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 Roland Gottfridsson 
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FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 
VOTERINGSLISTA    § 173    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Elisabet Babic  (M) l  l      

Thomas Jönsson (M) l  l      

Mikael Kahlin (M) l  l      

Margareta Bengtsson (M) l  l      

Christer Johnsson (M) l  l      

Lena Drott (M) -- Cecilia Roos l      

Jonas Hellsten (M) l  l      

Karl-Fredrik Klinker (M) l  l      

Angela Magnusson (M) l  l      

Erling Cronqvist (C) -- Lorenz Pucher l      

Ove Bengtsson (C) l  l      

Maria Bronelius (C) l  l      

Lena Olofsdotter  (C) -- Gudrun Pettersson l      

Ann Bengtsson (C) l  l      

Majvor Persson (C) l  l      

Eva Eriksson (MP) l  l      

Lena Angviken (MP) l  l      

Martin Petersson (MP) l  l      

Lars Gustafsson (KD) l  l      

Helene Nilsson (KD) l  l      

Emma Gröndahl                       (1) (FP) l Margareta Jonsson                (1) l      

Kjell Henriksson (S) l  l      

Annita Asplid (S) l  l      

Magnus Johansson (S) l  l      

Kristina Jönsson (S) l  l      

Tenny Davidsson  (S) l  l      

Siv Pålsson (S) l  l      

Kewin Hansen (S) l  l      

Birgitta Fritzon (S) l  l      

Ove Bengtsson (S) l  l      

Rosita Antonsson (S) l  l      
(1) §§ 171-175                                                           (1) §§ 168-170 
 



FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 
VOTERINGSLISTA § 173 § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstg ers Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Lennart Svensson (V) l  l      

Rikard Vesterlund (SD) l    l    

Hans Hansson (SD) l    l    

Ingmar Rundberg (SD) l    l    

Gejbert Strömdahl (SD) l    l    

Thomas Lövenbo (SD) l    l    

Per Asklund  (SPI) l    l    

Roland Norman (SPI) l    l    

Bertil Johansson (Lap) l    l    

Roland Gottfridsson (C) l  l      
 
 
 
 
 
 
 



FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 

Ersättare Parti Nv 

John Löfstedt (M)  

Cecilia Roos (M)  

Jenny Lundholm Graveleij (M)  

Knut Slettengren (M) l 

Gert Olsson (M) l 

Lorenz Pucher (C)  

Gudrun Pettersson (C)  

Fredrik Lindqvist (C)  

Kent-Arne Andersson (C) l 

Pontus Svensson (MP) l 

Ulf Bjerstaf (MP)  

Lennart Hansson (KD) l 

Sven-Olof Ugglesjö (KD l 

Margareta Jonsson  (FP) l 

Göran Holmberg (FP) l 

Glenn Kjellin (S)  

Anna-Lena Lövgren Melin (S)  

Bo Tengqvist (S) l 

My Persson (S) l 

Karl-Fredrik Tholin (S) l 

Håkan Ejwertz (V)  

Monica Schramm (V)  

Lars-Göran Jarl (SD) l 

Peter Berndtson (SD)  

Conny Nilsson  (SD) l 

Anna Maria Sjöstrand (SPI) l 

Birgitta Annerfors (SPI)  

Lars Inge Johansson (Lap)  

Gunilla Waldeman (Lap) l 
 
 
 



 
Laholms kommun 
 
Anslagsbevis 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 28 oktober 2014 
 
Protokollet, som justerats den 30 oktober 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. 31 oktober 2014  
t o m den 21 november 2014 intygas 
 
 
………………………………………………… 
Irina Boutenko 
Kommunledningskontoret 
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KF § 168 Dnr 2014-000302 
 
Svar på interpellation om uttalande vid föräldramöte i skol-
verksamheten 
 
Ärendet 
 
Gejbert Strömdahl (SD) begär i interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande med hänvisning till uttalanden vid ett föräldramöte 
svar på frågor om det är förenligt med en lärares/rektors uppgift att 
under arbetstid försöka påtvinga föräldrar sin personliga åsikt och 
påverka deras politiska val samt om kommunen har direktiv som 
innebär att personer med viss politisk åsikt inte får anställas i kom-
munens verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige har den 30 september 2014, § 142, beslutat att 
interpellationen får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Interpellation den 24 september 2014. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) svarar på 
interpellationen. 
____ 
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KF § 169 Dnr 2013-000342 
 
Svar på motion om giftfria produkter och material i kommu-
nens förskolor och skolor 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Majvor Persson (C) att 
kommunen ska ta fram en åtgärdsplan för giftfria produkter och 
material i kommunens förskolor och skolor samt att kommunen ska 
ställa krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling. 
 
Kommunfullmäktige har den 17 december 2013, § 197, remitterat 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att riksdagen under 1999 
antog femton miljökvalitetsmål för att säkra en hållbar utveckling 
för vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser. Ett 
av målen är Giftfri miljö. Målet innebär bland annat att förekoms-
ten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
inte ska hota människors hälsa. Kommunfullmäktige har den 28 
augusti 2012, § 129, beslutat om lokalt handlingsprogram för 
genomförande av miljökvalitetsmålen. 
 
I handlingsprogrammet fastställs bland annat att vid upphandling av 
tjänster eller produkter ska kommunen ställa som krav att kemiska 
produkter och varor (som inhandlas eller ska användas av den som 
utför tjänsterna) är försedda med hälso- och miljöinformation om 
de farliga ämnen som ingår. Vid all offentlig upphandling ska 
kommunen ställa krav på att inköpta varor i huvudsak är fria från 
hälso- och miljöfarliga ämnen. 
 
Kommunledningskontoret framhåller att en inventering av före-
komsten av produkter och material som innehåller miljögifter i 
enlighet med motionen skulle vara mycket tidsödande. Kommunen 
bör därför koncentrera sig på att verkställa det lokala handlingspro-
grammet för genomförande av miljökvalitetesmålen så att nya pro-
dukter och material är giftfria. 
 
     forts 
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KF § 169 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 5 december 2013. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 oktober 2014 § 176. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kjell Henriksson (S): Tilläggsyrkande om att kommunens 
verksamheter ska efter upphandling återkoppla om det lokala 
handlingsprogrammets riktlinjer har följts. 
 
Lena Angviken (MP) med instämmande av Elisabet Babic (M): 
Bifall till kommunstyrelsen förslag om svar på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Kjell Henrikssons för-
slag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen behandlad med hänvisning 
till kommunens lokala handlingsprogram för genomförande av 
miljökvalitetsmålen. 
____ 
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KF § 170 Dnr 2014-000262 
 
Delårsrapport för kommunens ekonomi och verksamhet med 
budgetutfallsprognos 2014 
 
Ärendet 
 
Enligt 9 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 
minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovis-
ning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. 
Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en 
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet 
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska 
behandlas av kommunfullmäktige. 
 
Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 
Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 
som också utgår från redovisningen per sista augusti. 
 
Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-
derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 
vid årets slut av de gemensamma prioriterade resultatmålen i kom-
munplanen. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 
januari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfalls-
prognoser. 
 
Periodens slutliga resultat uppgår till +21,7 mkr. Enligt prognosen 
kommer kommunens slutliga resultat för helåret att uppgå till +9,3 
mkr. Budgeterat resultat är +0,1 mkr. 
 
Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-
budgetunderskott till 1,6 mkr. 
 
De största avvikelserna redovisar barn- och ungdomsnämnden 
(+5,0 mkr) och socialnämnden (-4,1 mkr). 
 
     forts 
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KF § 170 forts 
 
Nämndernas totala nettokostnader under de första åtta månaderna 
ökade med 1,6 procent i förhållande till motsvarande period 2013. 
Ökningen i fjolårets delårsrapport var 2,0 procent. 
 
Skatteintäkter, fastighetsavgift och statligt utjämningsbidrag har 
ökat med 2,4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Dessa 
beräknas för helåret uppgå till 1 111,5 mkr, vilket är 5,3 mkr mer 
än vad som budgeterats. 
 
Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå 
till 0,8 procent. I budget uppgick detta resultatmål till 0,2 procent. 
Målet för innevarande år uppfylls således men understiger det lång 
siktiga målet på 2,0 procent. 
 
Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 
till 47,7 mkr. Prognostiserade nettoinvesteringar för hela året ligger 
på 92,6 mkr vilket är 35,4 mkr lägre än budget. 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av delårsrapporten föreligger 
revisorernas skriftliga bedömning av om resultatet i rapporten är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndernas budgetuppföljning 2 år 2014. 
Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 oktober 2014 § 177. 
Kommunrevisorernas skrivelse den 15 oktober 2014. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Delårsrapporten och budgetutfallsprognosen läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 171 Dnr 2014-000303 
 
Riktlinjer för sponsring avseende kommunal och extern verk-
samhet 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har den 22 juni 1992, § 79 beslutat medge 
kommunens nämnder rätt att utnyttja sponsring för finansiering av 
kommunal verksamhet där så befinns lämpligt och förenligt med 
den kommunala kompetensen. Beslutet avser således verksam-
heternas möjlighet att ta emot sponsring. Det kan emellertid även 
finnas behov av övergripande vägledning vid behandling av ansök-
ning om kommunal sponsring eller sponsringsliknande bidrag från 
kommunen. 
 
Kommunledningskontoret lägger därför fram förslag till riktlinjer 
för sponsring som behandlar vilka kriterier och förutsättningar som 
ska gälla om kommunen ska sponsra en extern aktör men också om 
kommunen själv tar emot sponsring. Avgörande för om kommunen 
kan ta emot sponsringsmedel är på vilka villkor som sponsringen är 
förknippad med. Villkoren får inte medföra ett beroendeförhållande 
till sponsorn eller inskränka det politiska handlingsutrymmet. 
 
Varje sponsring ska regleras genom ett skriftligt avtal där bl.a. 
sponsorns stöd och kommunens motprestation preciseras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2014. 
Riktlinjer för sponsring. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 oktober 2014 § 178. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till riktlin-

jer för sponsring. 
 
2. Kommunfullmäktige upphäver regler för sponsring av kommu-

nal verksamhet, antagna av fullmäktige den 22 juni 1992, § 79. 
____ 
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KF § 172 Dnr 2014-000304 
 
Riktlinjer för avyttring av kommunens inventarier och utrust-
ning 
 
Ärendet 
 
I kommunen finns sedan ett antal år tillbaka interna anvisningar för 
försäljning av överskottsmaterial. Det har emellertid ansetts finnas 
ett behov av att uppdatera dessa anvisningar och samtidigt skapa 
heltäckande regler för avyttring av inventarier och utrustning som 
ägs av kommunen. 
 
Kommunledningskontoret lägger därför fram förslag till riktlinjer 
för avyttring av inventarier och utrustning som anskaffats och ägs 
av kommunen men som verksamheten inte längre har behov av och 
inte kunnat utnyttjas för utbyte mot ny utrustning. Med avyttring 
avses försäljning, bortskänkning eller kassation/skrotning. 
 
Riktlinjerna klargör bl.a. vem som har rätt att fatta beslut om avytt-
ringen samt former för hur avyttring ska ske. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2014. 
Riktlinjer för sponsring. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 oktober 2014 § 179. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till riktlinjer 
för avyttring av inventarier och utrustning. 
____ 
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KF § 173 Dnr 2013-000299 
 
Översyn av kommunen skolorganisation 
 
Ärendet 
 
Genom direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala 
verksamheter fick barn- och ungdomsnämnden i uppdrag av kom-
munstyrelsen att se över och ompröva verksamhetens kostnader 
med syfte att skapa utrymme till prioriterade områden samt sänka 
den allmänna kostnadsnivån. Nämnden redovisade genomlysningen 
till kommunstyrelsen i april 2013. 
 
Av utredningen framgick bland annat att lokalkostnaderna tar en 
allt större del av de totala undervisningsresurserna i anspråk. 
 
Mot bakgrund av ovanstående fick barn- och ungdomsnämnden i 
juni 2013 i uppdrag att till kommunfullmäktige lämna ett heltäck-
ande förslag på förändrad organisation inom grundskolan och för-
skolan som är anpassad till nuvarande prognoser för elevunderlag 
och utvecklingen inom verksamheten i övrigt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2013 att medge 
barn- och ungdomsnämnden extra anslag, dels för finansiering av 
en utredning av lokalmässiga förutsättningar för Lagaholmsskolan 
dels en ny F-6 skola i Laholms tätort. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och ungdomskontoret har bl.a. beskrivit prognoser för antalet 
elever i kommunen, förslag till lokalmässiga lösningar för att möta 
elevtalsutveckling samt kostnadsberäknat dessa. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår i sitt beslut att kommunfull-
mäktige beslutar enligt utredningens alternativ 2A beträffande 
Lagaholmsspåret. Förslaget innebär att en ny F-6 skola byggs i 
östra Laholm, Lagaholmsskolan renoveras samt att anpassning görs 
av lokalerna med syfte att särskoleverksamhet ska bedrivas i Laga-
holmsskolan. 
 
     forts 
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KF § 173 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 september 2014 § 
84. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 oktober 2014 § 180. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bertil Johansson (Lap): Kommunstyrelsens förslag enligt punkt 1 
om inriktning av skolorganisationen för Lagaholmsspåret ska 
återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda förutsättningarna 
för en ny F-9 skola i Laholms tätort. 
 
Roland Norrman (SPI) med instämmande av Bertil Johansson (Lap) 
och Gejbert Strömdahl (SD): Kommunstyrelsens förslag enligt 
punkt 2 om åtgärder för anpassning av Knäredsskolan ska 
återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda kostnaderna för 
ombyggnad av Dalkulla förskola. 
 
Thomas Jönnson (M) med instämmande av Helene Nilsson (KD), 
Elisabet Babic (M), Emma Gröndahl (FP) och Ove Bengtsson (C): 
Bifall till kommunstyrelsen förslag i enlighet med barn- och 
ungdomsnämndens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Bertil Johanssons förslag om återremiss av 
kommunstyrelsens förslag punkt 1 mot att ärendet ska avgöras i dag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet i dag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens för-
slag punkt 1 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter Roland Norrmans förslag om åter-
remiss av kommunstyrelsens förslag punkt 2 mot att ärendet ska 
avgöras i dag och finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra 
ärendet i dag. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens för-
slag punkt 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
     Forts 
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KF § 173 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner barn- och ungdomsnämndens 

förslag till inriktning av skolorganisationen för Lagaholms-
spåret i enlighet med redovisat alternativ 2A och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att verkställa en förstudie för genomförande 
av inriktningsalternativet. I förstudien ska hänsyn tas till fram-
tida utökning av bebyggelsen i centralorten och på östra Nyby. 

 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att beställa 
projektering av åtgärder för att anpassa Knäredsskolan för för-
skoleverksamhet i enlighet med barn- och ungdomsnämndens 
förslag. 

 
Reservation 
 
Rikard Vesterlund, Hans Hansson, Ingmar Rundberg, Gejbert 
Strömdahl och Thomas Lövenbo (SD), Per Asklund och Roland 
Norman (SPI) samt Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot 
beslutet. 
____ 
 
Under överläggningen i ärendet beslutar kommunfullmäktige om 
ajournering för genomförande av allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 174 
 
Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
allmänhetens frågestund. 
____ 
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KF § 175 
 
Anmälningar 
 
1. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande om överklagande av 

länsstyrelsens beslut att avslå överklagande om antagande av 
förslag till detaljplan för Skummeslöv 13:61 m.fl., Ängen i 
Laholms kommun. 
Dnr 2013-078. 

 
2. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

utomhusgym i Stadsparken. 
Dnr 2014-121. 

 
3. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

bowlinghall. 
Dnr 2014-122. 

 
4. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

utomhusgym. 
Dnr 2014-140. 

 
5. Kultur- och utvecklingsnämnden. Svar på medborgarförslag om 

padelbana i Laholm. 
Dnr 2014-161. 

 
6. Socialnämnden. Svar på medborgarförslag om ändrad benäm-

ning för brukare inom äldreomsorgen. 
Dnr 2014-116. 

 
7. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om badflotte i 

Skummeslövsstrand. 
Dnr 2014-163. 
 

8. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om bänkar vid Fri-
bergs hörna i Laholm. 
Dnr 2014-181. 

____ 
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