige. 

 

     forts 
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Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av fullmäk-

tige i samband med fastställande av kommunens budget. 

 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en 

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

 

I reglerna föreskrivs vidare 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. 

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Om redovisning 

och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunal-

lagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 

utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 

Det antecknas att vid redovisning och granskning av partistöd för år 

2015 har samtliga partier utom Liberalerna i Laholm gett in redovis-

ning och granskningsrapport före utgången av den tidsfrist som par-

tistödsreglerna föreskriver, dvs. senast den 30 juni 2016. Av hand-

lingarna i ärendet framgår att Liberalerna den 30 juni 2016 till kom-

munen lämnat in en revisionsberättelse för kommunföreningens 

verksamhet 2015 och därefter den 3 juli 2016 sänt in en ekonomisk 

redogörelse för 2015 års partistöd i form av dels ett kontoutdrag, dels 

en redovisning av intäkter och kostnader under 2015. Det kan således 

konstateras att Liberalerna inte har lämnat redovisning till kommu-

nen inom föreskriven tid, varför partistöd för år 2017 inte ska ges till 

partiet enligt kommunens regler för partistöd. 

 

1. Anslaget för partistöd år 2017 fastställs till 1 098 tkr, varav 

grundstödet utgör 22 400 kr per parti och mandatstödet 22 400 

kr per mandat. 

 

2. För år 2017 betalas partistöd ut enligt följande: 

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

Socialdemokraterna (10) 22 400 224 000 246 400 

Moderaterna (9) 22 400 201 600 224 000 

Centerpartiet (7) 22 400 156 800 179 200 

Sverigedemokraterna (5) 22 400 112 000 134 400 

Miljöpartiet (3) 22 400 67 200 89 600 

Kristdemokraterna (2) 22 400 44 800 67 200 

 

   forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 

Kommunfullmäktige 2016-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

SPI Välfärden (2) 22 400 44 800 67 200 

Vänsterpartiet (1) 22 400 22 400 44 800 

Laholmspartiet (1) 22 400 22 400 44 800 

Totalt 201 600 896 000 1 097 600 

 

3. Partierna erinras om att enligt kommunens regler för partistöd 

ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovis-

ning som visar att partistödet har använts för det ändamål som 

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

ningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 

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

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

munfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 

utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska 

om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har 

använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 

bifogas redovisningen. 

 

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

31 december skriftligen lämna uppgift till kommunstyrelsen om 

partiets organisationsnummer, styrelseledamöter, bankgiro eller 

plusgiro. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunplan med budget 

2017 samt ekonomisk plan 2018-2019. 

 

Kommunstyrelsen fattade den 26 april, § 90, beslut om riktlinjer och 

direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan. I 

direktiven angav styrelsen strategiskt viktiga områden ur fullmäkti-

ges inriktningsmål som nämnderna ska utgå från när de gemen-

samma resultatmålen läggs fram. Kommunstyrelsen bestämde även 

ett antal övriga direktiv och uppdrag till nämnderna och bolagen som 

utgör en del av ekonomi- och verksamhetsplaneringen. 

 

Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resursför-

stärkningar har kompensation för volymökningar och kostnadsök-

ningar, som är en följd av tidigare fattade beslut, eller där nämnderna 

på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna, prioriterats. 

     forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 

Kommunfullmäktige 2016-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lokalkostnader 

till följd av ny- och ombyggnationer. Därutöver sker även vissa 

ambitionshöjande satsningar. 

 

För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning har 

kommunen haft som målsättning att det finansiella överskottet ska 

uppgå till ett belopp som motsvarar minst två procent av skatteintäk-

ter, generella statsbidrag och utjämning. I det nu föreliggande för-

slaget till budget uppgår överskottet till 1,7 procent. 

 

Budgeterat resultat för år 2017 uppgår till +21,4 mkr. För de två näst-

kommande åren är de planerade resultatöverskotten 22,0 mkr och 

20,2 mkr. 

 

För att under planperioden uppnå en tillfredställande nivå på det 

finansiella resultatet förutsätter den ekonomiska planen en ännu icke 

specificerad resultatförstärkning på 12 000 tkr under 2018 och ytter-

ligare 12 000 tkr under 2019. 

 

Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investe-

ringar om totalt ca 471 mkr. Av detta belopp svarar VA- och avfalls-

verksamheten för ca 327 mkr. Dessutom är ett antal investeringar 

beställda hos Kommunfastigheter i Laholm AB. Den totala investe-

ringsutgiften för dessa projekt beräknas uppgå till ca 350 mkr. 

 

Kommunfastigheter redovisar i sin verksamhetsplan, utöver nybygg-

nadsinvesteringar och löpande underhållsåtgärder, planerade 

ombyggnads- och renoveringsprojekt till en beräknad kostnad om 

212 mkr under de närmaste fem åren. De tillkommande hyreskostna-

der som blir en följd av dessa projekt, har endast i begränsad omfatt-

ning, beaktats i kommunens budget och i den ekonomiska planen. 

Såväl nybyggnadsinvesteringarna som ombyggnads- och renove-

ringsprojekten måste dessutom i huvudsak finansieras med externa 

lån, vilket medför att framtida utveckling av räntenivåer får en stor 

påverkansgrad på kommunens ekonomi. Det är därför angeläget att 

det framställs ett tydligt och överskådligt beslutsunderlag där de eko-

nomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av bolagets reno-

verings- och underhållsplan framgår. 

 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 november 2016 § 214. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts överväganden och ställnings-

taganden. 

Förslag till kommunplan med budget 2017 samt ekonomisk plan 

2018-2019.  

 

Beslutsgång 

Vid kommunfullmäktiges behandling av kommunplaneförslaget 

behandlas fullmäktiges och nämndernas verksamhetsområden samt 

revisorernas budgetförslag var för sig och fullmäktige godkänner det 

som kommunstyrelsen där föreslagit, dock antecknas följande. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 
Kommunstyrelsens budgetram 

Resurs till löne- och personaladministration, lokalplanerare, inve-

steringsram avseende utveckling av kustområdet, husbilspar-

keringar och badbryggor 

Conny Nilsson (SD) yrkar att tillskottet för löne- och personal-

administration reduceras till 500 tkr per år 2017-2019. Anslaget för 

lokalplanerare ska slopas i plan för 2018 och 2019. Investerings-

anslagen för utveckling av kustområdet 2017-2019, husbilspar-

keringar 2018 och badbryggor 2017-2019 ska slopas. 

 

Extern utredare, kollektivtrafik, vägunderhåll och markinköp för 

bostadsbyggande 

Bertil Johansson (LP) yrkar att kommunstyrelsens driftbudgetram 

ska tillföras ytterligare 300 tkr för anlitande av en extern utredare för 

översyn av kommunens förvaltningsorganisation i syfte att åstad-

komma administrativa besparingar med 20 procent samt med 2 000 

tkr per år för fria resor i kollektivtrafiken under lågtrafiktid inom 

kommunen för pensionärer och förtidspensionärer. Vidare ska kom-

munstyrelsens investeringsram utökas med 5 000 tkr per år för upp-

rustning av vägnätet på landsbygden och med 10 000 tkr per år för 

inköp av mark för bostadsbyggande med hyresrätter. Anslagen ska 

finansieras genom ökad utdebitering med en krona per skattekrona. 

 

 

  forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 

Kommunfullmäktige 2016-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Tågperrong i Veinge 

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

Antonsson (S), Kristina Jönsson (S) samt Lennart Svensson (V) 

yrkar att kommunstyrelsens investeringsram ska utökas med 600 tkr 

2018 och 5 000 tkr 2019 för tågperrong i Veinge att finansieras 

genom motsvarande minskning av kommunens rörelsekapital. 

 

Utvärdering av kollektivtrafiken 

Lennart Svensson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag 

att under 2017 utvärdera kommunens kollektivtrafik i syfte att från 

och med 2018 öka attraktiviteten och intresset för en bättre kollek-

tivtrafik som ett alternativ till biltrafik. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Emma Gröndahl (L), Eva M Larsson (MP), Cecilia Roos (M), Rol-

and Norrman (SPI), Maria Bronelius (C), Lena Angviken (MP), 

Lena Olofsdotter (C); Christer Johnsson (M), Martin Petersson 

(MP), Jonas Hellsten (M), Angela Magnusson (M) samt ordföranden 

Thomas Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

driftbudget- och investeringsram för kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter fullmäktiges godkännande av besluts-

gången kommunstyrelsens förslag mot Conny Nilssons, Bertil 

Johanssons och Kjell Henrikssons respektive förslag och finner att 

fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Svenssons för-

slag om utvärdering av kollektivtrafiken och finner att fullmäktige 

avslår förslaget. 

 

Reservation 

Conny Nilsson, Lars-Göran Jarl, Ingmar Rundberg, Thomas 

Lövenbo och Peter Berndtson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Conny Nilssons förslag. 

 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Bo Tengqvist, Kristina Jönsson, 

Siv Pålsson, My Persson, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, Rosita 

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

son (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Henrikssons 

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

förslag. 

 

Lennart Svensson (V) samt Kjell Henriksson, Annita Asplid, Bo 

Tengqvist, Kristina Jönsson, Siv Pålsson, My Persson, Birgitta Frit-

zon, Ove Bengtsson, Rosita Antonsson och Anna-Lena Lövgren 

Melin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart Svens-

son förslag om utvärdering av kollektivtrafiken. 

 
Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 

Resurstillskott arbetsträning och sysselsättning, investeringsram för 

konstgräsplan 

Conny Nilsson (SD) yrkar att kultur- och utvecklingsnämndens drift-

budgetram 2017 och plan 2018-2019 avseende resurstillskott för 

arbetsträning och sysselsättning minskas med 1 500 tkr årligen. 

Investeringsanslaget 2017 för konstgräsplan ska slopas. 

 

Ökade resurser till vuxenutbildning 

Mikael Kahlin (M) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker (M) 

yrkar att tillskottet för ökade resurser till vuxenutbildning 2017 med 

2 000 tkr ska slopas. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Emma Gröndahl (L), Eva M Larsson (MP), Cecilia Roos (M), Rol-

and Norrman (SPI), Maria Bronelius (C), Lena Angviken (MP), 

Lena Olofsdotter (C); Christer Johnsson (M), Martin Petersson 

(MP), Jonas Hellsten (M), Angela Magnusson (M) samt ordföranden 

Thomas Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

driftbudget- och investeringsram för kultur- och utvecklingsnämn-

den. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter fullmäktiges godkännande av besluts-

gången kommunstyrelsens förslag mot Conny Nilssons och Mikael 

Kahlins respektive förslag och finner att fullmäktige bifaller styrel-

sens förslag. 

 

Reservation 

Conny Nilsson, Lars-Göran Jarl, Ingmar Rundberg, Thomas 

Lövenbo och Peter Berndtson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Conny Nilssons förslag. forts 
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Mikael Kahlin och Karl-Fredrik Klinker (M) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Mikael Kahlins förslag. 

 
Barn- och ungdomsnämndens budgetram 

Utökad budgetram 

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

Antonsson (S), Kristina Jönsson (S) samt Lennart Svensson (V) 

yrkar att barn- och ungdomsnämndens driftbudgetram ska tillföras 

ytterligare 7 000 tkr varav 2 000 tkr ska användas till höjd förskole-

peng, 3 500 tkr till höjd skolpeng och 1 500 tkr avser ett tillskott till 

elevhälsan. Förslaget finansieras genom motsvarande minskning av 

kommunens rörelsekapital. 

 

Utökad budgetram 

Mikael Kahlin (M) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker (M) 

yrkar att barn- och ungdomsnämndens driftbudgetram 2017 ska till-

föras ytterligare 5 000 tkr att användas som tillskott till elevhälsan, 

resursfördelningar/skolpeng och till bemanning. Förslaget finansie-

ras genom ianspråktagande av erhållet statsbidrag för ökat bostads-

byggande. 

 

Minskat antal underkända elever 

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

budgetram ska ökas med 5 000 tkr per år under perioden för att få 

ned antalet underkända elever. Anslaget ska finansieras genom höjd 

utdebitering med en krona. 

 

Projektet ”Välmående ger resultat” 

Conny Nilsson (SD) yrkar att resurser till projektet ”Välmående ger 

resultat” ska slopas i plan för 2018 och 2019. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Emma Gröndahl (L), Eva M Larsson (MP), Cecilia Roos (M), Rol-

and Norrman (SPI), Maria Bronelius (C), Lena Angviken (MP), 

Lena Olofsdotter (C); Christer Johnsson (M), Martin Petersson 

(MP), Jonas Hellsten (M), Angela Magnusson (M) samt ordföranden 

Thomas Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

driftbudgetram för barn- och ungdomsnämnden. 

 

     forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 

Kommunfullmäktige 2016-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter fullmäktiges godkännande av besluts-

gången kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henrikssons, Mikael 

Kahlins, Bertil Johanssons och Conny Nilssons respektive förslag 

och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 

förslag är huvudförslag. 

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Kjell Henrikssons, Mikael Kahlins, Bertil Johanssons och Conny 

Nilssons förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till 

huvudförslaget. 

2) Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som fullmäktige 

utser till motförslag. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för det förslag som fullmäktige utser till motförslag. 

Ordföranden ställer Kjell Henrikssons, Mikael Kahlins, Bertil 

Johanssons och Conny Nilssons förslag mot varandra och finner att 

fullmäktige utser Kjell Henrikssons förslag till motförslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 12 nej-röster för 

Kjell Henrikssons förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens för-

slag (se bilagda voteringslista § 134:1). 

 

Reservation 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Bo Tengqvist, Kristina Jönsson, 

Siv Pålsson, My Perssson, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, Rosita 

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

son (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Henrikssons 

förslag. 

 
Socialnämndens budgetram 

Utökad budgetram 

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

Antonsson (S), Kristina Jönsson (S) samt Lennart Svensson (V) 

yrkar att socialnämndens driftbudgetram ska tillföras ytterligare 

5 000 tkr för tillskott till LSS-verksamheten, funktionshinderlotsen, 

anhörigstödet samt personalförstärkningar inom hemtjänsten. För-

slaget finansieras genom motsvarande minskning av kommunens 

rörelsekapital.   forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 

Kommunfullmäktige 2016-11-29  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Utökad budgetram 

Mikael Kahlin (M) med instämmande av Karl-Fredrik Klinker (M) 

yrkar att socialnämndens driftbudgetram ska tillföras ytterligare 

5 000 tkr att användas som tillskott för att bryta ensamheten för äldre, 

resursförstärkningar inom LSS/funktionshinderområdet samt 

bemanningsfrågor. Förslaget finansieras genom motsvarande minsk-

ning av kommunens rörelsekapital. 

 

Utflyktsfordon för personer i gruppboenden 

Conny Nilsson (SD) yrkar att socialnämndens driftbudgetram ska 

tillföras ytterligare 300 tkr som ska användas för utflyktsfordon för 

personer i gruppboenden. Förslaget finansieras genom motsvarande 

minskning av kommunens rörelsekapital. 

 

Resursförstärkning för ökat vårdbehov och ökad personaltäthet 

Bertil Johansson (LP) yrkar att socialnämndens driftbudgetram ska 

tillföras ytterligare 7 000 tkr per år som resursförstärkning för ökat 

vårdbehov och ökad personaltäthet. Anslaget ska finansieras genom 

höjd utdebitering med en krona. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Emma Gröndahl (L), Eva M Larsson (MP), Cecilia Roos (M), Rol-

and Norrman (SPI), Maria Bronelius (C), Lena Angviken (MP), 

Lena Olofsdotter (C); Christer Johnsson (M), Martin Petersson 

(MP), Jonas Hellsten (M), Angela Magnusson (M) samt ordföranden 

Thomas Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

driftbudgetram för socialnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-

sons, Mikael Kahlins, Conny Nilssons och Bertil Johanssons respek-

tive förslag och finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 

förslag är huvudförslag. 

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Kjell Henrikssons, Mikael Kahlins, Conny Nilssons och Bertil 

Johanssons förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till 

huvudförslaget. 

     forts 
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2) Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som fullmäktige 

utser till motförslag. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för det förslag som fullmäktige utser till motförslag. 

 

Ordföranden ställer Kjell Henrikssons, Mikael Kahlins, Conny Nils-

sons och Bertil Johanssons förslag mot varandra och finner att full-

mäktige utser Kjell Henrikssons förslag till motförslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 12 nej-röster för 

Kjell Henrikssons förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens för-

slag (se bilagda voteringslista § 134:2). 

 

Reservation 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, Bo Tengqvist, Kristina Jönsson, 

Siv Pålsson, My Perssson, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, Rosita 

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

son (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Henrikssons 

förslag. 

 
Kommunrevision 

Kommunrevisorerna har lagt fram förslag till anslag för revision 

2017 med plan 2018 och 2019. 

 

Fullmäktiges presidium har berett revisorernas budgetförslag och 

tillstyrker förslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på revisorernas förslag och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

 
Utdebitering 

Bertil Johansson (LP) yrkar att kommunens utdebitering för år 2017 

ska fastställas till 21:58 kronor per skattekrona. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till skattesats på 

20:58 kronor per skattekrona mot Bertil Johanssons förslag och fin-

ner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

     forts 
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Reservation 

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

förslag. 

____ 

 

Under behandlingen av ärendet beslutar kommunfullmäktige om 

ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 

____ 
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§ 135 

 

Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 

 

Enligt antagna regler för fullmäktigeledamöternas och ersättarnas 

frågestund ska ledamöterna och ersättarna beredas tillfälle att ställa 

frågor till andra närvarande ledamöter i fullmäktige vid de samman-

träden med fullmäktige som fullmäktiges ordförande i samråd med 

vice ordförandena bestämmer. 

 

Frågestunden hålls efter ajournering. Frågestunden pågår i längst 20 

minuter. Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds 

eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får inte avse ären-

den som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 

frågestunden. 

_____ 
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§ 136 Dnr 2016-000394 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Emma Batarseh (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 

Laholmsbuktens VA-nämnd. 

 

2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Emma Batarseh (S) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i Laholmsbuktens VA-nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 3 november 2016. 

____ 
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§ 137 Dnr 2016-000406 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Margareta Bengtsson (M) befrias från sina uppdrag som ledamot 

i kommunfullmäktige och som ledamot och ordförande i kultur- 

och utvecklingsnämnden. 

 

2. Cecilia Roos (M), Daggarpsvägen 3, 312 91 Laholm, väljs till 

ledamot i kultur- och utvecklingsnämnden för tiden till och med 

den 31 december 2018. 

 

3. Cecilia Roos (M) väljs till ordförande i kultur- och utvecklings-

nämnden för tiden till och med den 31 december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Margareta Bengtsson (M) begär att få bli befriad från sina uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot och ordförande 

i kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 16 november 2016. 

____ 
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§ 138 

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om fri som-

marsimskola. 

Dnr 2016-345. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om tobaks-, 

alkohol- och drogfria HVB och stödboenden. 

Dnr 2016-379. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om gransk-

ning av kommunens upphandlingsverksamhet. 

Dnr 2016-380. 

 

4. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om Lilla 

Tjärby sjö som rekreationsplats. 

Dnr 2016-407. 

 

5. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om trädskydds-

plan. 

Dnr 2016-172. 

 

6. Kommunrevisionen. Granskningsrapport om kommunens kom-

petensförsörjning. 

Dnr 2016-404. 

 

7. Länsstyrelsen Halland län. Nya ersättare i kommunfullmäktige. 

Dnr 2016-369. 

 

8. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut enligt 11 kap. 10 § PBL att 

någon överprövning av kommunens beslut att anta ett förslag till 

detaljplan för Mellby 1:115 samt del av ga:5, planläggning för 

handel, Mellbystrand inte ska ske. 

Dnr 2014-357. 

 

9. Kultur- och utvecklingsnämnden. Revidering av kultur- och 

utvecklingsnämndens systematiska kvalitetsarbete för utbild-

ning. 

Dnr 2016-106. 

 

 

  forts 
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10. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier. 

Dnr 2016-106. 

____ 

 


