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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2017 

VOTERINGSLISTA § 136 § 137  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1   1   

Thomas Jönsson (M) 1  1   1   

Cecilia Roos (M) 1  1   1   

Christer Johnsson (M) 1  1   1   

Lena Drott (M) 1  1   1   

Jonas Hellsten (M) 1  1   1   

Angela Magnusson (M) 1  1   1   

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Maria Bronelius (C) 1  1   1   

Lena Olofsdotter  (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) 1  1   1   

Lorentz Pucher (C) -- Gudrun Pettersson 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 (KD) 1  1   1   

Emma Gröndahl (L) 1  1   1   

Kjell Henriksson (S) 1  1   1   

Annita Asplid (S) 1  1   1   

Magnus Johansson (S) -- My Persson 1   1   

Kristina Jönsson (S) 1  1   1   

Siv Pålsson (S) 1  1   1   

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist 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   

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2017 

VOTERINGSLISTA § 136 § 137  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1   1    1 

Per Asklund (SPI) 1    1   1 

Anna-Maria Sjöstrand (SPI) 1    1   1 

Mikael Kahlin (-) 1    1   1 

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1   1 

Lars-Göran Jarl (SD) -- Elisabet Evertsson   1   1 

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén   1   1 

Ingmar Rundberg §§ 136-138 (SD) 1 §§ 139-148 Conny Nilsson   1   1 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1   1 

Peter Berndtson (SD) 1    1   1 

Bertil Johansson (LP) 1    1   1 

Roland Gottfridsson (C) 1  1   1   

 

 

  



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2017 

VOTERINGSLISTA § 145:1 § 145:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1   1   

Thomas Jönsson (M) 1  1   1   

Cecilia Roos (M) 1  1   1   

Christer Johnsson (M) 1  1   1   

Lena Drott (M) 1  1   1   

Jonas Hellsten (M) 1  1   1   

Angela Magnusson (M) 1  1   1   

Erling Cronqvist (C) 1  1   1   

Ove Bengtsson (C) 1  1   1   

Maria Bronelius (C) 1  1   1   

Lena Olofsdotter  (C) 1  1   1   

Majvor Persson (C) 1  1   1   

Lorentz Pucher (C) -- Gudrun Pettersson 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 (KD) 1  1   1   

Emma Gröndahl (L) 1  1   1   

Kjell Henriksson (S) 1    1   1 

Annita Asplid (S) 1    1   1 

Magnus Johansson (S) -- My Persson   1   1 

Kristina Jönsson (S) 1    1   1 

Siv Pålsson (S) 1    1   1 

Kewin Hansen (S) -- Bo Tengqvist   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 

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2017 

VOTERINGSLISTA § 145:1 § 145:2 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1    1   1 

Per Asklund (SPI) 1    1   1 

Anna-Maria Sjöstrand (SPI) 1    1   1 

Mikael Kahlin (-) 1    1   1 

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1   1 

Lars-Göran Jarl (SD) -- Elisabet Evertsson   1   1 

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén   1   1 

Ingmar Rundberg §§ 136-138 (SD) 1 §§ 139-148 Conny Nilsson   1   1 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1   1 

Peter Berndtson (SD) 1    1   1 

Bertil Johansson (LP) 1   1   1  

Roland Gottfridsson (C) 1  1   1   

 

  



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2017 

VOTERINGSLISTA § 145:3  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) 1  1   

Thomas Jönsson (M) 1  1   

Cecilia Roos (M) 1  1   

Christer Johnsson (M) 1  1   

Lena Drott (M) 1  1   

Jonas Hellsten (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   

Majvor Persson (C) 1  1   

Lorentz Pucher (C) -- Gudrun Pettersson 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) -- My Persson   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 

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2017 

VOTERINGSLISTA § 145:3  

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) 1    1 

Per Asklund (SPI) 1    1 

Anna-Maria Sjöstrand (SPI) 1    1 

Mikael Kahlin (-) 1    1 

Karl-Fredrik Klinker (-) 1    1 

Lars-Göran Jarl (SD) -- Elisabet Evertsson   1 

Hans Hansson (SD) -- Mikael Sandén   1 

Ingmar Rundberg §§ 136-138 (SD) 1 §§ 139-148 Conny Nilsson   1 

Thomas Lövenbo (SD) 1    1 

Peter Berndtson (SD) 1    1 

Bertil Johansson (LP) 1   1  

Roland Gottfridsson (C) 1  1   



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2017  

Ersättare Parti Nv 

Knut Slettengren (M) 1 

Gert Olsson (M) 1 

Christian Wahl (M)  

Magnus Johansson (M)  

Lena Hallén Persson (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C) 1 

Kent-Arne Andersson (C)  

Ingela N Eriksson (C)  

Lutz Müller (MP) 1 

Kent-Ove Bengtsson (MP) 1 

Lennart Hansson (KD) 1 

Sven-Olof Ugglesjö (KD  

Margareta Jonsson  (L) 1 

Göran Holmberg (L) 1 

Bo Tengqvist (S)  

My Persson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Willemo Ekman (S)  

Nils-Erik Johansson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Conny Nilsson (SD) 1 

Elisabeth Evertsson (SD)  

Jonathan Strandahl (SD)  

Mikael Sandén (SD)  

Birgitta Annerfors (SPI) 1 

Sven-Erik Vänneå (SPI) 1 

Lars Inge Johansson (LP)  

Ulf Johansson (LP) 1 
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Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Kjell Henriksson (S) och Bertil Johansson (LP) 
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 Jonas Påhlsson 
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 Roland Gottfridsson (C) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Kjell Henriksson (S)  Bertil Johansson (LP) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 136 Dnr 2017-000364  

 

Svar på motion om utökning av verksamhetsområde för dagvat-

ten i Mellbystrand 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunfullmäktige river upp fullmäktiges beslut den 30 maj 

2017 § 77 om verksamhetsområde för dagvatten och att fullmäktige 

ger Laholmsbuktens VA i uppdrag att informera och omförhandla 

fram ett nytt beslutsunderlag för kommunfullmäktige som är förank-

rat hos berörda fastighetsägare. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att det enligt 6 § lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) finns ett kommunalt 

ansvar att bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjäns-

ten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och att se till att behovet 

snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses.  

 

Aktuellt område har vid tillfällen med intensiv nederbörd drabbats 

av översvämningar och högt stående grundvatten till följd av pro-

blem med dagvattenavledning. Det råder ingen tvekan om att dag-

vattenavledning behövs i aktuellt område med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljö. Det råder inte heller något tvivel om att 

fastighetsägare har nytta av de vattentjänster som kommunen tillhan-

dahåller. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2016, § 197, om utbygg-

nadsplan för dagvatten samt ombyggnad av gata i Mellbystrand. Be-

slutet har vunnit laga kraft. Till beslutet hör en prioriteringsordning 

som är framtagen av Laholms kommun och Laholmsbuktens VA. 

Det område som avses i fullmäktiges beslut den 30 maj 2017 högt 

prioriterat i denna prioriteringsordning.  

 

Enligt LAV finns ingen skyldighet att inför inrättandet av ett verk-

samhetsområde särskilt informera enskilda sakägare. Beredningen 

av ärendet inför beslut i kommunfullmäktige har gjorts i laga ordning 

enligt kommunallagen. Ärendet har beretts av facknämnden, nämn-

den för Laholmsbuktens VA, samt kommunstyrelsens ledningsut-

skott och kommunstyrelsen. Det är kommunfullmäktige som avgör 

om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Berörda fastighetsägare erhöll information om planerat gata- och 

VA-arbete innan beslut om verksamhetsområde fattades i kommun-

fullmäktige. 

 

Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2017 § 204. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2017. 

Motion den 11 september 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Karl-Fredrik Klink- 

-er (-): Bifall till motionen. 

Elisbet Babić (M) med instämmande av Ove Bengtsson (C): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag om att motionen ska avlås. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Bertil Johanssons förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 30 ja-röster för Elisabet Babićs förslag, 10 nej-röster för Bertil 

Johanssons förslag och en ledamot som avstod från att rösta, beslutar 

fullmäktige att bifalla styrelsens förslag om att avslå motionen (se 

bilagda voteringslista § 136). 

 

Reservationer 

Bertil Johansson (LP), Mikael Kahlin (-), Karl-Fredrik Klinker (-), 

Per Asklund (SPI), Anna-Maria Sjöstrand (SPI), Elisabet Evertsson 

(SD), Mikael Sandén (SD), Ingmar Rundberg (SD), Thomas Lö-

venbo (SD) och Peter Berndtson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 137 Dnr 2017-000352  

 

Svar på motion om införande av visselblåsarfunktion 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till de åtgärder som redovisas i kommunledningskontorets tjänste-

skrivelse.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Karl-Fredrik Klinker 

och Mikael Kahlin, att kommunen ska införa en visselblåsarfunktion 

för anställda inom kommunen, för anställda inom av kommunen 

upphandlade aktörer och att visselblåsarfunktionen även ska gälla för 

anställda i kommunala bolag. Funktionen ska vara lättillgänglig och 

finnas med vid introduktionsutbildning för ny personal inklusive vi-

karier. Funktionen ska beskrivas och ingå i avtal tecknade med ex-

terna utförare och den ska verka självständigt och oberoende från 

kommunens ledning och det ska vara ett starkt skydd kring anmäla-

rens integritet. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att kommunen redan idag har 

ett mottagningssystem där medarbetare och förtroendevalda kan an-

mäla allvarliga oegentligheter. Funktionen finns beskriven i Laholms 

kommuns policy mot korruption. Nyanställda informeras om policyn 

på kommunens introduktionsutbildning. Policyn ska också behand-

las på de årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare. 

 

Mottagningsfunktionen består av en e-postadress som hanteras av 

kommunjuristen. Funktionen kommer att bli mer lättillgänglig via 

kommunens intranät med en beskrivning av hur anmälan ska gå till. 

Det bör tydliggöras att anonymitet inte kan garanteras visslaren med 

hänvisning till offentlighetsprincipen.  

 

Avsikten är inte att ta emot generella synpunkter på kommunens 

verksamhet, utan att ta emot larm om grova oegentligheter rörande 

nyckelpersoner i den kommunala verksamheten. Generella syn-

punkter tas istället emot genom redan befintliga kommunikationska-

naler som arbetsplatsträffar och samtal med närmaste chef. Anmäl-

ningar av mindre allvarlig karaktär lämnas i linjeorganisationen, till 

chefen eller chefens chef. Anmälningar som rör förhållandet mellan 

anställd och arbetsgivare kan också anmälas till facket. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Som arbetsgivare vill Laholms kommun att medarbetarna ska tala 

om oegentligheter eller risk för oegentligheter. Alla tips eller anmäl-

ningar som kommer in utreds så långt det är möjligt. Det är självklart 

för kommunen att massmedia är ett alternativ för den som inte vill 

eller kan vända sig till sin chef eller till någon annan ansvarig i kom-

munen. Den som vill påtala oegentligheter har funktioner för att göra 

det.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2017 § 205. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2017. 

Motion den 18 juni 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Kahlin (-) med instämmande av Bertil Johansson (LP): Bifall 

till motionen. 

Elisabet Babić (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Mikael Kahlins förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 30 ja-röster för Elisabet Babićs förslag, 11 nej-röster för Mikael 

Kahlins förslag beslutar fullmäktige bifalla styrelsens förslag (se bi-

lagda voteringslista § 137). 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 138 Dnr 2017-000347  

 

Svar på motion om brandskydd på kommunens äldreboenden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att en extern utredare ska ta reda på orsaken till att brandskyddet på 

kommunens äldreboenden har försummats och att de som är skyldiga 

till denna allvarliga försummelse ställs till svars.  

 

Planeringskontoret konstaterar att Laholmshem AB låtit göra en 

brandskyddsinventering 2011 om gav förslag och underlag till för-

bättringar då det gäller utrymning och personsäkerhet. I invente-

ringen finns inga noteringar om att brandskyddet som helhet är un-

dermåligt. Inventeringen är ett underlag för Laholmshems AB:s fort-

satta arbete, och är inte att jämställa med ett föreläggande från Rädd-

ningstjänsten.  

 

Vintern 2016/2017 genomförde Räddningstjänsten tillsyn på kom-

munens äldreboenden, som sedan följdes upp under sommaren 2017. 

Detta resulterade i ett antal förelägganden riktade dels mot verksam-

heten och dels mot fastighetsägaren, Laholmshem AB. Enligt före-

läggandena skulle åtgärder vidtas senast mellan den 1 oktober 2017 

och den 31 december 2018, beroende på komplexitet.  

 

Sedan 2011 har Laholmshem AB och Kommunfastigheter AB i sam-

verkan med räddningstjänsten och brandkonsulter vidtagit de åtgär-

der som krävts, efterhand som verksamheten förändras, för att ett 

fullgott brandskydd på kommunens äldreboende ska upprätthållas. 

 

Planeringskontoret delar inte motionärens bild av att brandskyddet 

försummas och föreslår därmed att motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2017 § 206. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017. 

Motion den 27 augusti 2017. 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslags till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Mikael Kahlin (-): Bifall 

till motionen. 

Eva M Larsson (MP): Bifall till kommunstyrelsen förslag om att av-

slå motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäk-

tige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservationer 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 139 Dnr 2017-000307  

 

Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för kommu-

nens allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 

den 1 januari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA lägger fram förslag till reviderad 

va-taxa att gälla från och med den 1 januari 2018. 

 

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. 

 

Nämnden föreslår en höjning av anläggningsavgifterna med cirka 

14 %. Brukningsavgifterna föreslås höjas med cirka 5 %. 

 

För typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 

150 m3 vatten/år) innebär förändringen av anläggningsavgiften att 

kostnaden ökar från 136 000 kr till 155 500 kr inkl. moms. En kost-

nadsökning med ca 14 % motsvarande 19 500 kr inkl. moms. 

 

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

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

anläggningsavgiften att kostnaden ökar från 388 000 kr till 442 500 

kr inkl. moms. En kostnadsökning med ca 14 % motsvarande 54 500 

kr inkl. moms. 

 

För typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 

150 m3 vatten/år) innebär förändringen av brukningsavgiften att års-

kostnaden ökar från 6 225 kr till 6 525 kr. En kostnadsökning med 

ca 4,8 % motsvarande 300 kr/år eller 25 kr/månad. 

 

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

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

brukningsavgiften att årskostnaden ökar från 66 015 kr till 69 860 kr. 

En kostnadsökning med ca 5,8 % motsvarande 3 845 kr/år eller 320 

kr/månad eller 21 kr/lägenhet och månad.  forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2017 § 207. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 12 juni 2017 § 70.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Avslag på kommunstyrelsen förslag. 

Lena Olofsdotter (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 140 Dnr 2017-000390  

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för prövning 

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

januari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige att 

anta taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, att 

gälla från och med den 1 januari 2018. 

 

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

ning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utgångspunkten för 

översynen har varit att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge, 

ändrade bestämmelser, förändringar i gruppindelningar och tidsåt-

gång i tillsyn för olika verksamheter. Ett nytt förslag till bilaga B har 

tagits fram utifrån en mall från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Ändringarna utgår får att nya koder och ny lagtext samt förslag på 

antal timmar. Bilaga A innehåller endast mindre ändringar. 

 

Översynen innebär bland annat följande justeringar: 

 Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018. 

 För september månad 2017 är SKL:s prisindex 3,4 %. Det mot-

svarar en höjning av timtaxan med 30 kronor till 895 kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2017 § 208. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 27 september 2017 § 

120.  

_____ 
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§ 141 Dnr 2017-000017  

 

Renhållningstaxa 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till renhållningstaxa 

att gälla från och med 1 januari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret lägger fram förslag till renhållningstaxa att gälla 

från och med 1 januari 2018. 

 

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. Därutöver kommer nytt insamlingssystem för hus-

hållsavfall med 4-fackskärl att träda ikraft under 2018. Införande av 

nytt insamlingssystem medför kostnader för bl.a. omlastningsstation, 

nytt tillstånd för hela avfallsanläggningen samt nya kärl. 

 

Den föreslagna avgiftshöjningen avser att möta investeringsbehovet 

om cirka 1,7 miljon kr för 2018. Det innebär en höjning med ca 7 %.  

 

Förslaget innebär en höjning på ca 112 kronor per år för det vanlig-

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

ket innebär att grund- och hämtningsavgiften höjs från 1 695 kronor 

till 1 807 kronor per år. 

 

Avgiften för att lämna trä för flisning höjs i förslaget. Vidare föreslås 

avgifter för att lämna massor vid Ahla återvinningscentral.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2017 § 209. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2017. 

Förslag till renhållningstaxa.  

_____ 
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§ 142 Dnr 2017-000415  

 

Avgifter för måltidsservice inom äldre- och handikappomsorgen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag till avgifter för 

måltidsservice inom äldre- och handikappomsorgen att gälla från och 

med den 1 mars 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden lägger fram förslag till reviderade avgifter för mål-

tidsservice inom äldre- och handikappomsorgen. 

 

Avgifterna har justerats i enlighet med prisjusteringar beslutade av 

kommunens kostverksamhet. Därutöver föreslås att framtida avgifts-

justering ska ske årligen den 1 mars i likhet med avgifterna för vård- 

och omsorg inom socialtjänsten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2017 § 210. 

Socialnämndens protokoll den 24 oktober 2017 § 96. 

_____ 
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§ 143 Dnr 2017-000416  

 

Avgifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för vård 

och omsorg inom socialtjänsten att gälla från och med den 1 mars 

2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden lägger fram förslag till ändring i avgifter för vård och 

omsorg inom socialtjänsten att gälla från och med den 1 mars 2018. 

 

Socialnämnden föreslår textmässiga justeringar för att termer och be-

grepp ska vara enhetliga och korrekta. Avgifterna har räknats upp i 

förhållande till prisbasbelopp för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2017 § 211. 

Socialnämndens protokoll den 24 oktober 2017 § 96.  

_____ 
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§ 144 Dnr 2017-000376  

 

Bidrag till Hasslövs Bygdegårdsförening 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 

ansökan att för planerade åtgärder på Hasslövs bygdegård lämna 

Hasslövs Bygdegårdsförening bidrag med 30 procent av det bi-

dragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt förord-

ningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

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

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organi-

sation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten.  

 

Ärendebeskrivning 

Hasslövs Bygdegårdsförening ansöker om kommunalt stöd för inve-

stering i allmän samlingslokal. Investeringen avser utbyte och stan-

dardhöjning av utrustning såsom diskmaskin, varmvattenberedare, 

kylaggregat och två värmepumpar. Vidare avser föreningen att asfal-

tera del av parkeringsplatsen samt isolera vinden. 

 

Föreningen har hos Boverket ansökt om statligt stöd, enligt gällande 

författning (SFS 1996: 1593) vilket innebär att föreningen kan er-

hålla 50 % av kostnaden under förutsättning att kommunen beviljar 

ett bidrag på 30 % vilket motsvarar 83 700 kr och att föreningen bi-

drar med 20 %. Den totala kostnaden för investeringen är 279 000 

kr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november 2017 § 213. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 25 oktober 2017 § 

144. 

Ansökan från föreningen Hasslövs Bygdegårdsförening.  

_____ 
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§ 145 Dnr 2017-000190  

 

Kommunplan med budget år 2018 samt ekonomisk plan år 2019-

2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Nämndernas budgetramar 

Driftbudgetens nettobudgetramar år 2018 uppgår för respektive 

nämnd till följande: 

 

Kommunfullmäktige   2 166 tkr 

Kommunstyrelsen   153 218 tkr 

Kommunstyrelse, VA-verksamhet  0 tkr 

Kommunstyrelsen, avfallsverksamhet  -1 873 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnden  219 257 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden   14 161 tkr 

Barn- och ungdomsnämnden    468 385 tkr 

Socialnämnden   483 023 tkr 

 

Övergripande 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2018 med angivna gemensamma resul-

tatmål och uppdrag. 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansi-

ella mål för verksamheten.  

 

3. Kommunens utdebitering för år 2018 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona.  

 

4. Resultat-, finansierings- och balansbudgeten fastställs. 

 

5. Det framlagda förslaget till ekonomisk plan för åren 2019 och 

2020 godkänns.  

 

6. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2018 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 50 000 

tkr.    

 

 

 

 

    forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kommunfullmäktige 2017-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts  

 

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

gen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 800 000 tkr, jämte därpå löpande ränta 

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

förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 000 tkr, 

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

beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 

lånebelopp. 

 

8. Borgensavgiften för Laholmshem AB ska under 2018 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. 

 

9. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder som är en följd av organisatoriska förändringar, 

interndebiteringssystem eller andra förändringar av mindre om-

fattning som inte är av principiell betydelse. 

 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att till berörda nämnder omdis-

ponera medel från centralt anslag för gemensamma insatser, som 

syftar till att förbättra måluppfyllelsen för de utvecklingsområ-

den som anses angelägna. Medlen kan även användas för oförut-

sedda behov av mindre omfattning.  

 

11. Kommunstyrelsen bemyndigas att från centralt anslag för vo-

lymökningar omdisponera medel till berörda nämnder. 

 

12. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från an-

slag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder och 

inom sin egen verksamhet. 

 

13. Påbörjande medges för investeringar under år 2017 för vilka an-

slag finns upptagna i budget för år 2018. 

 

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. 

     forts 
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Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Grundstöd utges år-

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

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

fullmäktige.  

 

Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av fullmäk-

tige i samband med fastställande av kommunens budget. 

 

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 ut-

betalas inget stöd för nästkommande år. 

 

Det antecknas att vid redovisning och granskning av partistöd för år 

2016 har samtliga partier gett in redovisning och granskningsrapport 

före utgången av den tidsfrist som partistödsreglerna föreskriver, 

dvs. senast den 30 juni 2017.  

 

1. Anslaget för partistöd år 2018 fastställs till 1 160 tkr, varav 

grundstödet utgör 22 750 kr per parti och mandatstödet 22 750 

kr per mandat. 

 

2. För år 2018 betalas partistöd ut enligt följande: 

 

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

Socialdemokraterna (10) 22 750 227 500 250 250 

Moderaterna (9) 22 750 204 750 227 500 

Centerpartiet (7) 22 750 159 250 182 000 

Sverigedemokraterna (5) 22 750 113 750 136 500 

Miljöpartiet (3) 22 750 68 250 91 000 

Kristdemokraterna (2) 22 750 45 500 68 250 

SPI Välfärden (2) 22 750 45 500 68 250 

Liberalerna (1) 22 750 22 750 45 500 

Vänsterpartiet (1) 22 750 22 750 45 500 

Laholmspartiet (1) 22 750 22 750 45 500 

Totalt 227 500 932 750 1 160 250 forts 
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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 

Kommunstyrelsens ledningsutskott lägger fram förslag till kommun-

plan med budget 2018 samt ekonomisk plan 2019-2020. 

 

Kommunstyrelsen fattade den 25 april 2017 beslut om riktlinjer och 

direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan.  

 

För att skapa större utrymme för nämnderna att planera och samverka 

kring kommunens gemensamma resultatmål pekades i direktiven ut 

strategiskt viktiga områden för planeringsåret ur fullmäktiges inrikt-

ningsmål som nämnderna skulle utgå från när målen arbetas fram. 

Kommunstyrelsen bestämde även ett antal övriga direktiv och upp-

drag till nämnderna och bolagen som utgör en del av ekonom- 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. 

Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lokalkostnader 

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

bitionshöjande satsningar.  

     forts 
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Budgeterat resultat för år 2018 uppgår till +24,1 mkr. För de två näst-

kommande åren är de planerade resultatöverskotten 22,6 mkr och 

26,1 mkr. 

 

För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning har 

kommunen som målsättning att det finansiella överskottet ska uppgå 

till ett belopp som motsvarar minst 2,0 procent av skatteintäkter, ge-

nerella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter under en rul-

lande treårsperiod. Genomsnittet av utfallet 2016, prognosen för 

2017 och budgeterat resultat för 2018 uppgår till 1,8 procent. Det 

krävs således större överskott än prognosen för innevarande år och 

budgeten för 2018 för att uppfylla målet. 

 

Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investe-

ringar om totalt ca 405 mkr. Av detta belopp svarar VA- och avfalls-

verksamheten för ca 290 mkr. Dessutom är ett antal investeringar 

beställda hos Kommunfastigheter. Den totala investeringsutgiften 

för dessa projekt beräknas uppgå till ca 290 mkr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 14 november § 214. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts överväganden och ställningsta-

ganden.  

Förslag till kommunplan med budget 2018 samt ekonomisk plan 

2019-2020. 

 

Beslutsgång 

Vid kommunstyrelsens behandling av kommunplaneförslaget be-

handlas nämndernas verksamhetsområden var för sig och fullmäk-

tige godkänner det som kommunstyrelsen där föreslagit, dock an-

tecknas följande. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Kommunstyrelsens budgetram 

Cykelvägar 

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

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S), Mikael Kahlin (-) och Ove 

Bengtsson (S) yrkar att för kapitalkostnader för cykelväg mellan 

Hasslöv och Östra Karup anslås 200 tkr per år 2018-2020 som finan-

sieras genom motsvarande minskning av kommunens rörelsekapital. 

     forts 
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Investeringsram avseende utveckling av kustområdet, husbilsparke-

ringar och badbryggor 

Peter Berndtson (SD) yrkar att investeringsanslagen för utveckling 

av kustområdet 2018-2019, husbilsparkeringar 2019 och badbryggor 

2018-2019 ska slopas. 

 

Extern utredare, kollektivtrafik, vägunderhåll och markinköp för bo-

stadsbyggande 

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 50 öre per skattekrona. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Bengtsson (C), Maria Bronelius (C), Lena Olofsdotter (C), Emma 

Gröndahl (L), Lars Gustafsson (KD), Gudrun Pettersson (C), Cecilia 

Roos (M), Eva M Larsson (MP), Angela Magnusson (M), Martin Pe-

tersson (MP) och Lena Angviken (MP) yrkar bifall till kommunsty-

relsens förslag till driftbudget- och investeringsram för kommunsty-

relsen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter fullmäktiges godkännande av besluts-

gången kommunstyrelsens förslag mot Peter Berndtsons om investe-

ringsanslagen för utveckling av kustområdet och finner att kommun-

fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer efter fullmäktiges godkännande av besluts-

gången kommunstyrelsens förslag mot Peter Berndtsons om investe-

ringsanslagen för husbilsparkeringar och finner att kommunfullmäk-

tige bifaller styrelsens förslag. 

 

 

 

     forts 
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Ordföranden ställer efter fullmäktiges godkännande av besluts-

gången kommunstyrelsens förslag mot Peter Berndtsons om investe-

ringsanslagen för badbryggor och finner att kommunfullmäktige bi-

faller styrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer efter fullmäktiges godkännande av besluts-

gången kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johanssons och Kjell 

Henrikssons respektive förslag och finner att fullmäktige bifaller sty-

relsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens 

förslag är huvudförslag. 

 

Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Kjell Henrikssons och Bertil Johanssons 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 och Bertil Johanssons förslag 

mot varandra och finner att fullmäktige utser Kjell Henrikssons för-

slag till motförslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 20 nej-röster för 

Kjell Henrikssons förslag och en ledamot som avstår att rösta beslu-

tar fullmäktige med ordförandens utslagsröst att bifalla styrelsens 

förslag (se bilagda voteringslista § 145:1). 

 

Reservationer 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, My Persson, Kristina Jönsson, Siv 

Pålsson, Bo Tengqvist, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, Rosita An-

tonsson, Anna-Lena Lövgren Melin (S), Lennart Svensson (V), Mi-

kael Kahlin, Karl-Fredrik Klinker (-), Elisabet Evertsson, Mikael 

Sandén, Conny Nilsson, Thomas Lövenbo, Peter Berndtson (SD) och 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 

 

  forts 
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Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 

E-bokutlåning 

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

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S), Mikael Kahlin (-) och Ove 

Bengtsson (S) yrkar att för e-bokutlåning anslås 200 tkr per år 2018-

2020 som finansieras genom motsvarande minskning av kommunens 

rörelsekapital. 

 

Statsbidragsfinansierade satsningar 

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

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S), Mikael Kahlin (-) och Ove 

Bengtsson (S) yrkar att för ökad kvalité i introduktionsprogram an-

slås 750 tkr per år 2017-2020. För vuxenutbildning för nyanlända 

anslås 750 tkr per år 2017-2020. För SFI-lärare anslås 250 tkr per år 

2017-2020. För Lärarlyft 2 SFI anslås 960 tkr per år 2017-2020. För 

fler platser inom Komvux anslås 1 100 tkr per år 2017-2020. För sti-

mulansmedel habilitering anslås 850 tkr per år 2017-2020. Anslagen 

finansierats genom statsbidrag.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Bengtsson (C), Maria Bronelius (C), Lena Olofsdotter (C), Emma 

Gröndahl (L), Lars Gustafsson (KD), Gudrun Pettersson (C), Cecilia 

Roos (M), Eva M Larsson (MP), Angela Magnusson (M), Martin Pe-

tersson (MP) och Lena Angviken (MP) yrkar bifall till kommunsty-

relsens förslag till driftbudget- och investeringsram för kultur- och 

utvecklingsnämnden. 

 

Ordföranden ställer efter fullmäktiges godkännande av besluts-

gången kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henrikssons förslag och 

finner att fullmäktige bifaller styrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Kjell Henrikssons förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 20 nej-röster för 

Kjell Henrikssons förslag och en ledamot som avstår att rösta beslu-

tar fullmäktige med ordförandens utslagsröst att bifalla styrelsens 

förslag (se bilagda voteringslista § 145:2). 

     forts 
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Reservationer 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, My Persson, Kristina Jönsson, Siv 

Pålsson, Bo Tengqvist, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, Rosita An-

tonsson, Anna-Lena Lövgren Melin (S), Lennart Svensson (V), Mi-

kael Kahlin, Karl-Fredrik Klinker (-), Elisabet Evertsson, Mikael 

Sandén, Conny Nilsson, Thomas Lövenbo och Peter Berndtson (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 

 

Barn- och ungdomsnämndens budgetram 

Elev- och förskolepeng 

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

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S), Mikael Kahlin (-) och Ove 

Bengtsson (S) yrkar att för utökad elevpeng anslås 2 000 tkr per år 

2018-2020. För utökad förskolepeng anslås l 000 tkr per år 2018-

2020. Anslagen finansieras genom motsvarande minskning av kom-

munens rörelsekapital.  

 

Statsbidragsfinansierade satsningar 

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

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S), Mikael Kahlin (-) och Ove 

Bengtsson (S) yrkar att för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckl-

ing anslås 2 500 tkr 2018, 8 700 tkr 2019 och 15 000 tkr 2020. För 

gratis simskola anslås 750 tkr per år 2018-2020. För riktat stadsbi-

drag för lärarlöner anslås 7 500 tkr per år 2018-2020. För förstärkt 

personaltäthet i fritidshem anslås l 200 tkr per år 2018-2020. För läx-

hjälp anslås 900 tkr per år 2018-2020. För förstärkning av barn- och 

ungdomsvård anslås l 200 tkr per år 2018-2019 och 600 tkr 2020. 

För lågstadielyftet anslås 5 700 tkr 2018 och 2 000 tkr per år 2019-

2020. För karriärutvecklingsreform anslås 2 400 tkr per år 2018-

2020. Anslagen finansieras genom statsbidrag. 

 

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 50 öre. 

 

 

 

 

 

  forts 
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Kommunstyrelsens förslag 

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

Bengtsson (C), Maria Bronelius (C), Lena Olofsdotter (C), Emma 

Gröndahl (L), Lars Gustafsson (KD), Gudrun Pettersson (C), Cecilia 

Roos (M), Eva M Larsson (MP), Angela Magnusson (M), Martin Pe-

tersson (MP) och Lena Angviken (MP) yrkar bifall till kommunsty-

relsens förslag till driftbudgetram för barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer efter fullmäktiges godkännande av besluts-

gången kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henrikssons och Bertil 

Johanssons respektive förslag och finner att fullmäktige bifaller sty-

relsens förslag. 

 

Reservationer 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, My Persson, Kristina Jönsson, Siv 

Pålsson, Bo Tengqvist, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, Rosita An-

tonsson, Anna-Lena Lövgren Melin (S), Lennart Svensson (V), Mi-

kael Kahlin, Karl-Fredrik Klinker (-), Elisabet Evertsson, Mikael 

Sandén, Conny Nilsson, Thomas Lövenbo, Peter Berndtson (SD) och 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Socialnämndens budgetram 

Utökad budgetram 

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

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S), Mikael Kahlin (-) och Ove 

Bengtsson (S) yrkar att för kompensation äldreomsorg anslås 2 000 

tkr per år 2018-2020. För kompensation LSS anslås 2 000 tkr per år 

2018-2020. För förstärkt bemanning inom äldreomsorgen anslås 3 

000 tkr per år 2019-2020. Anslagen finansieras genom motsvarande 

minskning av kommunens rörelsekapital. 

 

Statsbidragsfinansierade satsningar 

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

Tengqvist (S), Kristina Jönsson (S), Mikael Kahlin (-) och Ove 

Bengtsson (S) yrkar att för kompetensutveckling inom äldreomsor-

gen anslås 500 tkr per år 2018-2020. För bidrag till psykiatrin anslås 

3 900 tkr per år 2018-2020. Anslagen finansieras genom statsbidrag. 

 

 

 

     forts 
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Utflyktsfordon för personer i gruppboenden 

Peter Berndtson (SD) yrkar att socialnämndens driftbudgetram ska 

tillföras ytterligare 300 tkr per år 2018-2020 som ska användas för 

utflyktsfordon för personer i gruppboenden. 

 

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 50 öre. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Bengtsson (C), Maria Bronelius (C), Lena Olofsdotter (C), Emma 

Gröndahl (L), Lars Gustafsson (KD), Gudrun Pettersson (C), Cecilia 

Roos (M), Eva M Larsson (MP), Angela Magnusson (M), Martin Pe-

tersson (MP) och Lena Angviken (MP) yrkar bifall till kommunsty-

relsens förslag till driftbudgetram för socialnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-

sons, Peter Berndtssons och Bertil Johanssons 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, Peter Berndtson och Bertil Johanssons 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, Peter Berndtsons och Bertil 

Johanssons förslag mot varandra och finner att fullmäktige utser 

Kjell Henrikssons förslag till motförslag. 

 

 

 

     forts 
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Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 20 nej-röster för 

Kjell Henrikssons förslag och en ledamot som avstår beslutar full-

mäktige med ordförandens utslagsröst att bifalla styrelsens förslag 

(se bilagda voteringslista § 145:3). 

 

Reservationer 

Kjell Henriksson, Annita Asplid, My Persson, Kristina Jönsson, Siv 

Pålsson, Bo Tengqvist, Birgitta Fritzon, Ove Bengtsson, Rosita An-

tonsson, Anna-Lena Lövgren Melin (S), Lennart Svensson (V), Mi-

kael Kahlin, Karl-Fredrik Klinker (-), Elisabet Evertsson, Mikael 

Sandén, Conny Nilsson, Thomas Lövenbo, Peter Berndtson (SD) och 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

 
Kommunrevision 

Kommunrevisorerna har lagt fram förslag till anslag för revision 

2018 med plan 2019 och 2020. 

 

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 2018 

ska fastställas till 21:08 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. 

      

Reservation 

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

förslag. 

____ 
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§ 146 Dnr 2017-000072  

 

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. 

 

Fullmäktiges presidium har beslutat att frågor som avses ställas un-

der ledamöternas och ersättarnas frågestund i fullmäktige ska lämnas 

skriftligt till presidiet senast i samband med att fullmäktiges sam-

manträde påbörjas. 

_____ 
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§ 147 Dnr 2017-000456 

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ingela N Eriksson (C) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kom-

munfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Ingela N Eriksson (C) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 27 november 2017. 

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 

Kommunfullmäktige 2017-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 148   

 

Anmälningar 

 

1. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion on nerskräp-

ning i Lagan. 

Dnr 2017-410. 

 

2. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om ung-

domsbostäder. 

Dnr 2017-419. 

 

3. Kommunfullmäktiges presidium. Remiss av motion om särskilt 

boende. 

Dnr 2017-420. 

 

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

Dnr 2017-422. 

 

5. Kultur- och utvecklingsnämnden. Lilla Tjärby sjö som rekreat-

ionsplats. 

Dnr 2016-407. 

 

6. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av interkommunal 

ersättning för utbildning IKE 2016/2017. 

Dnr 2017-061. 

 

7. Kultur- och utvecklingsnämnden. Uppföljning av anmälan till 

huvudman om kränkande behandling. 

Dnr 2017-061. 

_____ 

 




