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Beslutande Enligt bilagda förteckning A 

 

 

 

Övriga deltagande  Enligt bilagda förteckning B 

 Jonas Påhlsson, tf. kanslichef 

 

 

Utses att justera Margareta Jonsson (L) och Anita Folden (SD) 

  

Plats och tid för justering Kanslienheten torsdagen den 25 april 2019 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 38-51 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Jonas Hellsten (M) 

 

 

 

Justerande ________________________ ________________________ 

 Margareta Jonsson (L)  Anita Folden (SD) 

 



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 23 april 2019 

 
Protokollet som justerats den 25 april 2019, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Tf. kanslichef 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

26 april 2019 till och med den 17 maj 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kanslienheten 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2019 

VOTERINGSLISTA    §    § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Roland Norrman (M) 1        

Maryam Barkadehi (M) -- Jerker Jacobson       

Kenneth Camitz (M) 1        

Knut Slettengren (M) 1        

Eric Semb (M) 1        

Sten Candell, §§ 42-51 (M) -- Marit Schwerin, §§ 38-41       

Erling Cronqvist (C) 1        

Ove Bengtsson (C) 1        

Maria Bronelius (C) 1        

Gudrun Pettersson (C) 1        

Majvor Persson (C) 1        

Fredrik Lindqvist (C) 1        

Lamis Al Nouri (C) 1        

Elvis Begic (L) 1        

Margareta Jonsson (L) 1        

Sara Unosson (KD) 1        

Jörgen Nilsson (KD) 1        

Inger Reinfeldt (TRP) 1        

Eva M Larsson (MP) 1        

Kjell Henriksson (S) 1        

Annita Asplid (S) 1        

Ove Bengtsson (S) 1        

Kristina Jönsson (S) 1        

Magnus Johansson (S) 1        

Siv Pålsson (S) 1        

Bo Tengqvist (S) 1        

Birgitta Fritzon (S) 1        

Lennart Svensson (V) 1        

 

 

 

 



 

 

FÖRTECKNING A Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2019 

VOTERINGSLISTA § § 

Ledamöter Parti Nv Tjänstgörande ersättare Ja Avst Nej Ja Avst Nej 

Thomas Lövenbo (SD) -- Lars-Göran Jarl       

Ingmar Rundberg (SD) -- Karin Sjöström       

Peter Berndtson (SD) 1        

Ann-Heléne Djivjak (SD) 1        

Mikael Sandén (SD) 1        

Anita Folden (SD) 1        

Helge Wigforss (SD) 1        

Bertil Johansson (LP) 1        

Lars-Inge Johansson (LP) 1        

Nicole Eierkus (LP) 1        

Karl-Fredrik Klinker (MED) 1        

Martin Lönnstam (MED) 1        

Jonas Hellsten (M) 1        

 



 

 

FÖRTECKNING B Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2019 

Ersättare Parti Nv 

Jerker Jacobson (M)  

Marit Schwerin (M)  

Thor Gunnar Bjelland (M)  

Angela Magnusson (M) 1 

Annalena Emilsson (C)  

Roland Gottfridsson (C) 1 

Bo Brink (C) 1 

Kerstin Lindqvist (C) 1 

Jan Gottfriedson (L) 1 

Emma Gröndahl (L)  

Lars Gustafsson (KD) 1 

Helene Nilsson (KD) 1 

Rosita Antonsson (S) 1 

Andreas Thid (S)  

Jeanette Örenmark (S) 1 

Karl-Fredrik Tholin (S)  

Mudhir Karmush (V) 1 

Susanne Gerstenberg (V)  

Martin Petersson (MP)  

Lutz Müller (MP)  

Lars-Göran Jarl (SD)  

Anna Nylander (SD)  

Conny Nilsson (SD)  

Karin Sjöström (SD)  

Ulf Johansson (LP) 1 

Camilla Johansson (LP) 1 

Margareta Svensson (MED)  

Bo Birgersson (MED) 1 

Lena Åkesson (TRP) 1 

Anna-Maria Sjöstrand (TRP) 1 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 38 Dnr 2019-000190  

 

Fråga till ordförande i kommunstyrelsens personal- och organi-

sationsutskott om bemanningsenhet 

 

Ärendebeskrivning 

Annalena Emilsson (C) begär i en fråga till kommunstyrelsens per-

sonal- och organisationsutskotts ordförande svar om bemanningsen-

heten. 

 

Annalena Emilsson har meddelat kanslienheten den 18 april 2019 att 

hon återtar frågan.  

 

Beslutsunderlag 

Fråga den 26 mars 2019.  

_____ 
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§ 39 Dnr 56186  

 

Frågestund med Laholmshem AB och Kommunfastigheter i La-

holm AB 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt det gemensamma ägardirektivet för kommunens helägda bo-

lag ska Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB årli-

gen sedan bolagens årsredovisning med revisionsberättelse och 

granskningsrapport från lekmannarevisor tillställts kommunen ge-

nom ordförande och verkställande direktör besvara frågor om bola-

gens verksamhet vid sammanträde med kommunfullmäktige.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 40 Dnr 2019-000138  

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda 

motioner.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrel-

sen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april redovisa 

de motioner som då ännu inte är färdigberedda. Kommunlednings-

kontoret har upprättat redovisning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2019 § 83. 

Kommunledningskontorets redovisning den 14 mars 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger fram kommunstyrelsen förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 41 Dnr 2018-000524  

 

Kommunens årsredovisning 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande årsredovisning för 

2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsförvalt-

ningen under föregående kalenderår. Enligt 11 kap. 20 § kommunal-

lagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäktige och 

revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år 

som redovisningen avser. Enligt 3 kap. 1 § kommunala redovisnings-

lagen ska årsredovisningen redogöra för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid rä-

kenskapsårets slut. I årsredovisningen ska också ingå en samman-

ställd redovisning som även omfattar kommunal verksamhet som be-

drivs genom annan juridisk person i vilken kommunen har ett bety-

dande inflytande.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2019 § 84. 

Årsredovisning 2018. 

Nämndernas redovisning 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Jörgen Nilsson (KD), 

Elivs Begic (L), Eva M Larsson (MP), Inger Reinfedt (TRP), Peter 

Berndtson (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED), Lennart Svensson 

(V), Maria Bronelius (C), Ove Bengtsson (C), Sara Unosson (KD) 

och Bo Tengqvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger fram kommunstyrelsen förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 42 Dnr 2019-000168  

 

Kommunrevisorernas berättelse för revisionen av kommunens 

verksamhet 2018 samt prövning av frågan om ansvarsfrihet för 

nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ordförandens förslag till hand-

läggningsordning. 

 

2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-

ningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 

ansvarsfrihet för verksamheten under budgetåret 2018 med 

hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

 

Det antecknas att de ledamöter i fullmäktige, vilka även var le-

damöter eller ersättare i ifrågavarande nämnder och fullmäkti-

geberedningar, inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet, var och 

en i vad ledamoten angår.  

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunrevisorerna föreligger berättelse med redogörelse för 

resultatet av den revision som avser kommunstyrelsens och övriga 

nämnders samt fullmäktigeberedningars verksamhet under det före-

gående budgetåret 2018. 

 

Till revisionsberättelsen har fogats redogörelse för 2018 års gransk-

ning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Laholmshem 

AB och Kommunfastigheter i Laholm AB samt sakkunnigas rappor-

ter. 

 

I revisionsberättelsen uttalar revisorerna att de tillstyrker ansvarsfri-

het för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigebered-

ningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för den tid re-

visionen avser. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar i skrivelse, förslag på 

handläggning av frågan om ansvarsfrihet med anledning av bestäm-

melsen om jäv i 5 kap. 49 a § kommunallagen. 

 

Enligt 5 kap. 23 a § kommunallagen ska fullmäktiges beslut i an-

svarsprövningsfrågan motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

Fullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet beviljas med hän-

visning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen.  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse den 10 april 2019 om handläggningsordning vid prövning 

av frågan om ansvarsfrihet. 

Kommunrevisorernas berättelse den 10 april 2019.  

 

Förslag till beslut  

Bertil Johansson (LP): Ansvarsfrihet ska inte beviljas för 

kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingnämnden för 

verksamhetsåret 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunrevisonens förslag om att bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäkti-

geberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ mot 

Bertil Johanssons förslag om att inte bevilja ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingnämnden och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisonens förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 43 Dnr 2019-000180  

 

Prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordnings-

förbundet i Halland 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland beviljas an-

svarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

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 rehabiliteringsin-

satser. 

 

Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabili-

teringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan 

om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning. 

 

Den för kommunerna och regionen gemensamma revisorn föreslår i 

revisionsberättelse att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse den 15 mars 2018 med sakkunnigas rapport och 

årsredovisning.  

_____ 
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§ 44 Dnr 2019-000177  

 

Överföringar av 2018 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till överföring 

av 2018 års resultat till resultatfonder för respektive nämnd.  

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 

verksamhet samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt an-

svarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi infördes 

under år 2008 ett system med resultatfonder. Beslutade överföringar 

av över- eller underskott förs till en resultatfond för respektive 

nämnd som ackumuleras över åren. Ordinarie driftbudget påverkas 

inte. 

 

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 

nämnd för den aktuella verksamheten om inget annat beslutas sär-

skilt. Medlen får inte användas till någon verksamhetsutökning eller 

förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan 

komma att kräva ökade resurser i framtiden. 

 

Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 

ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resultat-

fond måste underskott återställas av nämnd inom tre år efter det år 

det uppkommit. 

 

Nämndernas fonder får som störst uppgå till 1,5 % av bruttokostna-

derna eller för nämnder som har en bruttokostnad lägre än 100 mkr 

får fonden maximalt uppgå till 1,5 mkr. 

 

I samband med budgetuppföljningarna ska nämnderna redovisa hur 

stor del av resultatfonden man avser att ta i anspråk under verksam-

hetsåret och hur man avser att använda det. I det fall en nämnd har 

en negativ resultatfond genom tidigare års budgetunderskott ska det 

även redovisas hur detta underskott ska återställas med motsvarande 

överskott.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2019 § 85. 

Resultatfonder - 2018 års budgetavvikelser.  

_____ 
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§ 45 Dnr 2019-000080  

 

Kommunens kompletteringsbudget 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplette-

ringsbudget för år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott lägger fram förslag till komplet-

teringsbudget för 2019. 

 

Budgetavvikelser mellan åren ska företrädesvis hanteras inom över-

föringarna till resultatfonder. Budgetöverskott kan i vissa fall föras 

över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av 

kompletteringsbudgeten. En förutsättning för medel ska hanteras i 

kompletteringsbudgeten är att de är budgeterade för särskilda ända-

mål som av olika skäl inte förbrukats under föregående år men är 

planerade under det nya verksamhetsåret. 

 

Utöver ovanstående grundläggande hantering kan det finnas behov 

för anslagskorrigeringar eller omdisponeringar under innevarande år 

mellan centrala avsättningar eller omflyttningar mellan nämnder på 

grund av verksamhetsmässiga förändringar. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån perma-

nenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och planer 

för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändringar, 

kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade eko-

nomiska planer.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2019 § 86. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kompletteringsbud-

get för 2019.  

_____ 
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§ 46 Dnr 2018-000525  

 

Vision och gemensamma resultatmål 2020-2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige antar vision för 2040 och målområden och ge-

mensamma resultatmål för 2020-2023.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska kommu-

nens vision fastställas vart fjärde år, det första året på en mandatpe-

riod. 

 

Fullmäktige beslutade den 26 februari 2019 om förändringar i styr-

modellen som innebär att styrningen blir enklare och effektivare. En-

ligt den nya styrmodellen ska målen vara få och långsiktiga. All styr-

ning och ledning ska genomsyras av de tre hållbarhetsperspektiven 

ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

 

Kommunstyrelsen gav under 2017 planeringskontoret i uppdrag att 

ta fram ett Tillväxtprogram för Laholms kommun med utblick mot 

2025. Ett förslag på tillväxtprogram togs fram och skickades på re-

miss till kommunens nämnder, nämnden för Laholmsbuktens VA, 

Laholmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB, Region Halland 

samt till SPI och Laholmspartiet. Förslaget har inte gått vidare för 

beslut. 

 

Kommunledningskontoret har lett en process där fullmäktige har haft 

informationstillfällen, dialog i partierna och möjlighet att lämna syn-

punkter på ett grovt förslag till vision och mål med stöd av tjänste-

personer som sakkunniga. Ett förslag utifrån inkomna synpunkter 

presenterades i samband med fullmäktiges sammanträde den 26 feb-

ruari. 

 

Förslaget innebär att vi arbetar mot visionen i fyra målområden. 

Samtliga målområden utgår från hållbar utveckling och tillväxt. I be-

skrivning av hållbar tillväxt används kärnan från förslag till tillväxt-

program. Därav föreslås att kommunstyrelsen återkallar uppdraget 

att ta fram ett tillväxtprogram.  

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2019 § 87. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2019. 

Laholms kommuns vision, målområden och gemensamma resul-

tatmål 2020-2023.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande och Kjell Henriksson (S), 

Jörgen Nilsson (KD) och Bertil Johansson (LP): Bifall till 

kommunstyrelsen förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande lägger fram kommunstyrelsen förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 
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§ 47 Dnr 2019-000141  

 

Försäljning av aktier i Industriellt Utvecklingscentrum i Hall-

and AB (IUC Halland) 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholms kommun överlåter 

kommunens aktiepost i IUC Halland AB till Föreningen TEK Hall-

and under förutsättning att samtliga aktieägare beslutar att tillmö-

tesgå styrelsen i Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB:s be-

gäran.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 31 mars 2015 § 40 godkänt att Laholms 

kommun blir delägare i IUC Halland AB med en aktiepost om 20 000 

kr. 

 

Styrelsen i Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB (IUC Hal-

land) föreslår att Laholms kommun säljer sina aktier i IUC Halland 

för 1 kr per aktie till Föreningen TEK Halland.  

 

När IUC Halland bildades var huvudsyftet att hämta hem utveckl-

ingsmedel, internationella och nationella. Sedan 2013 har verksam-

heten hela tiden utvecklats och blivit framgångsrik.  

2019 beräknas omsättningen i projektverksamheten att uppgå till ca. 

13 miljoner. 

 

IUC Halland framhåller att kombinationen utbildningsnätverk 

(TEK) och projektverksamhet (IUC) under ett varumärke är nödvän-

digt för framtiden. IUC Halland förlitar sig bland annat på administ-

ration, kontaktnät som TEK byggt upp. Genom att förening TEK 

Halland övertar aktierna i IUC Halland skapas en stabil och enhetlig 

ägarstrukturen samt en långsiktig ekonomisk stabilitet. 

 

Föreningen TEK Halland har inte finansiella möjligheter att lösa ak-

tierna till nominellt värde. Dessutom behövs ett bra eget kapital i or-

ganisationen, eftersom IUC Halland erhåller alla projektmedel i ef-

terskott. Ägarkapitalet behövs för att minska behovet av bankkredi-

ter. 

 

 

 

  forts 
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Enligt 2 kap. 8 § första stycket kommunallagen får kommuner och 

landsting genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 

kommunen eller landstinget. Överlåtelse av kommunens aktiepost 

till Föreningen TEK Halland IUC Halland får betraktas falla inom 

ramen för en allmänt näringslivsfrämjande åtgärd.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2019 § 88. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2019. 

Förfrågan från IUC Halland AB.  

_____ 
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§ 48 Dnr 2018-000129  

 

Framtida driftform för Laholmsbuktens VA (LBVA) 

 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen för den gemen-

samma nämnden för LBVA är att den ska omvandlas till aktie-

bolag. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningschefen 

för den gemensamma nämnden för LBVA att tillsammans med 

kommunledningen i Halmstad och Laholm senast den 6 septem-

ber konkretisera formerna och konsekvenserna för omvand-

lingen. 

 

En förutsättning för ett bolag från Laholms kommuns sida är att 

det i beslutet om bolagisering förtydligas: 

− Att det gemensamma bolaget inte ska vara ett dotterbolag 

utan organisatoriskt ägas direkt av kommunerna. 

− Att ordförandeskapet i bolagsstyrelsen ska alternera mellan 

de två kommunerna mandatperiodsvis. 

 

Utöver det underlag som kan förväntas ingå i rapporten bör 

också följande frågeställningar analyseras: 

− Hur ser de juridiska förutsättningarna ut för vattenuttag från 

till exempel från Bolmen eller annan ny täkt vid en eventu-

ellt oförändrad styrform, och hur skulle ett scenario kunna 

se ut givet dessa förutsättningar? 

− Vilka blir de direkt ekonomiska konsekvenserna av en bola-

gisering 

− Hur påverkar en bolagisering beredskapsorganisationerna i 

Halmstad och Laholm? 

− Hur många ordinarie ledamöter som ska ingå i styrelsen och 

hur uppdelningen kommunerna emellan ska vara? 

− Underlaget ska även visa på möjliga effektiviseringseffekter 

genom bolagiseringen. 

 

Dessa punkter ska inte ses som en komplett lista över förväntade 

konsekvensbeskrivningar, utan enbart som ett förtydligande av 

saker som ska belysas i rapporten.  

  forts 
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Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA:s ägarsamråd med representanter från Halm-

stads och Laholms kommuner har diskuterat LBVA:s framtida drift- 

och styrform.  

 

Utifrån den utvärdering och utredning som nu gjorts har det fram-

kommit att det i båda kommunerna finns en tydlig vilja och ambition 

att inte bara fortsätta samverkan, utan även att möjliggöra för att ut-

veckla och utvidga samverkan till att även omfatta andra kommuner 

och VA-organisationer i närområdet. Utifrån forskning och tidigare 

erfarenheter av samverkan inom VA ges rekommendationen att om-

vandla den gemensamma nämnden LBVA till aktiebolag. 

 

Det är av högsta vikt att LBVA som gemensam nämnd upplevs som 

likvärdigt angelägen och värdefull för både Laholms och Halmstads 

kommuninvånare. Som del av beslutsunderlaget i frågan om bolagi-

sering av LBVA behöver därför vissa frågeställningar lyftas och re-

soneras kring för att kunna bedöma konsekvenserna av en eventuell 

bolagisering utifrån inflytandehänseende. Förslaget är att bolaget ägs 

av kommunerna i lika delar samt att bolaget ägs direkt av respektive 

kommun. 

 

I föreliggande utredning har inte någon djupare ekonomisk eller or-

ganisatorisk konsekvensanalys genomförts vilket rekommenderas. 

En översiktlig analys visar dock att omvandlingen troligen inte inne-

bär några väsentliga ekonomiska konsekvenser under förutsättning 

att verksamheten bedrivs i likhet i med den gemensamma nämnden, 

dvs ett gemensamt driftbolag utan egna anläggningar. Hänsyn behö-

ver dock tas till initiala ökade kostnader för omstrukturering samt 

ändrade förutsättningar avseende administration och upphandling. 

 

Förslaget innebär att Halmstads kommun och Laholms kommun 

skulle äga hälften vardera av driftbolaget LBVA AB. Tidsplanen be-

slutas så att det är möjligt att fatta beslut så att en bolagisering kan 

ske från och med den 1 januari 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2019 § 89. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2019.  

 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Ove Bengtsson (C): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kjell Henriksson (S): Kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. Inriktningen för den gemensamma nämnden för LBVA ska vara 

att den fortsätter att utvecklas inom ramen för en gemensam 

nämnd. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningschefen för 

den gemensamma nämnden för LBVA att tillsammans med 

kommunledningen i Halmstad och Laholm se över befintligt 

samverkansavtal samt konkretisera formerna och 

konsekvenserna för detta senast till den 6 september. 

 

Bertil Johansson (LP): Ärendet ska återremitteras för att en enkät ska 

genomföras bland abonnenterna, så det blir klarlagt vilken driftsform 

de vill ha. 

 

Erling Cronqvist (C): Underlaget ska även visa på möjliga 

effektiviseringseffekter genom bolagiseringen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger först fram Bertil Johansson förslag om 

återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

 

Ordförande ställer därefer kommunstyrelsens förslag mot Kjell 

Henrikssons förslag och finner att kommufullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Erling Cronqvist tilläggsyrkande 

och finner kommunfulmäkte bifaller detsamma. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S), Ove Bengtsson (S), Kristina 

Jönsson (S), Magnus Johansson (S), Siv Pålsson (S), Bo Tengqvist 

(S), Birgitaa Fritzon (S), Bertil Johansson (LP), Nicole Eierkus (LP) 

och Lars-Inge Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 49 Dnr 2019-000133  

 

Valärende 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Mudhir Karmsuh. till ersättare i kom-

munfullmäktiges valberedning för tiden till och med den 31 de-

cember 2022. 

 

2. Kommunfullmäktige utser Lennart Svensson till ersättare i soci-

alnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ersättare i kom-

munfullmäktiges valberedning och ersättare i socialnämnden efter 

Ebba Ozolins (V).  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 21 februari 2019.  

_____ 
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§ 50 Dnr 2019-000219  

 

Valärende  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Maryam Barkadehi från uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och ung-

domsnämnden.  

 

2. Fyllnadsval till barn- och ungdomsnämnden förrättas vid nästa 

sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Maryam Barkadehi (M) begär att få bli befriad från uppdrag som le-

damot i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och ungdomsnämn-

den.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 10 april 2019.  

_____ 
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§ 51 Dnr 2019-000016  

 

Anmälningar 

 

Kommunrevisionen. Granskning av de kommunala bolagens resor 

och representation. 

Dnr: 2019-016. 

 

Kommunstyrelsen. Årlig prövning av kommunens hel- och delägda 

bolag. 

Dnr: 2019-179. 

 

Socialnämnden. Socialnämnden. Ej verkställda gynnande beslut en-

ligt 4 kap 1 § SoL och rapporrapportering enligt 16 kap 6 f § SoL 

samt beslut enligt 9 § LSS och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, 

kvartal 4/2018. 

Dnr: 2019-016. 

 

Barn- och ungdomsnämnden. Redovisning av huvudmannens syste-

matiska kvalitetsarbete år 2018, kunskap och lärande. 

Dnr: 2019-016.  

_____ 

 

 


