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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014  
VOTERINGSLISTA    § 106    § 108 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Jönsson (M) l  1   1   

Elisabet Babic (M) l  1   1   

Mikael Kahlin (M) l  1   1   

John Löfstedt (M) l  1   1   

Margareta Bengtsson (M) l  1   1   

Anne Kjerstin Löfstedt Schultz (M) l  1   1   

Jonas Hellsten (M) l  1   1   

Christer Johnsson (M) -- Magnus Johansson 1   1   

Lena Drott (M) l  1   1   

Kenneth Camitz (M) l  1   1   

Johan Johansson (M) l  1   1   

Angela Magnusson (M) l  1   1   

Erling Cronqvist (C) -- Gudrun Pettersson 1     1 

Lena Olofsdotter (C) l  1     1 

Ove Bengtsson (C) l  1     1 

Maria Bronelius (C) l  1     1 

Roland Gottfridsson (C) l  1   1   

Majvor Persson (C) l  1     1 

Kent-Arne Andersson (C) l  1     1 

Emma Gröndahl (FP) l  1   1   

Margareta Jonsson (FP) -- Göran Holmberg 1   1   

Margareta Svensson (M) l  1   1   

Kjell Henriksson (S) l    1 1   

Magnus Johansson (S) l    1 1   

Glenn Kjellin (S) l    1 1   

Kristina Jönsson (S) l    1 1   

Rosita Antonsson (S) l    1 1   

Siv Pålsson (S) l    1 1   

Tenny Davidsson (S) -- Nils-Erik Johansson   1 1   

Annita Asplid (S) l    1 1   

Ove Bengtsson (S) l    1 1   



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014 
VOTERINGSLISTA § 106 § 108 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l    1 1   

Lena Angviken (MP l    1 1   

Eva Eriksson (MP) l    1 1   

Hans Hansson (SD) l    1 1   

Rikard Vesterlund (SD) -- Tore Johansson  1  1   

Gejbert Strömdahl (SD) l    1 1   

Bertil Johansson (Lap) l    1   1 

Lars Jeppsson (Lap) -- Ulf Johansson    1   1 

Anna Erica Alsbjer (SPI) -- Anna-Maria Sjöstrand  1   1   

Christian Wahl (M) l  1   1   
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 juni 2014 

Ersättare Parti Nv 

Magnus Johansson (M)  

Kennet Gertsson (M)  

Nils-Bertil Sörensson (M)  

Karl-Fredrik Klinker (M)  

Gudrun Pettersson (C)  

Ann Bengtsson (C)  

Bo Fritzson (C)  

John-Arne Larsson (C)  

Göran Holmberg (FP)  

Gareth Bush (FP)  

Lennart Hansson (KD 1 

Lars Gustafsson (KD)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Nils-Erik Johansson (S)  

Karl-Fredrik Tholin (S) 1 

Stina Lindberg (S) 1 

Bengt-Göran Persson (S)  

Håkan Ejwertz (V)  

Ulf Hammarsten (MP)  

Lars Schale (MP)  

Thore Johansson  (SD)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Ulf Johansson (Lap)  

Anna Maria Sjöstrand (SPI)  

Birgitta Annerfors (SPI) 1 
 
 
 



 
 
 
Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 24 juni 2014 
 
Protokollet, som justerats den 25 juni 2014, finns tillgängligt i Stadshuset,  
Humlegången 6, 312 80 Laholm 
 
Kommunledningskontoret 
 
Bo Erlandsson 
Kommunjurist 
 
 

Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 26 juni 2014  
t.o.m. den 18 juli 2014 intygas 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 104 Dnr 2012-000075 
 
Överföring av kommunens fastighetsförvaltning till Kommun-
fastigheter i Laholm AB 
 
Ärendet 
 
På grundval av en av Fasticon under 2012 gjord utredning av förut-
sättningarna för en samordnad fastighetsförvaltning mellan kom-
munen och Laholmshem AB har kommunfullmäktige den 26 
november 2013, § 164, uppdragit åt kommunstyrelsen att genom-
föra en fördjupad utredning av förutsättningar, omfattning, orga-
nisatoriska och ekonomiska konsekvenser av en överlåtelse av 
kommunens verksamhetslokaler till Laholmshem AB alternativt till 
ett dotterbolag. 
 
Fullmäktige har därefter den 17 december 2013, § 190, godkänt att 
Laholmshem AB bildar ett dotterbolag – Kommunfastigheter i 
Laholm AB – med ändamål att tillgodose kommunens behov av 
lämpliga lokaler för sina verksamheter. Fullmäktige beslutade sam-
tidigt bolagsordning och ägardirektiv för dotterbolaget. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret har i samråd med teknik- och service-
kontoret och Kommunfastigheter i Laholm AB upprättat förslag till 
överlåtelseavtal mellan kommunen och Kommunfastigheter, 
omfattande personal, fastigheter och inventarier m.m. Avtalet inne-
bär att ett 50-tal av kommunens verksamhetsfastigheter överlåts till 
Kommunfastigheter med tillträde den 1 januari 2015. Övergång av 
personal som accepterat anställning hos dotterbolaget eller moder-
bolaget enligt regler vid verksamhetsövergång sker dock den 1 
oktober 2014. 
 
Vissa verksamhetsfastigheter föreslås stanna kvar i kommunens 
ägo. Det gäller dels fastigheter som kommunen planerar att avyttra 
eller exploatera, dels fastigheter som på grund av regler rörande 
mervärdesskatt innebär betydande merkostnader i förhållande till 
nuläget. Kommunfastigheter föreslås förvalta dessa fastigheter 
enligt separat förvaltningsavtal. 
 
     forts 
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KF § 104 forts 
 
Överlåtelseavtalet innehåller vidare en överenskommelse om vill-
kor för hyres- och ansvarsförhållandet mellan Kommunfastigheter 
och kommunen för de lokaler som kommunen kommer att hyra av 
bolaget efter överlåtelsen. 
 
Fastigheterna föreslås överlåtas till bokfört värde på överlåtelse-
dagen med tillägg för det belopp som kommunen är skyldig att åter-
betala för moms på investeringar som kommunen tidigare fått 
ersättning för från kommunkontosystemet. Det bokförda värdet den 
1 januari 2015 beräknas till 195,4 mnkr och återbetalningen av tidi-
gare avdragen moms till ca 5,2 mnkr. Överlåtelsen omfattar vidare 
lös egendom till ett värde av 2,8 mnkr. Total köpeskilling för fas-
tigheterna och lös egendom uppgår därmed till 203,4 mnkr. 
 
Finansieringen av Kommunfastigheters förvärv av den delen av 
köpeskillingen som avser fastigheter och lös egendom föreslås ini-
tialt ske genom att två reverser om 148,2 mnkr respektive 20,0 
mnkr upprättas mellan kommunen och bolaget. Den senare reversen 
ersätts snarast genom en kvittningsemission med ett aktieägartill-
skott från kommunen till moderbolaget Laholmshem AB. Laholms-
hem överför i sin tur detta aktieägartillskott till Kommunfastigheter. 
Dessutom övertar bolaget ett från kommunen befintligt lån om 30,0 
mnkr. Den del av köpeskillingen som avser kommunens återbetal-
ning av tidigare avdragen moms, ca 5,2 mnkr, erläggs kontant till 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2014. 
Förslag till avtal om övergång av verksamhet till Kommunfastig-
heter i Laholm AB med följande bilagor: 
1. Förteckning över fastigheter som överlåts i etapp 1 
2. Förteckning över fastigheter som kan överlåtas i etapp 2 
3. Förteckning över byggnader som ska omfattas av förvaltnings-

avtal 
4. Förteckning över inhyrda paviljonger 
5. Förteckning över lös egendom 
 
     forts 
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KF § 104 forts 
 
6. Förteckning över avtal som övergår från kommunen till dotter-

bolaget 
7. Ramavtal för samhällsfastigheter i Laholm med bilaga 

Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014 § 114. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till avtal 

om överföring av kommunens fastighetsförvaltande verksamhet 
till Kommunfastigheter i Laholm AB innebärande verksam-
hetsövergång av personal per den 1 oktober 2014 och att kom-
munen överlåter förtecknade fastigheter och inventarier till 
bolaget per den 1 januari 2015 för en preliminär köpeskilling 
om 203,4 mnkr, varav 5,2 mnkr utgörs av s.k. investerings-
moms som bolaget ska erlägga kontant på tillträdesdagen. 
Tilläggsköpeskilling ska erläggas av bolaget när de försålda 
fastigheternas bokförda värde per den 1 januari 2015 kan fast-
ställas. 

 
2. Kommunfastigheter i Laholm AB:s förvärv av aktuella 

fastigheter och lös egendom från kommunen finansieras dels 
genom att reverser, initialt två skuldreverser på 148,2 mnkr 
respektive 20 mnkr med marknadsmässig ränta upprättas mel-
lan parterna, dels genom övertagande av ett från kommunen be-
fintligt lån om 30 mnkr. Reversens storlek ska justeras när slut-
giltigt värde på de försålda fastigheterna per den 1 januari 2015 
kan fastställas. 

 
3. Laholmshem AB beviljas ett aktieägartillskott på 20 mnkr som 

av Laholmshems styrelse ska överföras till Kommunfastigheter 
i Laholm AB. Detta aktieägartillskott ersätter reversen på mot-
svarande belopp. 

 
4. Kommunstyrelsen bemyndigas att godkänna avtal om över-

låtelse respektive överföring genom fastighetsreglering till 
Kommunfastigheter i Laholm AB av de fastigheter som för-
tecknats i bilaga 1 till avtalet om överföring av verksamhet till 
bolaget. 

     forts 
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KF § 104 forts 
 
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att träffa hyresavtal med Kom-

munfastigheter i Laholm AB för de fastigheter som förtecknats 
i bilaga 1 till avtalet om överföring av verksamhet till bolaget. 

 
6. Kommunstyrelsen bemyndigas vidare att träffa förvaltnings-

avtal med Kommunfastigheter i Laholm AB beträffande de fas-
tigheter som förtecknats i bilaga 3 till avtalet om överföring av 
verksamhet till bolaget. 

 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas slutligen att träffa avtal med 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB om köp 
respektive försäljning av tjänster i samband med verksamhets-
överföringen. 

____ 
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KF § 105 Dnr 2013-000178 
 
Försäljning av del av fastigheten Nyby 1:15 
 
Ärendet 
 
I syfte att utöka Nyby verksamhetsområde har kommunen köpt fas-
tigheten Nyby 1:15. Delar av Nyby 1:15 kommer inte att behövas 
för verksamhetsområdets expansion. Detta område omfattar ca 11 
hektar åkermark och en gårdsbildning med bostadshus, loge/stall 
samt en maskinhall. 
 
Det aktuella området av Nyby 1:15 har bjudits ut till försäljning 
genom mäklare. Högsta budet är 3 800 000 kronor. Samhällsbygg-
nadskontoret föreslår att budet antas och att upprättat förslag till 
köpekontraktet godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2014. 
Köpekontrakt. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014 § 115. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. 
____ 
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KF § 106 Dnr 2014-000088 
 
Svar på motion om förskola i Vallberga 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Kjell Henriksson och 
Annita Asplid (S) att fullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för en förskola i Vallberga i 
befintlig skola eller i dess närhet. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut att nämnden 
instämmer i motionens ståndpunkt att det finns ett behov av fler 
förskoleplatser i området kring Vallberga/Ränneslöv men även 
Våxtorp. En analys av senast framtagna befolkningsprognoser 
pågår för att skapa underlag för ett beslut om var en utbyggnad 
lämpligast ska ske. Som en konsekvens av detta arbete begär barn- 
och ungdomskontoret i ett annat ärende att teknik- och service-
kontoret ska utreda förutsättningarna för en tillbyggnad av Vall-
mons förskola i Ränneslöv. En sådan utbyggnad, om den är genom-
förbar, skulle innebära att Vallmons förskola omfattar tre avdel-
ningar med plats för 50-55 barn. 
 
Barn- och ungdomskontoret vill, så långt det är möjligt, undvika att 
skapa nya förskolor med enbart en avdelning vilket blir följden av 
en etablering i Vallberga utifrån motionens förslag. En förskola 
med enbart en avdelning innebär bland annat ökade driftkostnader 
per barn, ökad sårbarhet vad gäller barnens säkerhet och tillsyn 
samt ytterligare belastning på förskolechefen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen avslås mot bak-
grund av att det finns en planering för en utökning av antalet för-
skoleplatser i området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 11 februari 2014. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 maj 2014 § 54. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014 § 116. 
 
     forts 
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KF § 106 forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kjell Henrikssons (S) med instämmande av Bertil Johansson (Lap) 
och Gejbert Strömdahl (SD): Ärendet ska återremitteras till barn- 
och ungdomsnämnden för utredning i enlighet med motionsför-
slaget. 
 
Kent-Arne Andersson (C) med instämmande av Jonas Hellsten (M), 
Elisabeth Babic (M), Thomas Jönsson (M) och Majvor Persson (C): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen med 
hänvisning till att det planeras för en utökning av antalet förskole-
platser i området. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Kjell Henrikssons förslag om återremiss mot att 
ärendet ska avgöras i dag och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar avgöra ärendet i dag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. 
 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 
Nej-röst för bifall till förslaget om återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 24 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag och 16 nej-röster 
för förslaget om återremiss beslutar kommunfullmäktige enligt 
bestämmelsen om minoritetsåterremiss i 5 kap. 36 § kommunal-
lagen att bifalla förslaget om återremiss (se bilagda voteringslista 
till denna paragraf). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för utred-
ning i enlighet med motionsförslaget. 
____ 
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KF § 107 Dnr 2013-000348 
 
Svar på motion om golvmaterial i Lilla Tjärby förskola 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Lena Angviken och Eva 
Ericsson (MP) att golven i den planerade nya förskolan i Lilla 
Tjärby ska beläggas med linoleummattor i stället för plastmattor. 
 
Ärendets beredning 
 
Servicenämnden skriver i sitt beslut att bakgrunden till att en 
plastmatta valts som golvbeläggning i förskolan i Lilla Tjärby är att 
det är ett lättskött golvmaterial som tål slitage och därför lämpar sig 
för offentliga miljöer. Servicenämnden har även anlitat en inom-
huskonsult vid företaget Sweco som bl.a. konstaterar att risken att 
få i sig skadliga ftalater genom golvbeläggning bedöms som ytterst 
små. 
 
Servicenämnden föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 16 december 2013. 
Servicenämndens protokoll den 21 maj 2014 § 59. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014 § 117. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
____ 
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KF § 108 Dnr 2013-000331 
 
Svar på 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. 
 
Kommunfullmäktige har den 27 maj 2014, § 89, återremitterat 
motionen till kommunstyrelsen för utredning av kostnaderna för 
uppsättning av stolpar för snabbladdning av elbilar. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att kommunen har införskaf-
fat en elbil som levererades den 25 april 2014. Bilen kommer att 
marknadsföras bl.a. med väl synliga dekaler. Enligt uppgift från 
teknik- och servicekontoret är kostnaden för en stolpe för snabb-
laddning mellan 300 000 kr och 500 000 kr vilket det inte finns 
medel avsatta i budget för. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ges i upp-
drag att uppta medel i sitt förslag till investeringsbudget för år 2015 
för anskaffning och uppsättning av en laddningsstolpe för snabb-
laddning av elbilar. Förslaget ska åtföljas av en driftskostnadskalkyl 
som beskriver de årliga kommunala kostnaderna som blir en följd 
av investeringen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 21 oktober 2013. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014 § 118. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Majvor Persson (C): Bifall till motionen. 
 
     forts 
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KF § 108 forts 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Kristina Jönsson (S) och 
Bertil Johansson (Lap): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att ta upp medel i sitt förslag 
till investeringsbudget för år 2015 för anskaffning och uppsättning 
av en laddningsstolpe för snabbladdning av elbilar. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Majvor Pers-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång. 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till svar på motio-
nen. 
Nej-röst för bifall till motionsförslaget. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 33 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 8 nej-röster för 
bifall till Majvor Perssons förslag beslutar kommunfullmäktige i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag (se bilagda voteringslista 
till denna paragraf). 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta upp medel i sitt förslag 

till investeringsbudget för år 2015 för anskaffning och uppsätt-
ning av en laddningsstolpe för snabbladdning av elbilar. För-
slaget ska åtföljas av en driftskostnadskalkyl som beskriver de 
årliga kommunala kostnaderna som blir en följd av invester-
ingen. 

 
2. Mot bakgrund av att motionens första och tredje att-sats är 

genomförda förklaras motionen i övrigt behandlad. 
____ 
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KF § 109 Dnr 2014-000157 
 
Budgetuppföljning 1/2014 
 
Ärendet 
 
Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå 
från redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. 
Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårs-
rapporten och redovisas till fullmäktige vid ett och samma tillfälle 
under oktober. 
 
I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-
getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda 
avvikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. I 
den andra uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna underlag 
till uppföljningen av de gemensamma prioriterade resultatmålen. 
 
Kommunstyrelsen redovisar budgetuppföljning nr 1/2014. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå 
där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har 
kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten och 
servicenämnden en budgetram för avfallsverksamheten. Anslagen i 
investeringsbudgeten binds på projekt med undantag för inventarier, 
utrustning och vissa smärre åtgärder där nämnderna erhållit inve-
steringsramar. 
 
Sammantaget för samtliga nämnder uppgår prognostiserat nettobud-
getunderskott till 4,0 mkr. De största avvikelserna redovisar social-
nämnden (-4,9 mkr). Verksamheternas nettokostnader beräknas för 
helåret öka med 4,6 procent. 
 
Socialnämnden redovisar även åtgärdsplaner där nämnden beskriver 
vilka åtgärder man genomför eller har för avsikt att genomföra i 
syfte förhindra eller åtminstone begränsa det befarade underskottet. 
 
  forts 
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KF § 109 forts 
 
Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget och fastighets-
avgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 110,6 mkr, vilket är 4,4 mkr 
mer än vad som budgeterats. Ökningen i förhållande till föregående 
år blir då 2,5 procent. 
 
I förhållande till investeringsbudgeten på 127,9 mkr beräknas de 
totala investeringarna bli 16,8 mkr lägre för att då uppgå till 111,1 
mkr. 
 
Enligt prognosen kommer kommunens slutliga resultat att uppgå till 
+1,9 mkr. Budgeterat resultat efter tillkommande anslag i komplette-
ringsbudgeten är +0,1 mkr. 
 
I samband med servicenämndens behandling av budgetuppföljning 
anmäler nämnden att kostnaden för om- och tillbyggnad av 
Veingeskolan beräknas överstiga godkänd totalutgift med 1,0 mkr. 
Samtidigt beräknas totalkostnaden för om- och nybyggnationen av 
Mellbystrandsskolan bli cirka 1,3 mkr lägre än budgeterat. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har den 22 maj 2014 beslutat begära 
tilläggsanslag om 650 tkr för att säkerställa kvalitén i undervis-
ningen för nyanlända barn och elever. Den förstärkta skolpengen 
föreslås införas fr.o.m. höstterminen 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetuppföljning 1/2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014 § 119. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Barn- och ungdomsnämnden medges inte tilläggsanslag för 

undervisningskostnader för nyanlända barn och elever. Nämn-
den uppmanas i stället att under innevarande år finansiera 
sådana merkostnader från det ekonomiska utrymme som man i 
budgetutfallsprognosen beräknar uppkomma inom skolskjuts-
verksamheten och för lokalkostnader. I samband med beslut om 
överföring av årets budgetresultat till resultatfond bör hänsyn 
tas till merkostnaderna. 

     forts 
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KF § 109 forts 
 
2. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. 
____ 
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KF § 110 Dnr 2014-000202 
 
Budgetramar och planeringsförutsättningar 2015 
 
Ärendet 
 
Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 
kommunfullmäktige under juni månad fastställa definitiva budget-
ramar för nästkommande år. 
 
Innevarande års budget kompletterat med godkända förändringar i 
den ekonomiska planen utgör grundläggande budgetram för 
respektive nämnd. Vidare uppdateras förutsättningarna för den eko-
nomiska planeringen med utgångspunkt från bl.a. statliga beslut 
som påverkar kommunens verksamhet och ekonomi, aktuella pro-
gnoser för skatteunderlagsutveckling, inflation, sysselsättning, 
räntor etc. Hänsyn har även tagit till förändringar eller nya förhål-
landen i verksamheterna som inte var kända vid fjolårets behand-
ling av den ekonomiska planen. 
 

Mot bakgrund av att prognosen över 2015 års intäkter nu visar på 
ett bättre utfall har det funnits utrymme för vissa tillskott i nämn-
dernas budgetramar samtidigt som den planerade budgetminsk-
ningen om 10,0 mkr kan undvikas. Utöver de resursförändringar 
som godkänts i befintlig ekonomisk plan utökas nämndernas bud-
getramar för 2015 med totalt 14,0 mkr. Detta innebär samtidigt att 
utrymmet för ytterligare tillskott, utöver de som ges i de nu före-
liggande budgetramarna, är synnerligen begränsade med nu kända 
förutsättningar. 
 
Vidare har budgetramarna anpassats till de beslutade förändring-
arna i den politiska organisationen och överföringar av ansvaret 
mellan nämnder för vissa verksamheter. Genom att servicenämnden 
upphör from 2015 överförs de ekonomiska resurserna för nämndens 
verksamhet till kommunstyrelsens budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetramar för år 2015 samt övriga direktiv och uppdrag till 
nämnderna. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014 § 120. 
 
 forts 
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KF § 110 forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Lena Angviken (MP): 
Budgetramarna för 2015 ska utöver kommunstyrelsens förslag om 
tillskott på 14 000 tkr utökas med 13 000 tkr fördelat enligt föl-
jande. 
 
1. Kommunstyrelsens budgetram utökas med ytterligare 5 500 tkr 

till totalt 6 200 tkr för satsningar på vissa lärargrupper, mark-
nadsföringsinsatser samt vägförbättringar. 

 
2. Barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med ytter-

ligare 4 000 tkr till totalt 6 500 tkr för höjning av elevpengen, 
mindre barngrupper inom förskolan, kvalitetssäkring av utbild-
ningen samt satsningar på omsorg under obekväm arbetstid och 
svenskundervisning. 

 
3. Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram utökas med 

ytterligare 3 000 tkr för satsningar på lokal samverkan och 
resor till Auschwitz. 

 
4. Socialnämndens budgetram utökas med ytterligare 500 tkr till 

totalt 10 900 tkr för satsningar på försörjningsstöd, hälso- och 
sjukvård, lägre gräns för särskilt boende samt familjeförskola. 

 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Bertil Johansson (Lap), 
Elisabeth Babic (M), Mikael Kahlin (M) och Majvor Persson (C): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetramar. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budgetram för 
kommunstyrelsen mot Kjell Henrikssons förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till budget-
ram för barn- och ungdomsnämnden mot Kjell Henrikssons förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag. 
 forts 
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KF § 110 forts 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till budget-
ram för kultur- och utvecklingsnämnden mot Kjell Henrikssons för-
slag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till budget-
ram för socialnämnden mot Kjell Henrikssons förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens för-
slag till budgetramar i övrigt och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget-
ramar för år 2015 med åtföljande uppdrag till nämnderna. 
 
Reservationer 
 
Kjell Henriksson, Magnus Johansson, Glenn Kjellin, Kristina Jöns-
son, Rosita Antonsson, Siv Pålsson, Nils-Erik Johansson, Annita 
Asplid och Ove Bengtsson (S), Lena Angviken och Eva Eriksson 
(MP) samt Lennart Svensson (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Kjell Henrikssons yrkanden. 
_____ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 
ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 111 Dnr 2014-000194 
 
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 första kvartalet 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 20 maj 2014 § 49. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014 § 121. 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till 
handlingarna. 
____ 
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KF § 112 Dnr 2014-000195 
 
Uppsägning av avtal om överlåtelse av uppgifter angående 
färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
Ärendet 
 
Laholms kommun överlämnade genom beslut av kommunfullmäk-
tige den 31 januari 2012, § 8, sina uppgifter avseende färdtjänst och 
riksfärdtjänst till Region Halland som från och med den 1 januari 
2012 är regional kollektivtrafikmyndighet. 
 
Avtalet trädde i kraft den l januari 2012 och löper därefter med fyra 
år i sänder om det inte sagts upp av någon part senast 18 månader 
före avtalsperiodens utgång. Eventuell uppsägning ska vara skriftlig 
och delges samtliga kommuner i länet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avtal om överlåtelse av uppgifter angående färdtjänst och 
riksfärdtjänst mellan Laholms kommun och Region Halland. 
Skrivelse till Region Halland den 4 juni 2014 om behov av ändring 
av färdtjänstavtal. 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2014 § 122. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner uppsägning av avtalet mellan 
Laholms kommun och Region Halland om överlåtelse av uppgifter 
enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. 
____ 
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KF § 113 Dnr 2014-000193 
 
Prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samord-
ningsförbundet Halland 
 
Ärendet 
 
Kommunen är sedan år 2010 tillsammans med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Varbergs, Fal-
kenbergs, Halmstads och Hylte kommuner medlem i Samordnings-
förbundet i Halland för finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser. 
 
Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av reha-
biliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frå-
gan om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvalt-
ning. 
 
Ärendets beredning 
 
Den för kommunerna gemensamma revisorn föreslår i revisions-
berättelse att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse den 5 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
____ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 
Kommunfullmäktige 2014-06-24 
 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KF § 114 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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KF § 115 Dnr 2014-000204 
 
Remiss av medborgarförslag om badbrygga i Skummeslövs-
strand 
 
I ett medborgarförslag av Per Stagnebo, Skummeslövsstrand, före-
slås att en badbrygga anläggs nedanför Stora Strandvägen i Skum-
meslövsstrand. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 26 maj 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämnden svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2014. 
____ 
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KF § 116 Dnr 2014-000214 
 
Remiss av medborgarförslag om elförsörjning vid Parkens Dag 
 
I ett medborgarförslag av Christer Eriksson, Veinge, föreslås att det 
dieseldrivna elverk som användes vid Parkens Dag den 6 juni 2014 
ska ersättas av el via kabel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 11 juni 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige överlåter till servicenämnden att besluta om 
medborgarförslaget, varvid nämnden svar på förslaget ska anmälas 
senast vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2014. 
____ 
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KF § 117 
 
Anmälningar 
 
1. Kommunstyrelsen. Prövning av verksamheten i HallWan AB 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen. 
Dnr 2014-101. 
 

2. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om remissinstans 
i ärenden om strandtrafik. 
Dnr 2014-154. 
 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 
gatunamn. 
Dnr 2014-038. 

 
4. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 

12 kap. 1 § plan- och bygglagen om antagande av ett förslag till 
detaljplan för Ebbarp 1:22 m. fl. (Ebbarps stugby) inte ska ske. 
Dnr 2010-373. 

 
5. Länsstyrelsen i Hallands län. Beslut att någon prövning enligt 

12 kap. 1 § plan- och bygglagen om antagande av ett förslag till 
detaljplan för Skummeslöv 13:61 m.fl., Ängen inte ska ske. 
Dnr 2013-078. 

____ 
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