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KF § 54 Dnr 2012-000361 
 
Svar på motion om policy för praktik i kommunens verksam-
heter 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) 
att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en 
policy om mottagande av praktikanter som ska gälla för samtliga 
kommunens verksamheter. Motionen har remitterats till kommun-
styrelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Personalenheten konstaterar i sitt yttrande att det idag finns ett stort 
behov av olika former av praktik. Det kan exempelvis vara ett sätt 
att skaffa sig insikt inför ett yrkesval, språkpraktik eller en praktik 
som ingår som en del av en yrkesutbildning. Syfte och mål med 
praktik kan därför se väldigt olika ut. Många olika aktörer som 
arbetsförmedlingen, kompletterande coacher och olika utbildnings-
anordnare har behov av praktikplatser. 
 
De olika verksamheterna inom Laholms kommun både placerar och 
tar emot ett stort antal praktikanter varje år. Det finns idag ingen 
samordning av praktikanskaffningen utan varje verksamhet har 
egna rutiner för att praktiskt hantera detta. Inom de olika verksam-
heterna pågår diskussioner om praktikhantering. 
 
Vid kultur- och utvecklingsverksamheten har en kartläggning gjorts 
av all praktikhantering inom kommunen där det konstaterats vilken 
komplex hantering det är. Ett förslag har varit att skapa en gemen-
sam praktikarena som har till uppgift att verka för att skapa fler 
praktikplatser och att rätt handledning sker för varje praktikform. 
För att kunna förverkliga en praktikarena krävs utökade personal-
resurser. 
 
Inom socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden pågår ett 
gemensamt arbete med en regional ansökan om vård- och omsorgs-
college i Halland. Där poängteras hur viktig praktiken är för att 
uppnå en god kvalité på vård- och omsorgsutbildningarna. 
     forts 
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KF § 54 forts 
 
Inom ungdomslotsen erbjuds praktik efter individuell prövning. 
 
Personalenheten menar att frågan om praktikhantering är betydligt 
mer komplex än vad som gäller till exempel vårdutbildning. 
Arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiska åtgärder såväl som 
utbildningssystemet förändras ständigt och det uppkommer nya 
behov. 
 
Det är idag ett stort tryck på kommunens arbetsplatser med många 
förfrågningar om att ta emot praktikanter. Det kan i vissa fall inne-
bära en viss form av praktikanttrötthet. Det är viktigt att vara med-
veten om att det krävs både tid och engagemang för att kunna 
erbjuda en meningsfull praktik.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 6 oktober 2012. 
Personalenhetens tjänsteskrivelse 7 mars 2013. 
Personalutskottets protokoll den 27 mars 2013 § 21. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 66. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. 
 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Elisabet Babic (M), 
Mikael Kahlin (M) och Thomas Jönsson (M): Bifall till kommun-
styrelsens förslag om avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Motionen avslås med hänvisning till att praktikhanteringen idag är 
så omfattande och gäller så många olika utbildningsområden att den 
inte bedöms kunna samlas i en särskild praktikpolicy. forts 
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KF § 54 forts 
 
Reservation 
 
Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
____ 
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KF § 55 Dnr 2011-000215 
 
Svar på motion om telefonkiosken på Stortorget i Laholm 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ove Bengtsson (C) att 
kommunen ska utreda möjligheterna att installera en IP-telefon i 
telefonkiosken på Stortorget i Laholm. Motionen har remitterats till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Telia meddelade kommunen under 2010 sina avsikter att stänga 
telefonkiosken på Stortorget i Laholm på grund av olönsamhet, stor 
skadegörelse och ett mycket litet utnyttjande. Kommunen erbjöds 
att mot en årlig avgift fortsätta att tillhandahålla utrustning och drift 
av telefonkiosken. Kommunstyrelsen beslutade att avstå från detta 
erbjudande av kostnadsskäl. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att för att genomföra motio-
nen krävs att fiber installeras och elanslutning kopplas till telefon-
kiosken. IT-enheten har vid ett flera tillfällen fört samtal med 
operatörer och företagare verksamma inom IT-branschen för spons-
ring av anslutningen och för att bedriva verksamheten. Detta har 
inte resulterat i att någon hitintills har varit beredd att sponsra pro-
jektet. 
 
Kostnader för installationen består av schaktkostnad, återställning, 
fiberdragning installation av el och kommunikationsutrustning. 
Kostnaderna är beräknade till 49 tkr. Driftkostnaderna är helt bero-
ende av eventuell skadegörelse och är därmed mycket svåra att be-
räkna. Samtalskostnaderna för de avgiftsfria rikssamtalen kommer 
troligen att bli mycket begränsade på grund av litet utnyttjande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 20 april 2011. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2013. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 64. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 67. 
     forts 
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KF § 55 forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ove Bengtsson (C) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Lena Angviken (MP), Axel Wigforss (V), Gejbert Strömdahl (SD) 
och Bertil Johansson (Lap): Motionen ska besvaras med uppdrag 
till servicenämnden att ha motionen i åtanke vid eventuella 
gatuarbeten i närheten av telefonkiosken. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Elisabeth Babic (M): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Ove Bengtssons förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 17 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 23 nej-röster 
för Ove Bengtssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla 
Bengtssons förslag (se bilagda voteringslista § 55). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Servicenämnden ges i uppdrag att ha motionen i åtanke vid 

eventuella gatuarbeten i närheten av telefonkiosken. 
 
2. Motionen anses därmed besvarad. 
____ 
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KF § 56 Dnr 2011-000265 
 
Svar på motion om kommunal information till synskadade m.fl. 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Margareta Svensson 
(KD) att kommunen ska ta fram en CD-skiva i talboksform med 
viktig kommunal information som kostnadsfritt kan tillhandahållas 
synskadade personer med flera. Motionen har remitterats till kom-
munstyrelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att ett stort förbättringsarbete 
har gjorts för att handikappanpassa kommunens webbplats, 
laholm.se. Samtliga sidor valideras för att en god tillgänglighet ska 
kunna åstadkommas. ReadSpeaker omvandlar webbplatser i realtid 
till tal så att användarna kan lyssna på den skrivna text som pre-
senteras för dem. Uppdaterad information omvandlas omedelbart 
till tal utan inspelning, och kan nås av alla användare. Tekniken 
bakom ReadSpeaker bygger på att informationen inte finns inspelad 
på webbplatsen utan texten omvandlas i realtid till tal. Detta inne-
bär att man inte kan kopiera ut inspelade meddelande till en CD-
skiva som motionären föreslår utan sådan information måste läsas 
in på traditionellt sätt i samband med tillverkning av CD-skivan. 
 
En begränsad informationsmängd med ett innehåll som inte föränd-
ras i någon större omfattning skulle kunna produceras i enlighet 
med förslaget och uppdateras exempelvis en gång om året. Infor-
mationen kan bestå av det innehåll som nämns i motionen, säker-
hetsinformation, viktig information om kommunala nämnder, tele-
fonnummer till sjukvårdsupplysningen och medborgarservice etc. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att en sådan cd-skiva kan 
med fördel produceras tillsammans med handikapporganisationer 
och genom att stimulera till att ett socialt företag anlitas för att till-
verka produkten. 
 
     forts 
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KF § 56 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 9 juni 2011. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2013. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 65. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 68. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger socialnämnden i 
uppdrag att undersöka intresset att tillsammans med handikapp-
organisationerna genomföra förslaget i enlighet med motionens in-
tentioner. 
____ 
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KF § 57 Dnr 2012-000177 
 
Svar på motion om inventering av samhällsservicen i kommu-
nens glesbygd 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Margareta Svensson 
(KD) att kommunens landsbygdsutvecklare ska ges i uppdrag att 
inventera servicen i kommunens glesbygd i syfte att presentera ett 
förslag till en framtida strategi för samhällsservice i kommunens 
mindre tätorter. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret anför att kommunen arbetar med att ta 
fram en ny översiktsplan, Framtidsplan 2030. I översiktsplanens del 
två redovisas servicen i kommunens olika tätorter men även i gles-
bygd. Såväl social service som äldreboende och stöd till funktions-
nedsatta, service i form av handel, turism och näringsliv redovisas i 
översiktsplanen. Översiktsplanens del tre innehåller mer detaljerade 
tätortsredovisningar där service och utvecklingsmål för respektive 
tätort redovisas. Framtidsplan 2030 innehåller även ett avsnitt om 
landsbygdsutveckling. 
 
Utöver den inventering som gjorts i översiktsplanearbetet så arbetar 
Region Halland med en plan för bredband i form av fiber för IT-
kommunikation i glesbygd. I det arbetet deltar Laholms kommun. 
Utbyggnad av bredband i glesbygd har bland annat skett till Norra 
Össjö. 
 
Tjänsten som landsbygdsutvecklare har avvecklas och ingår numera 
i kommunens allmänna näringslivsarbete. Det är därför inte möjligt 
att ge landsbygdsutvecklaren i uppdrag att utföra en inventering 
enligt motionen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen 
ska förklaras behandlad med hänvisning till den inventering av ser-
vice som gjorts i översiktsplanearbetet. 
     forts 
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KF § 57 forts 
 
Beslutsunderlag 

 
Motion den 26 april 2012. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2013. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 66. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 69. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen behandlad med hänvisning 
till vad kommunledningskontoret anfört i sin tjänsteskrivelse. 
____ 
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KF § 58 Dnr 2013-000042 
 
Svar på motion om visstidspension för förtroendevalda 
 
Ärendet 
 
I en motion av Christer Johnsson (M) föreslås beträffande visstids-
pension för förtroendevalda 
 
- att visstidspension utgår tidigast när man fyllt 60 år och under 

två år och att samordning sker med både förvärvsinkomst samt 
inkomster vid näringsverksamhet och kapital, 

 
- att ett rimligt system för avgångsersättning införs för den som 

avgår och fyllt 50 år. Om uppdraget varat minst åtta år utges er-
sättning under ett år och två år vid minst 12 år, 

 
- att samordningstiden sänks till ett år. 
 
Kommunfullmäktige har den 29 januari 2013, § 9, beslutat remit-
tera motionen till demokrati- och organisationsberedningen för ytt-
rande senast vid fullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2013. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har demokrati- och or-
ganisationsberedningen bl.a. i uppgift att bereda frågor som rör 
ekonomiska ersättningar och andra arbetsvillkor för kommunens 
förtroendevalda. 
 
Demokrati- och organisationsberedningen har den 24 augusti 2011, 
§ 7, antagit en verksamhetsplan för beredningens arbete under 
mandatperioden 2011-2014. I verksamhetsplanen ingår bl.a. att be-
redningen under 2013 ska följa upp och utvärdera kommunens po-
litiska organisation och lägga fram förslag till fullmäktige. När 
denna översyn har gjorts avser beredningen att under 2013 påbörja 
översyn av kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
de förtroendevalda inför mandatperioden 2015-2018, däribland be-
stämmelserna om pension och avgångsersättning. 
 
     forts 
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KF § 58 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 29 januari 2013. 
Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 25 febru-
ari 2013 § 2. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 67. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 70. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen behandlad med hänvisning 
till att den kommer att beaktas vid demokrati- och organisations-
beredningens översyn av kommunens bestämmelser om ekono-
miska förmåner till de förtroendevalda inför mandatperioden 2015-
2018. 
____ 
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KF § 59 Dnr 2013-000095 
 
Redovisning av ej slutligt beredda motioner och medborgar-
förslag 
 
Ärendet 
 
Enligt 32 och 35 §§ arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 
kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april redovisa de motioner och medborgarförslag som då ännu inte 
är färdigberedda. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen har upprättat en förteckning över de motioner 
och medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets redovisning den 23 mars 2012. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 68. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 71. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
____ 
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Kommunfullmäktige 2013-04-29 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 60 Dnr 2012-000028 
 
Uppföljning av vissa kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008 § 18 ska 
fullmäktige i samband med varje sammanträde besluta om i vilken 
mån något eller flera ärenden som fullmäktige handlagt vid sam-
manträdet är av sådan prioritet att fullmäktiges beslut i ärendet ska 
bli föremål för en särskild uppföljning. 
 
Ärendets beredning 
 
Ansvarig handläggare följer upp sådana beslut och rapporterar till 
kommunledningskontoret, som i sin tur rapporterar till fullmäktige i 
vilken utsträckning besluten har genomförts. Rapporteringen till 
fullmäktige sker en gång per år samtidigt med redovisningen av ej 
färdigberedda motioner och medborgarförslag vid fullmäktiges 
sammanträde i april. 
 
Kommunledningskontoret redovisar uppföljningsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets redovisning den18 mars 2013. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 69. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 72. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 61 Dnr 2013-000029 
 
Kommunens årsredovisning 2012 
 
Ärendet 
 
Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsför-
valtningen under föregående kalenderår. 
 
På grundval av nämndernas redovisningar har kommunstyrelsen 
upprättat en årsredovisning. 
 
Enligt 3 kap. 1 § kommunala redovisningslagen ska årsredovis-
ningen redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finan-
siering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I 
årsredovisningen ska också ingå en sammanställd redovisning som 
även omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan 
juridisk person i vilken kommunen har ett betydande inflytande. 
 
Enligt 8 kap. 17 § kommunallagen ska årsredovisningen lämnas 
över till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och 
senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner års-
redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2012. 
Nämndernas redovisning 2012. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 70. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 73. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
____ 
Efter överläggningen beslutar kommunfullmäktige om ajournering 
för allmänhetens frågestund. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 62 Dnr 2013-000077  
 
Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 
verksamhet 2012 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
 
Ärendet 
 
Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 
resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 
nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det 
föregående budgetåret 2012. 
 
Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2012 års 
granskning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 
Laholmshem AB och HallWan AB samt sakkunnigas rapporter. 
 
I revisionsberättelsen uttalar revisorskollegiet att de tillstyrker 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäk-
tigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 
den tid revisionen avser. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse förslag på 
handläggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av 
bestämmelsen om jäv i 5 kap 20 a § kommunallagen. 
 
Enligt 5 kap 25 a § kommunallagen ska fullmäktiges beslut i 
ansvarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart 
obehövligt. Fullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet bevil-
jas med hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunrevisorernas berättelse den 16 april 2013. 
Skrivelse den 15 april 2013 om handläggningsordning vid prövning 
av frågan om ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning.   forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 62 forts 
 
2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för verksamheten under budgetåret 2012 med 
hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 
Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var leda-
möter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäktige-
beredningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och en i vad 
ledamoten angår. 
____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 63 Dnr 2013-000099 
 
Överföring av 2012 års budgetavvikelser till resultatfonder 
 
Ärendet 
 
I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 
verksamhet, samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt 
ansvarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi 
infördes under år 2008 ett system med resultatfonder. Beslutade 
överföringar av över- eller underskott förs till en resultatfond för 
respektive nämnd som ackumuleras över åren. Ordinarie drift-
budget påverkas inte. 
 
Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 
nämnd för den aktuella verksamheten om inget annat beslutas sär-
skilt. Medlen får inte användas till någon verksamhetsutökning eller 
förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan 
komma att kräva ökade resurser i framtiden. Vidare får överförda 
medel inte användas så att det skapas en annan nivå eller inriktning 
på verksamheten än den som fastställts i nämndsplanerna. 
 
Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 
ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resul-
tatfond måste underskott återställas av nämnd inom tre år efter det 
år det uppkommit. 
 
I samband med budgetuppföljningarna ska nämnderna redovisa hur 
stor del av resultatfonden man avser att ta i anspråk under verksam-
hetsåret och hur man avser att använda det. I det fall en nämnd har 
en negativ resultatfond genom tidigare års budgetunderskott ska det 
även redovisas hur detta underskott ska återställas med mot-
svarande överskott. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till överföring av 
2012 års budgetavvikelser till resultatfonder. 
 
     forts 
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KF § 63 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatfonder - 2012 års budgetavvikelser. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 71. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 74. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till över-
föringar av 2012 års resultat till resultatfonder för respektive 
nämnd. 
____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 
Kommunfullmäktige 2013-04-29 
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KF § 64 Dnr 2013-000100  
 
Kommunens kompletteringsbudget 2013 
 
Ärendet 
 
Överföringar av budgetavvikelser mellan åren sker företrädesvis 
genom resultatfonder. I vissa fall kan emellertid budgetöverskott 
föras över till nästkommande års budget i samband med behand-
lingen av kompletteringsbudgeten. Detta gäller då budgeterade me-
del för särskilda ändamål som av olika skäl inte förbrukats under 
året men där detta kommer att ske under efterföljande år. Oftast är 
det anslag av engångskaraktär. 
 
Därutöver kan det finnas behov av vissa anslagskorrigeringar eller 
omdisponeringar under innevarande år.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kompletterings-
budget 2013. 
 
Kommunens revisorer har i skrivelse den 2 april 2013 begärt att i 
samband med kompletteringsbudget 2013 få överföra budgetöver-
skott på 60 tkr till 2013 års revisionsanslag. 
 
Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker i skrivelse den 3 april 
2013 revisorernas framställan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2013. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 72. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 75. 
Kommunrevisorernas skrivelse den 2 april 2013. 
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse den 3 april 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till 

kompletteringsbudget för år 2012. 
     forts 
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KF § 64 forts 
 
2. Borgensavgiften för Laholmshem AB ska under 2013 uppgå till 

0,35 procent på utnyttjad borgen vid utgången av avgiftsåret. I 
borgensavgiften ingår en avgift om 0,05 procent vilket motsva-
rar värdet av den ekonomiska fördel som bolaget har genom att 
inte behöva ta ut pantbrev i fastigheterna.  

 
3. Kommunfullmäktige bifaller kommunrevisorernas begäran om 

överföring av budgetöverskott på 60 tkr till 2013 års revisions-
anslag. 

____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 65 Dnr 2012-000221 
 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut 
 
Ärendet 
 
Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska social-
nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många 
av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
 
Enligt 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS, ska socialnämnden till fullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från 
dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. 
 
Socialnämnden överlämnar statistikrapporter över ej verkställda 
gynnande beslut enligt SoL och LSS avseende fjärde kvartalet 
2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 26 februari 2013 § 15. 
Beredningsutskottets protokoll den 2 april 2013 § 73. 
Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2013 § 76. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 
handlingarna. 
____ 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 66   
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 67 Dnr 2013-000096  
 
Remiss av medborgarförslag om bevarande av Svarvareskogen 
i Skummeslövsstrand 
 
Ärendet 
 
I ett medborgarförslag av Bo Tengqvist, Skummeslövsstrand, före-
slås att Svarvareskogen i Skummeslövsstrand med omkring-
liggande skogsmark ska bevaras nu och i framtiden som naturmark. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 16 mars 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om 
medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2013. 
____ 
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KF § 68 Dnr 2013-000051  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i demo-
krati- och organisationsberedningen och huvudman i Laholms spar-
bank efter Rune Forssén (V). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Håkan Ejwertz (V), Toffelgatan 26, 312 34 Laholm, väljs till 

ledamot i demokrati- och organisationsberedningen för tiden 
till och med den 31 december 2014. 

 
2. Håkan Ejwertz (V), Toffelgatan 26, 312 34 Laholm, väljs till 

huvudman i Laholms Sparbank för tiden till och med den 
ordinarie sparbanksstämman 2015. 

____ 
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KF § 69 Dnr 2013-000114  
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Kaj Talik (C) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare 
i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 9 april 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kaj Talik befrias från uppdraget som ersättare i kommunstyrel-

sen. 
 
2. Rhea Löfmark Aspeheim (C), Lilla Gränd 1, 312 30 Laholm, 

väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med den 
31 december 2014. 

____ 
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KF § 70 Dnr 2013-000026  
 
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2013 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 18, ska 
fullmäktige i samband med varje sammanträde besluta om i vilken 
mån något eller flera ärenden som fullmäktige handlagt vid sam-
manträdet är av sådan prioritet att fullmäktiges beslut i ärendet ska 
bli föremål för en särskild uppföljning. Ansvarig handläggare följer 
upp sådana beslut och rapporterar till kommunledningskontoret, 
som i sin tur rapporterar till fullmäktige i vilken utsträckning 
besluten har genomförts. Rapporteringen till fullmäktige sker en 
gång per år samtidigt med redovisningen vid fullmäktiges sam-
manträde i april månad av ej färdigberedda motioner och med-
borgarförslag. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 februari 2008, § 41. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2008, § 18. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inte göra någon särskild uppfölj-
ning av dagens ärenden. 
_____ 
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KF § 71    
 
Anmälningar 
 
1. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

skyltning av Lancasterhaveriet vid Hultån/Hjörnered. 
Dnr: 2012-344. 

 
2. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om e-tjänster. 

Dnr: 2010-161. 
 
3. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om trådlöst Inter-

net. 
Dnr: 2012-406. 

 
4. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om bredbands-

utbyggnad. 
Dnr: 2011-298. 

 
5. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om bevarande av 

områden med låg mobilstrålning. 
Dnr: 2012-273. 

 
6. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om solcellsdriven 

elbilsstation. 
Dnr: 2012-370. 

 
7. Kommunstyrelsen. Prövning av verksamheten i Laholmshem 

AB 2012. 
 Dnr: 2013-104. 
____ 
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KF § 72    
 
Frågestund med Laholmshem AB 
 
Enligt ägardirektiven för Laholmshem AB ska bolaget årligen 
sedan bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och gransk-
ningsrapport från lekmannarevisor tillställts kommunen genom ord-
förande och verkställande direktör besvara frågor om bolagets 
verksamhet vid sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Föreligger nu årsredovisning med förvaltningsberättelse för räken-
skapsåret 2012 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport för Laholmshem AB. 
 
Frågestunden med Laholmshem AB:s ordförande och verkställande 
direktör äger rum. 
____ 
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