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VOTERINGSLISTA    §    § 
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Elisabet Babic  (M) l        
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KF § 176 Dnr 2014-000136 
 
Svar på motion om regionalt innovationsråd 
 
Ärendet 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Kjell Henriksson (S) att 
kommunen ska verka för att Region Halland tar initiativ till att ett 
regionalt innovationsråd bildas med uppgift att samla den hal-
ländska politiken i kommuner och region, näringslivet, arbetsmark-
nadens parter och akademien i syfte att ta fram en sammanhållen 
innovationsstrategi för utveckling av näringslivet, sysselsättningen 
och tillväxten. 
 
Ärendets beredning 
 
Regionfullmäktige i Region Halland har den 8 oktober 2014 § 79 
antagit Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Tillväxtstrategin 
pekar ut ett antal strategiska val och prioriteringar för Halland. 
Bland dessa finns målet; Halland, en region som stimulerar till 
innovation, förnyelse och ökat företagande. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att i tillväxtstrategin, liksom 
motionen, betonas vikten av att skapa innovationssystem, dvs. en 
struktur för att koppla ihop kompetenser och kapital som behövs för 
att innovationer och idéer ska kunna kommersialiseras. I Halland 
består detta idag av aktörer såsom Science Park, Högskolan i Halm-
stad, affärsänglar, Almi och Connect. I tillväxtstrategin konstateras 
liksom i motionen att dessa innovationssystem behöver utvecklas 
både för att ha förmåga att stimulera innovationer i ett brett per-
spektiv och vårda och utveckla styrkeområden och kluster som har 
särskilt goda förutsättningar i Halland. 
 
Tillväxtstrategin framhåller vikten av att arbeta med mötesplatser 
för utbyte av kunskap och idéer så att en kultur som främjar inno-
vationer stimuleras. Utöver att mötesplatser skapas behöver det 
utvecklas stödsystem som kan medverka till att göra vägen från god 
idé till kommersialiserad produkt eller tjänst kortare och mindre 
riskfylld för innovatören. Liksom i motionen menar Region Halland 
att det halländska innovationsstödsystemet behöver bli tydligare 
och mer hållbart genom långsiktiga finansieringslösningar. 
     forts 
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KF § 176 forts 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att Region Halland genom 
tillväxtstrategin identifierat samma behov som motionären men inte 
lika tydligt har fastslagit formen för innovationssystemet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 21 mars 2014. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 191. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bertil Johansson (Lap): 
Kommunstyrelsens representanter i Region Hallands kommun-
beredning ska ges i uppdrag att verka för att regionen tar initiativ 
till att ett regionalt innovationsråd bildas. 
 
Elisabet Babic (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag att motio-
nen ska förklaras besvarad med hänvisning till att det i Region 
Hallands tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 betonas vikten av 
ett regionalt innovationsarbete. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till att det i Region Hallands tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 
betonas vikten av ett regionalt innovationsarbete. 
 
Reservationer 
Kjell Henriksson, Annita Asplid, Anna-Lena Lövgren Melin, Bo 
Tengqvist, Tenny Davidsson, Siv Pålsson, My Persson, Birgitta 
Fritzon, Ove Bengtsson och Rosita Antonsson (S), Bertil Johansson 
(Lap) och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 
____ 
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KF § 177 Dnr 2014-000225 
 
Svar på motion om kemikaliefri upphandling 
 
Ärendet  
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Eva Ericsson (MP) att 
kommunens upphandling ska göras efter kandidatförteckningen 
med särskilt farliga ämnen i EU:s förordning (EG) nr 1907/2006-
Reach-förordningen. 
 
Ärendets beredning 
 
Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa svarar för kandidat-
förteckningen med särskilt farliga ämnen enligt EU:s förordning 
(EG) nr 1907/2006-Reach-förordningen. Förteckningen uppdateras 
kontinuerligt och senast den 16 juni 2014 uppdaterades förteck-
ningen med fyra ämnen. Ämnen som kan föreslås till kandidatför-
teckningen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvar-
liga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön. Med 
detta avses ämne som uppfyller kriterierna för att klassificeras som 
cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt, betraktas 
som långlivat, bioackumulerande och toxiskt eller mycket långlivat 
och mycket bioackumulerande eller har andra allvarliga egenskaper 
som till exempel hormonstörande egenskaper. 
 
Kommunfullmäktige har den 22 november 2011 § 166 antagit rikt-
linjer för upphandling. I riktlinjerna anges bland annat att miljöhän-
syn ska beaktas så långt detta är förenligt med gällande upphand-
lingslagstiftning. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier är ett 
stöd i arbetet för att kunna ställa relevanta miljökrav. 
 
Miljöstyrningsrådet har tagit fram formulering för hur den upp-
handlande myndigheten kan ställa krav för att begränsa innehållet 
av farliga kemikalier. 
 
Om den upphandlande myndigheten väljer att ställa krav på att 
varan inte ska innehålla något eller några av de ämnen som är 
namngivna på kandidatförteckningen bör en marknadsundersökning 
göras för att säkerställa att det finns produkter på marknaden som 
uppfyller kravet. 
     forts 
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KF § 177 forts  
 
Kommunledningskontoret föreslår med hänvisning till kommunens 
riktlinjer för upphandling att motionen ska anses behandlad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion den 25 juni 2014. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2014. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 192. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Eva Ericsson (MP: Bifall till kommunstyrelsens förslag till svar på 
motionen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen behandlad med hänvisning 
till kommunens riktlinjer för upphandling som anger bland annat att 
miljöhänsyn ska beaktas så långt detta är förenligt med gällande 
upphandlingslagstiftning. 
____ 
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KF § 178 Dnr 2014-000317 
 
Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens 
verksamhetsområde 
 
Ärendet  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden lägger fram förslag till ändring av 
hyror och avgifter inom nämndens verksamhetsområde att gälla 
från och med den 1 januari 2015.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 oktober 2014 § 
145. 
Förslag till hyror och avgifter i fritidsanläggningar m.m. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 193. 
 
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 2015. 
____ 
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KF § 179 Dnr 2014-000316 
 
Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger fram förslag till taxa för pröv-
ning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning att gälla från och med den 1 januari 2015. 
 
Ärendets beredning 
 
Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Gruppindelningar, 
tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid 
behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/justeringar så att 
taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som 
bedrivs. Timtaxan för prövning enligt lagen med särskilda bestäm-
melser om gaturenhållning och skyltning är idag 800 kronor/timma. 
 
Taxeförslaget innebär bland annat följande justeringar: 
 
• Timtaxan justeras från 800 till 820 kronor/timma. Timtaxan är 

beräknad på 2014 års kostnader. 
• Miljö- och byggnadsnämnden ges möjlighet att indexreglera 

timtaxan enligt SKL:s förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 september 2014 § 
128. 
Förslag till taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmel-
ser om gaturenhållning och skyltning. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 194. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för pröv-
ning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning att gälla från och med den 1 januari 2015. 
____ 
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KF § 180 Dnr 2014-000315 
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
Ärendet  
 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger fram förslag till taxa för 
offentlig kontroll av livsmedel att gälla från och med den 1 januari 
2015. 
 
Ärendets beredning 
 
Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Gruppindelningar, 
tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid 
behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/justeringar så att 
taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som be-
drivs. 
 
Enligt Livsmedelslagen ska två olika taxor tillämpas, en lägre 
avgift för registrering och extra offentlig kontroll där restid ingår 
och en högre avgift för planerade kontroller där restiden inte ingår. 
Enligt livsmedelslagen krävs full kostnadstäckning för kontrollen. 
Taxornas lydelse följer SKL:s förslag. 
 
Taxeförslaget innebär bland annat följande justeringar: 
 
• Timtaxan för registrering och extra offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagen justeras från 800 till 820 kronor/timma. Tim-
taxan för planerad kontroll enligt livsmedelslagen justeras från 
950 till 970 kronor/timma. Timtaxan är beräknad på 2014 års 
kostnader. 

• Miljö- och byggnadsnämnden ges möjlighet att indexreglera 
timtaxan enligt SKL:s förslag.  

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 september 2014 § 
129.    
Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 195. 
 
     forts 
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KF § 180 forts  
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för offent-
lig kontroll av livsmedel att gälla från och med den 1 januari 2015. 
____ 
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KF § 181 Dnr 2014-000314 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger fram förslag till taxa för pröv-
ning och tillsyn inom strålskyddslagens område att gälla från och 
med den 1 januari 2015. 
 
Ärendets beredning 
 
Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Gruppindelningar, 
tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid 
behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/justeringar så att 
taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som be-
drivs. 
 
Taxeförslaget innebär bland annat följande justeringar: 
 
• Timtaxan justeras från 800 till 820 kronor/timma. Timtaxan är 

beräknad på 2014 års kostnader. 
• Miljö- och byggnadsnämnden ges möjlighet att indexreglera 

timtaxan enligt SKL:s förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 september 2014 § 
130.    
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 196. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för tillsyn 
och prövning enligt strålskyddslagen att gälla från och med den 1 
januari 2015. 
____ 
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KF § 182 Dnr 2014-000313 
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Ärendet  
 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger fram förslag till taxa för pröv-
ning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 
den 1 januari 2015. 
 
Ärendets beredning 
 
Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Gruppindelningar, 
tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid 
behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/justeringar så att 
taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som be-
drivs. 
 
Taxeförslaget innebär bland annat följande justeringar: 
 
- Timtaxan justeras från 800 till 820 kronor/timma. Timtaxan är 

beräknad på 2014 års kostnader. 
- Miljö- och byggnadsnämnden ges möjlighet att indexreglera 

timtaxan enligt SKL:s förslag. 
- I bilaga A kap 9 ändras begreppet Tillsyn av avloppsanordning 

till Inventering av avloppsanordning. 
- I bilaga A kap 15 ändras tiden för handläggning av slamdispen-

ser från 2 till 1 timma. 
- I bilaga A (eventuellt i bilaga B) införs årlig avgift i stället för 

nuvarande besöksavgift för verksamheter för undervisning, 
verksamheter för vård eller annat omhändertagande, solarier 
och stickande och skärande verksamheter. Besök sker vartannat 
eller vart tredje år beroende på verksamhet. Debitering sker 
dock varje år med halva eller en tredjedels kostnad beroende på 
tillsynsintervallet. Tiden för besöket med för- och efterarbete 
har utökats med 1 timme. 

- I bilaga B införs en årlig avgift om 6 timmar för anläggning 
med mejeriverksamhet och med högst 500 ton invägd mjölk per 
år. 

- I bilaga B införs en årlig avgift om 2 timmar för biogasanlägg-
ningar för gårdsbehov. 

     forts 
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KF § 182 forts 
 
- Slopande av 17 § andra stycket att avgift för handläggning av 

anmälan ska betalas även om förbud att vidta anmäld åtgärd 
meddelas eller om anmälan återtas. 

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 september 2014 § 
131. 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 197. 
 
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 2015. 
____ 
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KF § 183 Dnr 2014-000312 
 
Plan- och bygglovtaxa 
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger fram förslag till plan- och 
bygglovtaxa att gälla från och med den 1 januari 2015. 
 
Ärendets beredning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut att taxan föreslås 
justeras framför allt med anledning av att det den 2 juli 2014 trädde 
i kraft nya regler i plan- och bygglagen (2010:900) om så kallade 
Attefalls-åtgärder. I övrigt görs också några små justeringar som 
har till syfte att förtydliga nuvarande taxa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 september 2014 § 
132. 
Förslag till ny plan- och bygglovtaxa. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 198. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till plan- och 
bygglovtaxa att gälla från och med den 1 januari 2015. 
____ 
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KF § 184 Dnr 2014-000347 
 
Renhållningstaxa 
 
Ärendet  
 
Servicenämnden lägger fram förslag till renhållningstaxa att gälla 
från och med den 1 januari 2015. 
 
Förslaget innebär att som tilläggstjänst införs avgift för akut töm-
ning av slamavskiljare och fettavskiljare. I övrigt förslås inga för-
ändringar i taxan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 22 oktober 2014 § 102. 
Förslag till renhållningstaxa. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 199. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till renhållningstaxa 
att gälla från och med den 1 januari 2015. 
____ 
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KF § 185 Dnr 2014-000307 
 
Avgifter för användning av offentlig plats 
 
Ärendet  
 
Servicenämnden lägger fram förslag till avgifter för användning av 
offentlig plats att gälla från och med den 1 januari 2015. 
 
Förslaget innebär bland annat ändrade avgifter för el-anslutning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Servicenämndens protokoll den 24 september 2014 § 90. 
Förslag till avgifter för användning av offentlig plats. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 200. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för 
användning av offentlig plats att gälla från och med den 1 januari 
2015. 
____ 
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KF § 186 Dnr 2014-000343 
 
Avgifter för vård och omsorg inom socialtjänsten 
 
Ärendet 
 
Socialnämnden lägger fram förslag till ändring i avgifter för vård 
och omsorg inom socialtjänsten att gälla från och med den 1 mars 
2015. Förslaget innebär att den reducerade avgiften för trygghets-
larm för makar eller samboende tas bort samt att en frivillig ser-
viceavgift för förbrukningsartiklar inom särskilt boende införs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 21 oktober 2014 § 94. 
Förslag till avgifter för vård och omsorg inom socialtjänsten. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 201. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kjell Henriksson (S): Den reducerade avgiften för trygghetslarm 
för makar/samboende ska behållas, i övrigt bifall till socialnämn-
dens förslag. 
 
Mikael Kahlin (M) med instämmande av Bertil Johansson (Lap): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag i enlighet med socialnämndens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-
sons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
 
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 1 mars 
2015. 
     forts 
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KF § 186 forts  
 
Reservationer 
 
Kjell Henriksson, Annita Asplid, Anna-Lena Lövgren Melin, Bo 
Tengqvist, Tenny Davidsson, Siv Pålsson, Kewin Hansen, Birgitta 
Fritzon, Ove Bengtsson och Rosita Antonsson (S) samt Lennart 
Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 
____ 
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KF § 187 Dnr 2014-000344 
 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen 
samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 
 
Ärendet  
 
Socialnämnden lägger fram förslag till ändring i avgifter för till-
ståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt 
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att 
gälla från och med den 1 januari 2015. 
 
Socialnämndens förslag innebär bland annat att avgiften för pröv-
ning av ny ansökan om serveringstillstånd höjs, att avgiften för 
prövning av ansökan om tillfälliga tillstånd för servering till all-
mänheten sänks samt att den fasta tillsynsavgiften höjs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens protokoll den 21 oktober 2014 § 95. 
Förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alko-
hollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 202. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för till-
ståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt 
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att 
gälla från och med den 1 januari 2015. 
____ 
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KF § 188 Dnr 2014-000341 
 
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 2015. 
 
Ärendets beredning 
 
Nämnden anför att va-verksamheten står inför väldigt stora inve-
steringar under de närmaste åren. Avgifterna behöver höjas för att 
täcka va-verksamhetens ökade kostnader framöver för drift, under-
håll och kapital. 
 
Förslaget innebär bland annat att höjda tomtyteavgifter samt att 
brukningsavgifterna höjs med ca fem procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Laholmsbuktens va-nämnds protokoll den 13 oktober 2014 § 104. 
Förslag till taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsan-
läggning. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 203. 
 
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 den l januari 2015. 
____ 
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KF § 189 Dnr 2014-000229 
 
Reviderat reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård 
och hjälpmedel 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har den 30 september 2014 § 148 godkänt 
överenskommelse mellan Region Halland och kommunerna i 
Halland om hemsjukvård. Fullmäktige antog därvid ett reglemente 
för en gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. 
 
Ärendets beredning 
 
Region Halland har nu föreslagit ändring reglementet för den 
gemensamma nämnden innebärande att antalet ledamöter och 
ersättare i nämnden minskas från 16 till 11. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och 
hjälpmedel. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 205. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reglemente för 
den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel i 
Halland. 
____ 
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KF § 190 Dnr 2014-000342 
 
Överenskommelse om regional medfinansiering inom ramen 
för EU-program 
 
Ärendet 
 
Regionstyrelsen i Region Halland har den 15 oktober 2014 § 215 
godkänt förslag till överenskommelse om regional medfinansiering 
av EU-program. Syftet med överenskommelsen är att underlätta 
projektverksamhet inom Europeiska unionens program genom en 
regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland 
och de halländska kommunerna. Överenskommelsen syftar till att 
säkerställa att medlen används till rätt insatser under programperio-
den 2014-2020. 
 
Ärendets beredning 
 
Överenskommelsen innebär att Laholms kommun under åren 2014-
2015 svarar för 800 000 kr per år av totalt 17 000 000 kr som utgör 
den regionala medfinansieringspotten. De regionala medfinan-
sieringsmedlen ska användas till insatser och aktiviteter som syftar 
till regional utveckling. Socialfonden kräver i huvudsak ingen med-
finansiering och ingår därför inte i prioriteringarna för denna över-
enskommelse. För att säkerställa regional nytta och kvalitet avsätts 
vissa medel för övergripande samverkanskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Regionstyrelsens protokoll den 15 oktober 2014 § 215. 
Överenskommelse om regional medfinansiering. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 206. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande överenskommelse om 
regional medfinansiering. 
____ 
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KF § 191 Dnr 2014-000325 
 
Borgen för lån till Skogaby Bollklubb 
 
Ärendet 
 
Skogaby Bollklub söker kommunal borgen för lån om 400 000 kr 
till byggnation av kallager/loppislokal i anslutning till klubbens 
omklädningsrum och samlingslokal. 
 
Ärendets beredning 
 
Skogaby Bollklubb avser att amortera lånet om 400 000 kr på tio år. 
Kultur- och utvecklingsnämnden tillstyrker ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skogaby Bollklubbs ansökan den 9 oktober 2014. 
Kultur- och utvecklingsnämnden protokoll den 20 november 2014 
§ 148. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 219. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ställer borgen som 
säkerhet för Skogaby Bollklubbs lån om 400 000 kronor för bygg-
nation av kallager/loppislokal. 
____ 
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KF § 192 Dnr 2014-000202 
 
Kommunplan med budget 2015 samt ekonomisk plan 2016-
2017 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunplan med budget 
2015 samt ekonomisk plan 2016-2017. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2014, § 124, riktlinjer och 
direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan. 
Vidare angav kommunstyrelsen i dessa direktiv de resultatindika-
torer som ska kopplas till respektive resultatmål. 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 24 juni 2014, § 110, definitiva 
budgetramar och övriga planeringsförutsättningar för 2015. 
 
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. Denna ambition 
har temporärt sänkts under de senaste åren. Samtidigt har resultaten 
under de senaste fem åren i genomsnitt uppgått till över 3,7 procent. 
 
I det nu föreliggande förslaget till budget för 2015 uppgår över-
skottet till 1,3 procent, vilket samtidigt utgör det finansiella resul-
tatmålet för 2015. Resultaten i den ekonomiska planen ligger på 
ungefär samma nivå. 
 
Budgeterat resultat för 2015 uppgår till +15,1 mnkr. För de två 
nästkommande åren är de planerade resultatöverskotten 15,6 mnkr 
och 15,3 mnkr. 
 
Investeringsplanen för de tre nästkommande åren rymmer inve-
steringar på totalt 410,9 mnkr. Under 2015 är bedömningen att 
investeringarna kan finansieras med egna medel. Under de två 
nästkommande åren planeras däremot nyupplåning om totalt 80 
mnkr. 
     forts 
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KF § 192 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till kommunplan med budget 2015 samt ekonomisk plan 
2016-2017. 
Kommunstyrelsens beredningsutskotts överväganden och ställ-
ningstaganden. 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2014 § 204. 
 
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. 
 
Under överläggningen beslutar kommunfullmäktige om ajournering 
för genomförande av allmänhetens frågestund. 
 
Kommunalt partistöd 
 
Enligt av kommunfullmäktige den 29 april 2014, § 75, antagna 
regler för kommunalt partistöd utges det lokala partistödet till par-
tier som är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som 
föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen. 
 
Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Grundstöd utges 
årligen med lika belopp till varje parti. Mandatstöd utges årligen till 
varje parti med lika belopp för varje ledamotsplats som partiet har i 
fullmäktige. 
 
Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av full-
mäktige i samband med fastställande av kommunens budget. 
 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
 
 
     forts 
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KF § 192 forts 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 
1. Anslaget för partistöd år 2015 fastställs till 1 135 tkr, varav 

grundstödet utgör 22 250 kr per parti och mandatstödet 22 250 
kr per mandat. 

 
2. För år 2015 betalas partistöd ut enligt följande: 
 
Parti/mandat Grundstöd/kr Mandatstöd/kr Totalt/kr 
 
Moderaterna (9) 22 250 200 250 222 500 
Centerpartiet (7) 22 250 155 750 178 000 
Folkpartiet (1) 22 250 22 250 44 500 
Kristdemokraterna (2) 22 250 44 500 66 750 
Laholmspartiet (1) 22 250 22 250 44 500 
Miljöpartiet (3) 22 250 66 750 89 000 
Socialdemokraterna (10) 22 250 222 500 244 750 
Sverigedemokraterna (5) 22 250 111 250 133 500 
SPI Välfärden (2) 22 250 44 500 66 750 
Vänsterpartiet (1) 22 250 22 250 44 500 
Totalt 222 500 912 250 1 134 750  
 
3. Partierna erinras om att enligt kommunens regler för partistöd 

ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovis-
ning som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovis-
ningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 
 Enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen ska redovis-

ningen avse perioden 1 januari–31 december och ges in till 
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisnings-
periodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare 
ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

 
     forts 
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KF § 192 forts 
 
4. För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast 

den 31 december skriftligen lämna uppgift till kommunstyrelsen 
om partiets organisationsnummer, styrelseledamöter, bankgiro 
eller plusgiro. 

 
Kommunstyrelsens budgetram 
 
Lärarlöner, vägunderhåll och marknadsföring 
 
Kjell Henriksson (S) yrkar att kommunstyrelsens driftbudgetram 
ska tillföras ytterligare 5,5 mnkr varav 2,5 mnkr ska satsas på vissa 
lärarlöner, 2 mnkr på vägunderhåll och 1 mnkr på marknadsföring 
av kommunen. Anslaget ska finansieras ur rörelsekapitalet. 
 
Fibernät och vägunderhåll 
 
Bertil Johansson (Lap) yrkar att kommunstyrelsens budgetram ska 
ökas med 13 mnkr per år under perioden varav 3 mnkr för utbygg-
nad av fibernät på landbygden och 10 mnkr till vägunderhåll. 
Anslaget ska finansieras genom höjd utdebitering med 50 öre. 
 
Sysselsättningsfrämjande åtgärder, vägunderhåll m.m. 
 
Lennart Svensson (V) yrkar att kommunstyrelsens budgetram ska 
ökas med 6 mnkr för insatser för hållbar utveckling, flyktingmot-
tagande, sysselsättningsfrämjande åtgärder, vägunderhåll och sam-
verkansformer för närodlat/ekologiska synsätt. Anslaget ska finan-
sieras genom höjd utdebitering med 50 öre. 
 
Vägunderhåll 
 
Roland Norrman (SPI) yrkar att kommunstyrelsens budgetram ska 
tillföras ytterligare 2 mnkr för ökat vägunderhåll. I övrigt yrkas 
bifall till kommunstyrelsens budgetförslag. Anslaget ska finansieras 
ur rörelsekapitalet. 
 
     forts 
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KF § 192 forts 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Elisabet Babic (M), Jonas Hellsten (M), Margareta Bengtsson (M), 
Eva Ericsson (MP), Emma Gröndahl (FP), Mikael Kahlin (M), 
Maria Bronelius (C), Angela Magnusson (M), Lena Angviken 
(MP), Ove Bengtsson (C), Lena Olofsdotter (C) och Lars Gustafs-
son (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget-
ram för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-
sons, Bertil Johanssons, Lennart Svenssons och Roland Norrmans 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-
sens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till driftbudgetram för kommunstyrelsen. 
 
Reservationer 
 
Kjell Henriksson, Annita Asplid, Anna-Lena Lövgren Melin, Bo 
Tengqvist, Tenny Davidsson, Siv Pålsson, Kewin Hansen, Birgitta 
Fritzon, Ove Bengtsson och Rosita Antonsson (S), Lennart Svens-
son (V) och Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet. 
 
Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 
 
Lokal samverkan, kompetensutveckling och Auschwitzresor 
 
Kjell Henriksson (S) yrkar att kultur- och utvecklingsnämndens 
driftbudgetram ska tillföras ytterligare 3 mnkr varav 2 mnkr ska 
användas för lokal samverkan och 1 mnkr till kompetensutveckling 
för personal samt resor till Auschwitz. Anslaget ska finansieras ur 
rörelsekapitalet. 
     forts 
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KF § 192 forts 
 
Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet 
 
Lennart Svensson (V) yrkar att kultur- och utvecklingsnämndens 
budgetram ska ökas med 5 mnkr för åtgärder mot ungdomsarbets-
löshet. Anslaget ska finansieras genom höjd utdebitering med 50 
öre. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Elisabet Babic (M), Jonas Hellsten (M), Margareta Bengtsson (M), 
Eva Ericsson (MP), Emma Gröndahl (FP), Mikael Kahlin (M), 
Maria Bronelius (C), Angela Magnusson (M), Lena Angviken 
(MP), Ove Bengtsson (C), Lena Olofsdotter (C) och Lars Gustafs-
son (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget-
ram för kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-
sons och Lennart Svenssons förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till driftbudgetram för kultur- och utvecklingsnämnden. 
 
Reservationer 
 
Kjell Henriksson, Annita Asplid, Anna-Lena Lövgren Melin, Bo 
Tengqvist, Tenny Davidsson, Siv Pålsson, Kewin Hansen, Birgitta 
Fritzon, Ove Bengtsson och Rosita Antonsson (S) samt Lennart 
Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
     forts 
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Barn- och ungdomsnämndens budgetram 
 
Ökad elevpeng, mindre barngrupper i förskolan, kvalitetssäkrad 
utbildning, barnomsorg på obekväm arbetstid och svenskundervis-
ning 
 
Kjell Henriksson yrkar att barn- och ungdomsnämndens driftbud-
getram ska tillföras ytterligare 4 mnkr varav 2,5 mnkr ska användas 
för ökning av elevpengen och mindre barngrupper i förskolan, 1,5 
mnkr för kvalitetssäkring av utbildningen samt satsning på barn-
omsorg på obekväm arbetstid och svenskundervisning. Anslaget 
ska finansieras ur rörelsekapitalet. 
 
Minskat antal underkända elever 
 
Bertil Johansson (Lap) yrkar att barn- och ungdomsnämndens bud-
getram ska ökas med 5 mnkr per år under perioden för att få ned 
antalet underkända elever. Anslaget ska finansieras genom höjd 
utdebitering med 50 öre. 
 
Förstärkning förskola/grundskola 
 
Lennart Svensson (V) yrkar att barn- och ungdomsnämndens bud-
getram ska ökas med 5 mnkr för att förstärka förskolan och grund-
skolan. Anslaget ska finansieras genom höjd utdebitering med 50 
öre. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Elisabet Babic (M), Jonas Hellsten (M), Margareta Bengtsson (M), 
Eva Ericsson (MP), Emma Gröndahl (FP), Mikael Kahlin (M), 
Maria Bronelius (C), Angela Magnusson (M), Lena Angviken 
(MP), Ove Bengtsson (C), Lena Olofsdotter (C) och Lars Gustafs-
son (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget-
ram för barn- och ungdomsnämnden. 
 
 
     forts 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-
sons, Bertil Johanssons och Lennart Svenssons förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till driftbudgetram för barn- och ungdomsnämnden. 
 
Reservationer 
 
Kjell Henriksson, Annita Asplid, Anna-Lena Lövgren Melin, Bo 
Tengqvist, Tenny Davidsson, Siv Pålsson, Kewin Hansen, Birgitta 
Fritzon, Ove Bengtsson och Rosita Antonsson (S), Lennart Svens-
son (V) och Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet. 
 
Socialnämndens budgetram 
 
Demensvård och större möjlighet till särskilt boende 
 
Kjell Henriksson yrkar att socialnämndens driftbudgetram ska till-
föras ytterligare 0,5 mnkr som ska användas för ökad demensvård 
och större möjlighet till plats på särskilt boende. Anslaget ska 
finansieras ur rörelsekapitalet. 
 
Fler anställda inom äldreomsorgen 
 
Lennart Svensson (V) yrkar att socialnämndens budgetram ska ökas 
med 5 mnkr för att anställa mer personal i äldreomsorgen. Anslaget 
ska finansieras genom höjd utdebitering med 50 öre. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Thomas Jönsson (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C), 
Elisabet Babic (M), Jonas Hellsten (M), Margareta Bengtsson (M), 
Eva Ericsson (MP), Emma Gröndahl (FP), Mikael Kahlin (M), 
Maria Bronelius (C), Angela Magnusson (M), Lena Angviken 
(MP), Ove Bengtsson (C), Lena Olofsdotter (C) forts 
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och Lars Gustafsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-
slag till driftbudgetram för socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Henriks-
sons och Lennart Svenssons förslag och finner att kommunfull-
mäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till driftbudgetram för socialnämnden. 
 
Reservationer 
 
Kjell Henriksson, Annita Asplid, Anna-Lena Lövgren Melin, Bo 
Tengqvist, Tenny Davidsson, Siv Pålsson, Kewin Hansen, Birgitta 
Fritzon, Ove Bengtsson och Rosita Antonsson (S) samt Lennart 
Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunrevisorerna 
 
Anslag för revision 
 
Kommunrevisorerna har lagt fram förslag till budget för 2015 med 
ekonomisk plan 2016-2017. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har berett kommunrevisorernas 
budgetförslag. Presidiet tillstyrker budgetförslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige bifaller revisorernas budgetförslag med eko-
nomisk plan. 
 
 
     forts 
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Utdebitering 
 
Höjd utdebitering med 50 öre 
 
Bertil Johansson (Lap) och Lennart Svensson (V) yrkar att kommu-
nens utdebitering för år 2015 ska fastställas till 21:08 kronor per 
skattekrona i syfte att förstärka budgetreserven. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till skattesats på 
20:58 kronor per skattekrona mot Bertil Johanssons och Lennart 
Svenssons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens 
förslag till utdebitering. 
 
Reservationer 
 
Bertil Johansson (Lap) och Lennart Svensson (V) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar sammanfattningsvis följande i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2015 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 2015 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona. 
 
     forts 
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4. Resultat-, finansierings- och balansbudgeten fastställs. 
 
5. Det framlagda förslaget till ekonomisk plan för åren 2016 och 

2017 godkänns. 
 
6. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda 

behov medges med 200 tkr. 
 
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2015 utnyttja kredit 

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

 
8. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att under år 

2015 omsätta lån, dvs. säga låna upp belopp motsvarande det 
lån som förfaller till betalning under år 2015. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 700 000 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader och för Kommunfastigheter i Laholm AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
150 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
10. Borgensavgiften för Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB ska under 2015 uppgå till 0,35 procent på utnyttjad 
borgen vid utgången av avgiftsåret. I borgensavgiften ingår en 
avgift om 0,05 procent vilket motsvarar värdet av den ekono-
miska fördel som bolaget har genom att inte behöva ta ut pant-
brev i fastigheterna. 

 
11. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder eller från centralt anslag som är en följd av 
organisatoriska förändringar, fördelning av lönekostnadskom-
pensation, interndebiteringssystem eller andra förändringar av 
mindre omfattning som inte är av principiell betydelse. Kom-
munstyrelsen bemyndigas även att från centralt anslag till kul-
tur- och utvecklingsnämndens budget omdisponera särskilda 
medel för arbetsmarknadsinsatser.  forts 
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12. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från 

anslag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder. 
 
13. Påbörjande medges för investeringar under år 2014 för vilka 

anslag finns upptagna i budget för år 2015. 
____ 
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Fullmäktigeledamöternas och ersättarnas frågestund 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för genomförande av 
ledamöternas och ersättarnas frågestund. 
____ 
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Anmälningar 
 
1. Redovisning av nämndsplaner 2015. 

Dnr 2014-202. 
 
2. Servicenämnden. Svar på medborgarförslag om elförsörjning 

vid Parkens dag. 
Dnr 2014-142. 

 
3. Kommunstyrelsen. Svar på medborgarförslag om gratis buss-

trafik för pensionärer. 
Dnr 2014-156. 

____ 
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