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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2013 
VOTERINGSLISTA    §     § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l        

Elisabet Babic (M) l        

Mikael Kahlin (M) l        

John Löfstedt (M) l        

Margareta Bengtsson (M) l        

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) l        

Jonas Hellsten (M) l        

Christer Johnsson (M) l        

Lena Drott (M) -- Karl-Fredrik Klinker       

Kenneth Camitz (M) l        

Johan Johansson (M) l        

Angela Magnusson (M) l        

Erling Cronqvist (C) l        

Lena Olofsdotter (C) l        

Ove Bengtsson (C) l        

Maria Bronelius (C) l        

Roland Gottfridsson (C) l        

Majvor Persson (C) l        

Kent-Arne Andersson (C) l        

Emma Gröndahl (FP) l        

Margareta Jonsson (FP) l        

Margareta Svensson (KD) l        

Kjell Henriksson (S) -- Karl-Fredrik Tholin       

Magnus Johansson (S) l        

Glenn Kjellin (S) l        

Kristina Jönsson                        (1) (S) l Bengt-Göran Persson            (1)       

Rosita Antonsson (S) l        

Siv Pålsson (S) l        

Tenny Davidsson (S) -- Stina Lindberg       

Annita Asplid (S) -- Nils-Erik Johansson       

Ove Bengtsson (S) l        
(1) §§ 164-179 (t.o.m. budgetdebatten)    (1) §§ 179-187 
 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2013 
VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l        

Lena Angviken (MP l        

Eva Eriksson (MP) l        

Ewa Ridén (Lap) l        

Rikard Vesterlund (SD) -- Hans Hansson       

Gejbert Strömdahl (SD) l        

Bertil Johansson (Lap) l        

Lars Jeppsson (Lap) -- Ulf Johansson       

Anna Erica Alsbjer (SPI) l        

Christian Wahl (M) -- Magnus Johansson       
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2013 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Marita Andreasson (M)  

Karl-Fredrik Klinker (M)  

Kicki Vänneå (M)  

Tommy Jacobson (M) 1 

Gudrun Pettersson (C)  

Ann Bengtsson (C)  

Bo Fritzson (C)  

John-Arne Larsson (C)  

Göran Holmberg (FP) 1 

Gareth Bush (FP) 1 

Lennart Hansson (KD 1 

Kerstin Larsson (KD)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Stina Lindberg (S)  

Bengt-Göran Persson (S) 1 

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Anna-Lena Huldtgren (MP)  

Hans Hansson (SD)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI) 1 

Birgitta Annerfors (SPI) 1 
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KF § 164 Dnr 2012-000075 
 
Ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler 
 
Ärendet 
 
På uppdrag av kommunen har Fasticon under 2012 utrett förutsätt-
ningarna för en samordnad fastighetsförvaltning mellan kommunen 
och Laholmshem AB. I utredningen redovisas två alternativ. Det 
ena alternativet innebär en organisatorisk samordning av kommu-
nens och Laholmshems fastighetsrelaterade verksamhet. Utgångs-
punkten är att kommunen tills vidare ska stå kvar som fastighets-
ägare men genom ett förvaltningsavtal uppdra förvaltningen av sina 
verksamhetslokaler åt Laholmshem samtidigt som kommunens per-
sonal som berörs av samordningen förs över till bolaget. Det andra 
alternativet innebär en total samordning där även ägandet av kom-
munens verksamhetslokaler förs över till Laholmshem eller till ett 
dotterbolag. I utredningen rekommenderas det sistnämnda alterna-
tivet men att genomförandet sker stegvis med organisatorisk sam-
ordning och förvaltningsavtal som ett första steg. 
 
Kommunstyrelsen behandlade utredningen den 15 januari 2013, § 
20, och beslöt därvid följa Fasticons rekommendation om att 
genomföra en samordnad förvaltning av kommunens fastighets-
bestånd i Laholmshems regi. Styrelsen beslöt vidare uppdra åt kom-
munledningskontoret att ta fram förslag till förvaltningsavtal som 
tydliggör uppdragets omfattning, åtagande, former för ersättning 
samt att klarlägga organisatoriska konsekvenser för Laholmshem 
och kommunen. Kommunstyrelsen uttalade vidare som ambition att 
förändringen ska kunna genomföras senast den 1 januari 2014. 
 
Kommunledningskontoret föreslår nu att det i första hand utreds 
alternativet med att kommunens verksamhetslokaler överlåts till 
Laholmshem/dotterbolag för att åstadkomma samordnat ägande och 
förvaltningsansvar. Ur organisatorisk synpunkt bedöms denna vari-
ant vara att föredra. Ägande och förvaltning av hela kommunkon-
cernens fastighetsbestånd samordnas vilket ger större helhetssyn 
men också stordriftsfördelar. Alternativet innebär ökad tydlighet 
mellan ägare och hyresgäst och ger troligtvis bäst förutsättningar 
för att genomföra kostnadsbesparingar. 
      forts 
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KF § 164 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2013. 
Fasticons utredning 2012-11-01. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 208. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 

genomföra en fördjupad utredning av förutsättningar, omfatt-
ning, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av en 
överlåtelse av kommunens verksamhetslokaler till Laholmshem 
AB/alternativt dotterbolag till bolaget. 

 
4. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att besluta 

om överföring av berörd personal till Laholmshem/dotterbolag 
i den takt som kommunstyrelsen finner lämpligt och träffa 
tjänsteköpsavtal med bolaget vid sådan personalövergång. 

____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 
Kommunfullmäktige 2013-11-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 165 Dnr 2013-000311 
 
Ställningstagande till att Laholmshem AB bildar dotterbolag 
 
Ärendet 
 
I bolagsordningen för Laholmshem AB, § 5, anges att kommun-
fullmäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställ-
ning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell bety-
delse eller annars av större vikt fattas. I gällande ägardirektiv anges 
att sådana ställningstaganden kan röra sig om t.ex. förändrad 
bolagsstruktur genom bildande av bolag. 
 
Laholmshem AB begär i en skrivelse kommunfullmäktiges god-
kännande för att bilda ett dotterbolag. Bakgrunden till begäran är 
pågående utredning om en samordnad fastighetsförvaltning mellan 
kommunen och Laholmshem AB. Utredningen föreslår att de 
kommunala verksamhetslokalerna överlåts till ett dotterbolag till 
Laholmshem AB. I samband med bildandet av dotterbolaget har 
fullmäktige att fatta beslut om bolagsordning, ägardirektiv samt 
utse styrelse. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att bolagets begäran tillstyrks, 
att fullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer i det tillämnade 
bolaget samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att lägga fram för-
slag till bolagsordning och ägardirektiv för det nya bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Laholmshems AB:s skrivelse den 4 november 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 209. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige tillstyrker Laholmshem AB:s begäran om 

att få bilda ett dotterbolag. 
 
     forts 
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KF § 165 forts 
 
2. Kommunfullmäktige väljer följande styrelse i det tillämnade 

dotterbolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2015: 
 
 Christian Wahl (M) 
 Lena Drott (M) 
 Johan Johansson (M) 
 Ingemar Gottfridsson (C) 
 Ove Bengtsson (S) 
 Bengt-Göran Persson (S) 
 Bertil Johansson (Lap) 
 
 Ordförande: Christian Wahl (M) 
 Vice ordförande: Ingemar Gottfridsson (C) 
 
3. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer med 

suppleanter i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2015: 
 
 Lekmannarevisorer  Suppleanter 
 
 Tommy Jacobson (M)  Bernt Samuelsson (C) 
 Patrik Appelquist (S)  Lillemor Landén-Vepsä (S) 
 
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lägga fram förslag till 

bolagsordning och ägardirektiv för dotterbolaget. 
____ 
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KF § 166 Dnr 2012-000176 
 
Om- och tillbyggnad av Osbecksgymnasiet 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beviljade den 29 maj 2012, § 87, service-
nämnden tillstånd att genomföra en förstudie/utredning som skulle 
utmynna i ett förslag på ombyggnad och renovering av Osbecks-
gymnasiet inom ramen för redan tagna investeringsbeslut. För-
studien skulle även ge förslag på en mer långsiktig ambition med 
skolenheten. Fullmäktige hade i 2010 års budget avsatt invester-
ingsmedel för om- och tillbyggnad av Osbecksgymnasiet. Orsaken 
var att skolan i vissa delar var sliten och uppfyllde inte kraven på 
den flexibilitet och öppenhet som ställs på ändamålsenliga skol-
lokaler. År 2010 blev Osbecksgymnasiet ett s.k. teknikcollege och i 
samband med detta renoverades verkstadslokaler i 100-byggnaden 
till en kostnad om cirka 3 300 tkr. 
 
I samband med utredningstillståndet beviljades servicenämnden 
tilläggsanslag för förstudien/utredningen men även för vissa åtgär-
der som måste genomföras omgående. Detta avsåg bl.a. anpassning 
av lokaler för att möjliggöra inflyttning av andra verksamheter, 
åtgärda nödvändiga renoveringsbehov samt uppdatering av ljud- 
och bildanläggningen samt IT-nätet. För ändamålen beviljades ett 
anslag om totalt 4 850 tkr. 
 
Enligt fastställda riktlinjer för planering, genomförande och upp-
följning av investeringar ska servicenämnden med förstudien som 
underlag begära projekteringstillstånd av fullmäktige. Fullmäktige 
kan även besluta att kommunstyrelsen ska fatta beslut om igång-
sättningstillstånd efter genomförd projektering. 
 
Servicenämnden godkände den 28 augusti, § 64, förstudien och 
överlämnade den till kultur- och utvecklingsnämnden för godkän-
nande av utformning och kostnad. Kultur- och utvecklingsnämnden 
behandlade ärendet den 19 september 2013, § 138, och överläm-
nade det till kommunstyrelsen. Därefter har servicenämnden den 30 
oktober 2013 kompletterat förstudien i vissa delar. 
     forts 
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KF § 166 forts 
 
Servicenämnden påpekar att förstudien i omgångar utökats till att 
bli avsevärt mer omfattande och innehåller nu bl.a. även inmät-
ningsritningar. Syftet med projektet är att skapa ett centrum som 
ska vara en mötesplats för ungdomar, vuxna, företag, organisationer 
och myndigheter avseende utbildning, kunskap och kompetens. Ett 
sådant kunskaps- och kompetenscentrum ska skapa samverkansför-
delar mellan bl.a. gymnasiet, kulturskolan, vuxenutbildningen sam-
tidigt som lokalutnyttjandet kan effektiviseras. Vidare är målet att 
lokalerna ska anpassas så att de blir ett stöd för modern pedagogik 
och utgör en modern och attraktiv utbildningsmiljö. 
 
Enligt förstudien bedöms lokalbehovet för det kommunala ända-
målet, efter ombyggnaden, uppgå till 9 712 kvm. Detta är en 
minskning med ca 2 500 kvm om man även inkluderar de lokaler 
där hyresavtalen sagts upp redan under innevarande år. 
 
Beroende på vilken entreprenadform som väljs bedömer service-
nämnden att projektet kan vara färdigställt våren/sommaren 2016. 
Byggtiden beräknas till ca 18 månader. 
 
Produktionskostnaden, inklusive inventarier och kostnader för nor-
malt underhåll, beräknas till 84 500 tkr. I beloppet ingår däremot 
inte eventuella evakueringskostnader och kostnader för förstudien. 
 
Den årliga bruttokostnaden i form av ränte- och avskrivningskost-
nader beräknas till 5 100 tkr. Samtidigt beräknas det uppstå kost-
nadsminskningar genom avveckling av såväl inhyrda som egna 
lokaler samt energieffektiviseringar. Den årliga kostnadsminsk-
ningen till följs av lokaleffektiviseringar beräknas till 3 000 tkr. 
Nettokostnadsökningen beräknas således till 2 100 tkr per år. 
 
Med anledning av inriktningsbeslutet om att kommunens fastighets-
förvaltning ska samordnas i Laholmshems regi föreslås att kom-
munstyrelsen bemyndigas att träffa avtal med Laholmshem AB om 
att bolaget genomför byggnation och förvaltning av Osbecksgym-
nasiet och erforderliga avtal om fastighetsöverlåtelse till bolaget. 
     forts 
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KF § 166 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 19 september 
2013 § 138. 
Servicenämndens protokoll den 28 augusti 2013 § 64. 
Servicenämndens protokoll den 30 oktober 2013 § 87. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 210. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att genom-

föra projektering av om- och tillbyggnad av Osbecksgymnasiet 
i enlighet med den inriktning och målsättning som anges i 
förstudien. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner den totala investeringsutgiften 

om 84 500 tkr. 
 
3. Servicenämnden ges i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen med framställning om anslag för projekte-
ringskostnaderna. 

 
4. Kommunstyrelsen bemyndigas att träffa avtal med Laholms-

hem AB eller dotterbolag till bolaget om att bolaget genomför 
byggnation och förvaltning av Osbecksgymnasiet och erforder-
liga avtal om fastighetsöverlåtelse till bolaget. 

____ 
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KF § 167 Dnr 2013-000299 
 
Översyn av kommunens skolorganisation 
 
Ärendet  
 
Barn- och ungdomsnämnden begär 800 000 kr för finansiering av 
förstudier av dels en genomlysning av lokalmässiga förutsättningar 
av Lagaholmsskolan med syfte att få in andra verksamheter och 
dels en ny F-6 skola i Laholms tätort. Barn- och ungdomsnämnden 
begär samtidigt om förlängd utredningstid till senast den 30 april 
2014. 
 
Ärendets beredning 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för år 
2014 samt övriga direktiv och uppdrag till nämnderna den 25 juni 
2013 § 93 gavs barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett 
heltäckande förslag på förändrad organisation inom grundskolan 
och förskolan som är anpassat till nuvarande prognoser på elev-
underlag och utveckling inom verksamheten i övrigt. Förslaget 
skulle redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 
2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 31 oktober 2013 § 116. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 211. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige medger barn- och ungdomsnämnden 

tilläggsanslag i 2013 års investeringsbudget med 800 000 kr för 
finansiering av förstudier avseende dels en genomlysning av 
lokalmässiga förutsättningar av Lagaholmsskolan med syfte att 
få in andra verksamheter och dels en ny F-6 skola i Laholms 
tätort. 

 
2. Kommunfullmäktige medger barn- och ungdomsnämnden för-

längd utredningstid till senast den 30 april 2014. 
____ 
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KF § 168 Dnr 2013-000153 
 
Nedläggning av Ysbyskolan 
 
Ärendet 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 31 maj 2013 att föreslå 
kommunfullmäktige att Ysbyskolan omgående läggs ned. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni § 133 att återremittera 
ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att en dialog med 
berörda intressenter skulle genomföras i enlighet med det av full-
mäktige antagna inriktningsmålet Medborgarskap och trygghet i 
kommunplan med budget för år 2013. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har genomfört ett dialogmöte den 18 
september 2013. Barn- och ungdomsnämnden föreslår nu att Ysby-
skolan läggs ned fr.o.m. höstterminen 2014 och att eleverna börjar 
på Vallbergaskolan höstterminen 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 26 september 2013 § 
100. 
Skrivelser från Möllans föräldrakooperativ den 30 augusti, 28 okto-
ber och den 4 november 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 223. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Erling Cronqvist (C) med instämmande av Jonas Hellsten (M), 
Thomas Jönsson (M), Elisabet Babic (M), Mikael Kahlin (M), 
Margareta Bengtsson (M), Angela Magnusson (M), John Löfstedt 
(M), Lena Angviken (MP), Lena Olofsdotter (C), Margareta Svens-
son (KD) och Gejbert Strömdahl (SD) : Bifall till kommunstyrelsens 
förslag om att Ysbyskolan läggs ned från och med höstterminen 
2015 och att barn- och ungdomsnämnden i samband med komplette-
ringsbudgeten ska kompenseras för att driva skolan vidare till och 
med vårterminen 2015. 
 
 forts 
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 KF § 168 forts 
 
Bertil Johansson (Lap): Avslag på förslaget om nedläggning av 
Ysbyskolan. 
 
Kent-Arne Andersson (C) med instämmande av Emma Gröndahl 
(FP) och Lennart Svensson (V): Bifall till barn- och ungdomsnämn-
dens förslag om att Ysbyskolan läggs ned fr.o.m. höstterminen 2014. 
 
Glenn Kjellin (S) med instämmande av Ove Bengtsson (S): Ärendet 
ska återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för prövning i den 
översyn av hela skolorganisationen som nämnden ska göra. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras i dag och finner att kommunfullmäktige bifaller att ärendet 
avgörs i dag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Bertil 
Johanssons och Kent-Arne Anderssons förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Ysbyskolan läggs ned från och med höstterminen 2015. Barn- och 
ungdomsnämnden ska i samband med kompletteringsbudgeten kom-
penseras för att driva skolan vidare till och med vårterminen 2015. 
 

Reservationer 
 
Bertil Johansson, Ulf Johansson och Ewa Ridén (Lap) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Bertil Johanssons förslag. 
 
Kent-Arne Andersson (C), Emma Gröndahl och Margareta Jonsson 
(FP), Lennart Svensson (V) och Anna-Erica Alsbjer (SPI) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Kent-Arne Anderssons förslag. 
_____ 
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KF § 169 Dnr 2013-000128 
 
Aktivitetshus för unga i Laholm samt överföring av ansvaret 
för kommunens verksamhet med mötesplatser, träffpunkter 
och annan fritidsverksamhet för ungdomar till kultur- och 
utvecklingsnämnden 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har i budgetdirektiven för 2013 gett kommun-
styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag om hur ett aktivitetshus 
för unga kan skapas. 
 
I förslaget om aktivitetshus framgår det att verksamheten i första 
hand ska rikta sig mot ungdomar som är mellan 15 och 25 år, men 
med ett nära samarbete med föreningslivet. Vidare föreslås det att 
ett aktivitetshus skapas i området vid Folkhälsocentrum och 
Osbecksgymnasiet. 
 
I väntan på att ett aktivitetshus görs möjligt inom ramen för vision 
Osbeck föreslås att verksamhet för de äldre ungdomarna startas på 
nuvarande fritidsgården i centrum, CityGården, vid halvårsskiftet 
2014. CityGårdens lokaler föreslås därefter ersättas med aktivitets-
huset. 
 
I förslaget om aktivitetshus föreslås att kultur- och utvecklings-
nämnden får ansvar för kommunens verksamhet med mötesplatser, 
träffpunkter och annan fritidsverksamhet för ungdomar från och 
med den 1 januari 2014 samt får ansvar för att skapa ett aktivitets-
hus för unga. 
 
Ärendets beredning 
 
Förslaget har remitterats till kultur- och utvecklingsnämnden och 
till barn- och ungdomsnämnden. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut att nämnden är 
positiv till att ansvara för utvecklingen av ett aktivitetshus samt att 
ta över ansvaret för fritidsledarverksamheten. Nämnden ser inte ett 
behov av att anställa en särskild samordnare utan föreslår att chefen 
för fritidsanläggningar och ungdomssamordnaren får ansvara för 
den fortsatta utvecklingen av aktivitetshuset.  forts 
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KF § 169 forts 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att aktivitetshuset och 
dess personal, inklusive fritidsledare och ungdomssamordnare, pla-
ceras under fritidsområdet och får enhetschefen för fritidsanlägg-
ningar som sin chef. 
 
Kultur och utvecklingsnämnden föreslår att fullmäktige ska avsätta 
400 000 kronor i budgeten från 2014 till kostnader i samband med 
utvecklandet av ett aktivitetshus. 
 
Barn- och ungdomsnämnden framhåller i sitt beslut att ungdoms-
samordnaren bör fortsatt vara organiserad under kommunlednings-
kontoret. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beskriver i sitt beslut att Skolinspek-
tionen efter tillsyn våren 2013 riktade kritik mot att utbildningen i 
fritidshemmen inte är likvärdig samt inte erbjuder en meningsfull 
fritid för alla barn. Skolinspektionen menar att kommunen behöver 
öka fokus på den del av fritidshemmens verksamhet som riktar sig 
till de äldre barnen och säkerställa att det även för dessa barn 
erbjuds en meningsfull fritid och rekreation, så att fritidshemmen 
utgör det komplement till grundskolan som skollagen anger.   
 
Barn- och ungdomsnämnden förslår att resurs motsvarande två hel-
tidstjänster inte överförs till kultur- och utvecklingsnämnden utan 
kvarstår i barn- och ungdomsnämnden med uppdrag att erbjuda s.k. 
fritidsklubb inom ramen för den ordinarie fritidshemsverksamheten 
men med en särskild inriktning mot elever i åldern 10-13 år alter-
nativt öppen fritidsverksamhet. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att behovet av personal för att 
utveckla ett aktivitetshus samt för att bedriva den övriga fritids-
verksamheten i kommunen motsvarar de tjänster som finns i dag 
dvs. sex fritidsledartjänster samt ungdomssamordnaren. På sikt bör 
personalstyrkan kunna minskas men det vore olyckligt om detta 
sker under utvecklingsfasen. 
 
Kommunledningskontoret anser att kostnaden för driften av ett 
aktivitetshus behöver beräknas ytterligare och kultur- och utveck-
lingsnämnden bör återkomma med en sådan beräkning.  
     forts 
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KF § 169 forts 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att aktivitetshuset inte kom-
mer att kunna ta hand om all fritidsverksamhet för unga. Verksam-
heten för barn och unga från 10 års ålder bör kultur- och utveck-
lingsnämnden utveckla i samråd med barn- och ungdomsnämnden. 
Fritidsledarna bör även fortsättningsvis arbeta med barn och unga 
från 10 års ålder. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att ansvaret för ungas infly-
tande kommer fortsatt vara kvar under kommunstyrelsen. En förut-
sättning för ett lyckat aktivitetshus är att fritidsledarna och ung-
domssamordnaren samlas under en gemensam chef. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 22 augusti 2013 § 
116. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 14 augusti 2013 § 89. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2013. 
Förslag till framtagande av aktivitetshus den 4 april 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 224. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Ansvaret för kommunens verksamhet med mötesplatser, träff-

punkter och annan fritidsverksamhet för ungdomar i syfte att 
erbjuda dessa en meningsfull fritid förs över från barn- och 
ungdomsnämnden till kultur- och utvecklingsnämnden från och 
med den 1 januari 2014. 

 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden ges i uppdrag att ansvara för 

att skapa ett aktivitetshus för unga i enlighet med intentionerna 
i förslaget till framtagande av aktivitetshus. 

 
3. Kultur- och utvecklingsnämnden ges i uppdrag att återkomma 

med förslag på kostnader för driften av aktivitetshuset. 
 
4. Kultur- och utvecklingsnämnden ska i samverkan med barn- 

och ungdomsnämnden utveckla fritidsverksamheten för de 
yngre barnen från 10 år och uppåt. 

____ 
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KF § 170 Dnr 2013-000297 
 
Överföring av ansvaret för öppna förskolan till socialnämnden 
 
Ärendet 
 
I förslaget till kommunplan och budget för 2014 föreslår bered-
ningsutskottet att ansvaret för den öppna förskolan från och med 
den 1 januari 2014 förs över från barn och ungdomsnämnden till 
socialnämnden för att utgöra en integrerad del i nämndens stöd-
jande verksamhet för barn och föräldrar i kommunen. Samtidigt 
utökas socialnämndens budgetram med 1 466 tkr för att täcka den 
tillkommande kostnaden. Beloppet motsvarar de resurser som barn 
och ungdomsnämnden under innevarande år disponerar för ända-
målet. 
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet har remitterats till socialnämnden och barn- och ungdoms-
nämnden för yttrande. 
 
Socialnämnden skriver i sitt beslut att nämnden är positiv till att 
ansvaret för den öppna förskolan för över till nämnden från den 1 
januari 2014. 
 
Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut att öppen förskola 
är en betydelsefull informationskanal och betonar att det är en för-
utsättning att skollagens krav för öppen förskola är uppfyllda för att 
kommunen ska kunna bedriva verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsutskottets protokoll den 28 oktober 2013 § 204. 
Socialnämndens protokoll den 31 oktober 2013 § 111. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 31 oktober 2013 § 129. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 225. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Magnus Johansson (S): Avslag på kommunstyrelsens förslag att 
ansvaret för den öppna förskolan ska föras över till socialnämnden. 
 forts 
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KF § 170 forts 
 
Mikael Kahlin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Ansvaret för den öppna förskolan förs från och med den 1 janu-

ari 2014 över från barn- och ungdomsnämnden till socialnämn-
den för att utgöra en integrerad del i nämndens stödjande verk-
samhet för barn och föräldrar i kommunen. 

 
2. Socialnämndens budgetram utökas med 1 466 tkr för att täcka 

den tillkommande kostnaden. Beloppet motsvarar de resurser 
som barn- och ungdomsnämnden under innevarande år dispo-
nerar för ändamålet. 

____ 
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KF § 171 Dnr 2013-000300 
 
Ändring i bestämmelser om bidrag till ideella föreningar 
 
Ärendet 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden lägger fram förslag till ändrade 
bestämmelser om bidrag till ideella föreningar att gälla från och 
med den 1 januari 2014. 
 
Förutom förändringar inom regelverkets allmänna bestämmelser 
och lokalbidrag innehåller förslaget ändrade åldersgränser för akti-
vitetsbidrag, vilket är en anpassning till Riksidrottsförbundets höj-
ning av den övre åldersgränsen till 25 år för statligt lokalt aktivi-
tetsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 24 oktober 2013 § 
146. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 220. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till bestämmelser 
om bidrag till ideella föreningar att gälla från och med 1 januari 
2014. 
____ 
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KF § 172 Dnr 2013-000260 
 
Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens 
verksamhetsområde 
 
Ärendet 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har gjort en översyn av gällande 
hyror och avgifter inom nämndens verksamhetsområde och föreslår 
kommunfullmäktige att anta förslaget att gälla från och med den 1 
januari 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 19 september 2013 
§ 133. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 24 oktober 2013 § 
163. 
Förslag till hyror och avgifter i fritidsanläggningar m.m. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 213. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och 
avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från och med den 1 januari 2014, dock med ändring att 
hänvisningen till lagen om allmän försäkring i punkten Definitioner 
ändras till socialförsäkringsbalken. 
____ 
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KF § 173 Dnr 2013-000276 
 
Plan- och bygglovtaxa 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger fram förslag till reviderad 
plan- och bygglovtaxa att gälla från och med den 1 januari 2014. 
 
Ärendets beredning 
 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av taxan. Förslaget 
innebär ingen höjning eller sänkning av taxan. De justeringar som 
nu föreslås är sådana detaljer som har uppmärksammats under året 
där taxan inte fullt ut har varit tillämpbar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 25 september 2013 § 
98. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 214. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till plan- och 
bygglovtaxa att gälla från och med den 1 januari 2014. 
____ 
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KF § 174 Dnr 2013-000279 
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Ärendet 
 
Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. Utgångspunkten för översynen har varit 
att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas 
enligt Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar. Grupp-
indelningar, tidsåtgång, typ av avgift: fast besöksavgift eller tim-
avgift, justeras vid behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar 
och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och 
den tillsyn som bedrivs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att taxan antas att gälla från 
och med den 1 januari 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 25 september 2013 § 
97. 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 215. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för pröv-
ning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 
den 1 januari 2014. 
____ 
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KF § 175 Dnr 2013-000267 
 
Avgifter för användning av offentlig plats 
 
Ärendet 
 
Servicenämnden lägger fram förslag till ändrade avgifter för 
användning av offentlig plats att gälla från och med den 1 januari 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 25 september 2013 § 81. 
Förslag till avgifter för användning av offentlig plats. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 216. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för 
användning av offentlig plats att gälla från och med 1 januari 2014. 
____ 
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KF § 176 Dnr 2013-000266 
 
Renhållningstaxa 
 
Ärendet 
 
Servicenämnden lägger fram förslag till renhållningstaxa att gälla 
från och med den 1 januari 2014. 
 
Förslaget innebär bl.a. höjda avgifter för att lämna verksamhets-
avfall på deponeringsanläggningen i Ahla. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 25 september 2013 § 80. 
Förslag till renhållningstaxa. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 217. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till renhållningstaxa 
att gälla från och med 1 januari 2014. 
____ 
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KF § 177 Dnr 2013-000257 
 
Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
Ärendet 
 
Laholmsbuktens VA-nämnd lägger fram förslag till reviderad va-
taxa att gälla från och med den l januari 2014. 
 
Ärendets beredning 
 
Va-verksamhetens intäkter utgörs dels av anläggningsavgifter 
(engångsavgifter som erläggs i samband med anslutning till den all-
männa va-anläggningen) och dels av löpande brukningsavgifter. 
 
Inför 2012 togs beslut om gemensam taxekonstruktion avseende 
anläggningsavgifter för Halmstads och Laholms kommuner. Inför 
2014 har brukningsavgifterna med tillhörande taxeföreskrifter revi-
derats i syfte att taxornas konstruktion och innehåll ska vara likvär-
digt. Föreliggande förslag innebär förändringar i formuleringar och 
nivåer i taxeföreskrifterna. Anläggningsavgifterna föreslås oföränd-
rade. 
 
Brukningstaxan föreslås höjas med 2,8 procent, vilket bedöms mot-
svara en intäktsökning om ca 1 200 tkr per år. Höjningen behövs 
för att täcka va-verksamhetens kostnadsökningar inom drift, under-
håll och kapital. Taxehöjningen riktas mot den rörliga bruknings-
avgiften för nyttigheten spillvatten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 9 september 2013 § 92. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 218. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för kom-
munens allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och 
med l januari 2014. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 
Kommunfullmäktige 2013-11-26 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 178 Dnr 2013-000296 
 
Avgifter för vård och omsorg inom socialtjänsten 
 
Ärendet 
 
Socialnämnden lägger fram förslag till ändrade avgifter för vård 
och omsorg inom socialtjänsten. 
 
I förslaget införs en fast avgift för välfärdsteknologi i form av tek-
nisk lösning för nattillsyn samt gps-larm. Avgiften blir densamma 
som för trygghetslarm. Den fasta avgiften ingår i maxtaxan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Socialnämndens protokoll den 22 oktober 2013 § 99. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 219. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för vård 
och omsorg inom socialtjänsten att gälla från och med den l januari 
2014. 
____ 
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KF § 179 Dnr 2013-000111 
 
Kommunplan med budget 2014 samt ekonomisk plan 2015-
2016 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunplan med budget 
2014 samt ekonomisk plan 2015-2016. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen antog den 14 maj 2013, § 111, riktlinjer och 
direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan. 
Kommunstyrelsen beslöt även att styrelsen i juni skulle lägga för-
slag till kommunfullmäktige på definitiva budgetramar för respek-
tive nämnd. 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 juni 2013, § 93, budget-
ramar för år 2014 samt direktiv och uppdrag till nämnderna. 
 
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 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. I budgeten för 
2013 sänktes denna ambition temporärt under åren 2013 och 2014 
till en procent. 
 
I det nu föreliggande förslaget till budget för 2014 uppnås inte det 
finansiella överskottet om en procent. Samtidigt beräknas över-
skottet uppgå till ett belopp motsvarande 2,2 procent i helårs-
prognosen för 2013. Detta innebär att fjolårets målsättning för åren 
2013 och 2014 uppfylls vid en sammantagen beräkning. Med 
utgångspunkt från det budgeterade resultatet 2014 sätts finansiella 
målet för 2014 till 0,2 procent. 
 
Budgeterat resultat för år 2014 uppgår till +2,4 mkr. För de två 
nästkommande åren är de planerade resultatöverskotten 14,4 mkr 
och 19,3 mkr. 
 
     forts 
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KF § 179 forts 
 
Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer inve-
steringar om totalt 388,5 mkr. Under 2014 är bedömningen att 
investeringarna kan finansieras med egna medel. Under de två 
nästkommande åren planeras däremot nyupplåning om totalt 80 
mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till kommunplan med budget 2014 samt ekonomisk plan 
2015-2016. 
Kommunstyrelsens beredningsutskotts överväganden och ställ-
ningstaganden. 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 november 2013 § 221. 
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse den 20 november 2013. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av kommunplaneförslaget 
behandlas fullmäktiges och nämndernas verksamhetsområden var 
för sig och fullmäktige godkänner det som kommunstyrelsen där 
föreslagit, dock antecknas följande. 
 
Kommunstyrelsens driftbudgetram 
 
Marknadsföring och löneuppräkning 
 
Magnus Johansson (S) med instämmande av Lena Angviken (MP) 
och Lennart Svensson (V) yrkar att kommunstyrelsens driftbudget-
ram ska tillföras ytterligare 3 500 tkr varav 1 000 tkr för marknads-
föring för ökad tillväxt i kommunen och 2 500 tkr för löneuppräk-
ning. Anslaget ska finansieras genom höjd utdebitering till 20:83 
kronor per skattekrona. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Emma Gröndahl (FP) och Margareta Svensson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till driftbudgetram för kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag.   forts 
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Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till driftbudgetram för kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens driftbudgetram 
 
Arbetsmarknadsenhet och kompetensutveckling 
 
Magnus Johansson (S) med instämmande av Lena Angviken (MP) 
och Lennart Svensson (V) yrkar att kultur- och utvecklingsnämn-
dens driftbudgetram ska tillföras ytterligare 3 000 tkr för att täcka 
utveckling av arbetsmarknadsenheten och för kompetensutveckling. 
Anslaget ska finansieras genom höjd utdebitering till 20:83 kronor 
per skattekrona. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Emma Gröndahl (FP) och Margareta Svensson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till driftbudgetram för kultur- och 
utvecklingsnämnden. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till driftbudgetram för kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Servicenämndens driftbudgetram 
 
Vägunderhåll 
 
Magnus Johansson (S) med instämmande av Lena Angviken (MP) 
och Lennart Svensson (V) yrkar att servicenämndens driftbudget-
ram ska tillföras ytterligare 2 000 tkr för vägunderhåll. Anslaget ska 
finansieras genom höjd utdebitering till 20:83 kronor per skatte-
krona. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Emma Gröndahl (FP) och Margareta Svensson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till driftbudgetram för servicenämnden. 
     forts 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till driftbudgetram för servicenämnden. 
 
Barn- och ungdomsnämndens driftbudgetram 
 
Kvalitetssäkrad utbildning 
 
Magnus Johansson (S) med instämmande av Lena Angviken (MP) 
och Lennart Svensson (V) yrkar att barn- och ungdomsnämndens 
driftbudgetram ska tillföras ytterligare 4 000 tkr för att kvalitets-
säkra utbildningen så att alla barn får likvärdig utbildning och 
kompetensutveckling. Anslaget ska finansieras genom höjd utdebi-
tering till 20:83 kronor per skattekrona. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Emma Gröndahl (FP) och Margareta Svensson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till driftbudgetram för barn- och ung-
domsnämnden. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till driftbudgetram för barn– och ungdomsnämnden. 
 
Socialnämndens driftbudgetram 
 
Äldreomsorg och föräldraförskola 
 
Magnus Johansson (S) med instämmande av Lena Angviken (MP) 
och Lennart Svensson (V) yrkar att socialnämndens driftbudgetram 
ska tillföras ytterligare 4 000 tkr för utveckling av vården och 
boendet inom äldreomsorgen samt för föräldraförskola. Anslaget 
ska finansieras genom höjd utdebitering till 20:83 kronor per 
skattekrona.   forts 
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Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Emma Gröndahl (FP) och Margareta Svensson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till driftbudgetram för socialnämnden. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till driftbudgetram för socialnämnden. 
 
Sammanfattning budgetramar 
 
Driftbudgetens nettobudgetramar år 2014 uppgår till följande: 
 
Kommunfullmäktige   2 059 tkr 
Kommunstyrelsen   81 001 tkr 
Kommunstyrelse, VA-verksamhet  -510 tkr 
Kultur- och utvecklingsnämnden  198 639 tkr 
Servicenämnden    45 272 tkr 
Servicenämnd, avfallsverksamhet  1 870 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden   8 514 tkr 
Barn- och ungdomsnämnden    365 860 tkr 
Socialnämnden   372 187 tkr 
Överförmyndarnämnd   1 617 tkr 
 
Kommunrevisorerna 
 
Anslag för revision 
 
Kommunrevisorerna har lagt fram förslag till budget för revisions-
året 2014 och ekonomisk plan för 2015 och 2016. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har berett kommunrevisorernas 
budgetförslag. Presidiet tillstyrker budgetförslaget. 
 
Kommunfullmäktige bifaller revisorernas förslag till budget 2014 
och ekonomisk plan 2015-2016. 
     forts 
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Utdebitering 
 
Bertil Johansson (Lap) med instämmande av Magnus Johansson 
(S): Kommunens utdebitering för år 2014 ska fastställas till 20:83 
kronor per skattekrona i syfte att förstärka budgetramen. 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Emma Gröndahl (FP) och Margareta Svensson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till skattesats på 20:58 kronor per skatte-
krona. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bertil Johans-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till utdebitering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar sammanfattningsvis följande i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2014 med angivna gemensamma och 
nämndsspecifika inriktningsmål och gemensamma prioriterade 
resultatmål. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansi-

ella mål för verksamheten. 
 
3. Kommunens utdebitering för år 2014 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona. 
 
4. Resultat-, finansierings- och balansbudgeten fastställs. 

 
5. Det framlagda förslaget till ekonomisk plan för åren 2015 och 

2016 godkänns. Planen förutsätter en ännu icke specificerad 
resultatförstärkning på 10 000 tkr per år från och med 2015. 

 
6. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda 

behov medges med 200 tkr.   forts 
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7. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2014 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 
20 000 tkr. 

 
8. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att under år 

2014 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande det lån 
som förfaller till betalning under år 2013. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå 

borgen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 675 000 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräk-
nas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Bor-
gensramen är oförändrad i förhållande till 2013 års nivå. 

 
10. Borgensavgiften för Laholmshem AB ska under 2014 uppgå till 

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

 
11. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder eller från centralt anslag som är en följd av 
organisatoriska förändringar, fördelning av lönekostnads-
kompensation, interndebiteringssystem eller andra förändringar 
av mindre omfattning som inte är av principiell betydelse. 
Kommunstyrelsen bemyndigas även att från centralt anslag till 
barn- och ungdomsnämndens budget omdisponera särskilda 
medel för kvalitetshöjande insatser inom grundskolan. 

 
12. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från 

anslag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder. 
 
13. Påbörjande medges för investeringar under år 2013 för vilka 

anslag finns upptagna i budget för år 2014. 
 
Reservationer 
 
Bertil Johansson, Ulf Johansson och Ewa Ridén (Lap) reserverar 
sig mot beslutet till förmån Bertil Johanssons yrkande beträffande 
utdebitering.   forts 
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Magnus Johansson, Karl-Fredrik Tholin, Glenn Kjellin, Bengt-
Göran Persson, Rosita Antonsson, Siv Pålsson, Stina Lindberg, 
Nils-Erik Johansson och Ove Bengtsson (S), Lena Angviken och 
Eva Ericsson (MP) samt Lennart Svensson (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Magnus Johanssons yrkanden om ytterligare 
driftbudgetanslag till kommunstyrelsen, kultur- och utvecklings-
nämnden, servicenämnden, barn- och ungdomsnämnden och soci-
alnämnden. 
____ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 
ajournering dels för middag, dels genomförande av allmänhetens 
frågestund. 
____ 
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KF § 180 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 181 Dnr 2013-000331 
 
Remiss av motion om elbilar 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Majvor Persson (C) dels 
att kommunen ska komplettera sin fordonspark med elbilar, dels att 
kommunen ska sätta upp laddningsstolpar för elbilar samt dels att 
kommunen ska marknadsföra sina elbilar genom dekaler och via 
intern och extern information. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 21 oktober 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2014. 
____ 
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KF § 182 Dnr 2013-000309 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Gunnel Ström (C) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 
ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 5 november 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Gunnel Ström befrias från sitt uppdrag som ersättare i överför-

myndarnämnden. 
 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 183 Dnr 2013-000312 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Tommy Jacobson (M) begär att få bli befriad från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 7 november 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tommy Jacobson (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kom-
munfullmäktige. 
____ 
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KF § 184 Dnr 2013-000312 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Tommy Jacobson (M) utsågs genom länsstyrelsens beslut den 5 
november 2013 till ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Enligt 4 kap. 6 a § kommunallagen är den som är vald till ledamot 
eller ersättare i fullmäktige inte valbar som revisor inom kommu-
nen. Enligt 4 kap. 8 § kommunallagen upphör uppdraget genast, om 
en förtroendevald upphör att vara valbar. 
 
Detta innebär att Tommy Jacobsons uppdrag som kommunrevisor 
förföll när han blev utsedd till ersättare i fullmäktige och fullmäk-
tige har därför att förrätta fyllnadsval av kommunrevisor. Jacobson 
har nu befriats från uppdraget som ersättare i fullmäktige och är 
därför valbar till uppdraget som kommunrevisor. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tommy Jacobson (M) väljs till revisor i kommunrevisionen för 
tiden till och med den 31 december 2014. 
____ 
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KF § 185 Dnr 2013-000330 
 
Valärende 
 
Ärendet 
 
Marita Andréasson (M) begär att få bli befriad från sina uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i servicenämnden, 
ersättare i socialnämnden och huvudman i Laholms Sparbank. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse den 20 november 2013. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Marita Andréasson befrias från sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, ledamot i servicenämnden, ersättare i 
socialnämnden och huvudman i Laholms Sparbank. 

 
2. Fyllnadsval förrättas nästa sammanträde. 
____ 
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KF § 186 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 § 187   
 
Anmälningar 
 
1. Länsstyrelsen i Hallands län. Protokoll den 5 november 2011, 

ny ersättare i kommunfullmäktige. 
Dnr 2013-284. 

 
2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Protokoll den 29 oktober, 

inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmyn-
derskapsförordningen. 
Dnr 2013-015. 

 
3. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om väntsal i 

gamla stationshuset i Laholm. 
Dnr 2013-198. 

 
4. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om pråmar i 

Lagan. 
Dnr 2013-199. 

 
5. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

naturrum vid Ängstorps reningsverk. 
Dnr 2013-139. 

 
6. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om husbilspar-

kering i Laholm. 
Dnr 2013-152. 

 
7. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om trafikreglerande 

åtgärder på Allarpsvägen och Hedhusvägen i Skummeslövs-
strand. 
Dnr 2013-196. 

 
8. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om robotgräs-

klippare. 
Dnr 2013-197. 

 
9. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om att använda get-

ter till grönyteskötsel i Veinge. 
Dnr 2013-200. 

____ 
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