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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 40   
 

Närvarorätt för utomstående 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Praktikant från årskurs 1, ekonomiprogram-
met på Osbecksgymnasiet medges närvarorätt vid kommunstyrel-
sens sammanträde.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 41 Dnr 2013-000150  
 

Tillbyggnad av Vallmons förskola 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner kostnaden om 28 miljoner kronor 
för byggnation av Vallmons förskola i Ränneslöv.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfastigheter i Laholm AB begär i skrivelse den 6 februari 
2018 kommunstyrelsens ställningstaganden till ändrade förutsätt-
ningar för nybyggnad av förskola i Ränneslöv. 
 
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2014 Kommunfastigheter i 
Laholm AB i uppdrag att genomföra en projektering med kostnads-
beräkning avseende en tillbyggnad av Vallmons förskola med en 
förskoleavdelning och personalutrymmen. 
 
I början av 2017 anmäler projektledningen att inblandade konsulter 
har kunnat konstatera stora brister i befintlig konstruktion. Bolaget 
begär då godkännande från kommunstyrelsen för att riva befintlig 
byggnad för att ersätta med en nybyggd förskola som grundar sig 
på redan genomförd projektering. I sammanhanget bestämmer bo-
laget också att göra en utökning av markområdet genom inköp av 
grannfastigheten Ränneslöv 23:3 för 845 000 kronor för att få till en 
bättre utomhusmiljö och kommunikationsmöjligheter. Kommun-
fullmäktige godkände och beställde byggnation enligt det ny för-
slaget den 25 april 2017 till total kostnad om 16 miljoner kronor. 
 
Under hösten 2017 färdigställdes den fortsatta projekteringen av en 
nybyggd förskola. Samtidigt som upphandlingen påbörjades tog 
projektgruppen fram en kostnadskalkyl. Denna kostnadskalkyl slu-
tade på totalt ca 28 miljoner kronor.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 46. 
Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018. 
Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 6 februari 2018.  
 
 
 
 
 
  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Christer Johnsson (M), 
Thomas Lövenbo (SD) och Eva M Larsson (MP): Kommunfull-
mäktige ska godkänna kostnaden om 28 miljoner kronor. 
Kjell Henriksson (S): Kostnaden ska inte godkännas. Det ska istäl-
let projekteras för en ny förskola i Vallberga. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med Erling Cronqvists (C) förslag. 
 
Reservationer 

Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S) och Rosita Antonsson (S) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Lars Gustafsson (KD), Bo Tengqvist (S) och Kristina Jönsson (S) 
instämmer i Kjell Henrikssons (S) förslag. 
 
Margareta Jonsson (L) instämmer i Erling Cronqvists (C) förslag. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 42 Dnr 2018-000102  
 

Bidrag till Solbackens bygdegårdsförening 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige utfäster sig på grundval av föreliggande 
ansökan att för planerade åtgärder på Solbackens bygdegård 
lämna Solbackens bygdegårdsförening bidrag med 30 procent 
av det bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt 
förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslo-
kaler. 

 
2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig om-

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organi-
sation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 
inom orten.  

 

Ärendebeskrivning 

Solbackens bygdegårdsförening ansöker om kommunalt stöd för 
investering i allmän samlingslokal.  
 
Investeringen avser utbyte och standardhöjning av utrustning såsom 
diskmaskin, varmvattenberedare, kylaggregat och två värmepum-
par. Vidare avser föreningen att asfaltera del av parkeringsplatsen 
samt isolera vinden. 
 
Föreningen har hos Boverket ansökt om statligt stöd, enligt gäl-
lande författning (SFS 1996: 1593) vilket innebär att föreningen 
kan erhålla 50 % av kostnaden under förutsättning att kommunen 
beviljar ett bidrag på 30 % vilket motsvarar 1 470 000 kr och att 
föreningen bidrar med 20 %. Den totala kostnaden för investering-
en är 4 900 000 kr.  
 
Syftet med renovering och ombyggnaden är framförallt för att upp-
fylla kraven på hantering av livsmedel och få till stånd ett kök som 
blir attraktivt i uthyrningssyfte. Vidare omfattas även förbättringar 
av ytskikt, renovering av toaletter, byte av fönster och ytterdörrar, 
byte av ventilation och uppgradering av elcentral. Insatserna omfat-
tar även anpassningar till gällande regler för tillgänglighet.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden tillstyrker ansökan. 
 
 
  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 47. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 februari 2018 § 
31. 
Ansökan från föreningen Solbackens bygdegårdsförening.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 43 Dnr 2017-000345  
 

Svar på motion om att införa syskonförtur på kommunens för-

skolor 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Thomas Lövenbo (SD) 
att kommunen ska införa syskonförtur på kommunens förskolor. 
 
Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt beslut den 28 februari 
2018 § 18 att kommunen redan idag i möjligaste mån placerar 
yngre syskon på samma enhet som ett äldre syskon. Nämnden har i 
första hand att erbjuda plats på förskola inom fyra månader från det 
att vårdnadshavare anmält önskemål om plats enligt skollagen 7 
kap. 14 §. Barn som av behov av särskilt stöd i sin utveckling ska 
skyndsamt erbjudas plats. Barn ska erbjudas plats så nära barnets 
eget hem som möjligt enligt skollagens 7 kap. 15 §. Därav menar 
barn- och ungdomsnämnden att någon ytterligare prioritering av 
barn som har syskon inte är förenlig med likabehandlingsprincipen. 
Nämnden föreslå därför att motionen ska avslås.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 48. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 28 februari 2018 § 18. 
Motion den 25 augusti 2017.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD): Bifall till motionen. 
Elisabet Babic (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.  
 
Reservation 

Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 44 Dnr 2017-000410  
 

Svar på motion om nerskräpning i Lagan  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 
att miljökontoret får i uppdrag att genomföra en inventering av La-
gans botten för att reda ut hur omfattande nedskräpningen är samt 
att en plan över städning av Lagans botten efter avslutad fiskesä-
song utarbetas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden förslår den 21 februari 2018 § 20 att 
fullmäktige avslår motionen. Nämnden föreslår att motionen avslås 
i den del som avser inventering av Lagans botten med hänvisning 
till att det är mer kostnadseffektivt och ger större miljönytta, att ar-
beta med att minska mängden blysänken som används i Lagan, än 
att lägga resurser på en inventering om hur omfattande nedskräp-
ningen är. Detta kan ske genom information om blysänkens påver-
kan på Lagan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att motionen avslås i den del 
som avser städning av Lagans botten med hänvisning till uppgiften 
inte ryms inom miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar. En 
plan för städning av Lagan kan möjligtvis utarbetas av den nämnd 
som ansvarar för fiskefrågor tillsammans med Laholms laxfiske.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 49. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 februari 2018 § 20. 
Motion den 22 oktober 2017.  
_____ 
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§ 45 Dnr 2018-000043  
 

Svar på motion om kultur- och utvecklingsnämnden och verk-

samhetschefen för kultur- och utvecklingsverksamheten 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 
att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetschefen för kultur- 
och utvecklingsnämnden ska avskedas och att ledamöterna i kultur- 
och utvecklingsnämnden byts ut. 
 
I kommunallagens 4 kapitel, 9 § framgår att fullmäktige får åter-
kalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av fullmäktige, 
om den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet, eller har dömts 
för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har 
fått laga kraft. 
 
Vidare framgår av kapitel 4, 10 § att fullmäktige får återkalla upp-
dragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska 
majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, 
eller vid förändringar i nämndorganisationen.   
 
Ingen av ovanstående paragrafer är tillämpliga med anledning av 
motionens förslag. Verksamhetschefen för kultur- och utvecklings-
nämnden har avslutat sin anställning och frågan om verksamhets-
chefens avsked är därmed inte aktuell. Motionen ska därför avslås.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 50. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2018. 
Motion den 15 januari 2018.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 46 Dnr 2017-000497  
 

Kommunens reviderade investeringsbudget 2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudge-
ten för år 2018 i enlighet med framlagt förslag.  
 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. 
Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 
förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar 
bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan be-
talningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda 
varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även 
finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl om-
fattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i års-
budgeten. 
 
Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2018 som antogs 
av kommunfullmäktige i november 2017 uppgick till totalt 201 280 
tkr.  
 
Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investerings-
budget för 2018. För kommunstyrelsens investeringsprojekt inom 
planeringskontorets verksamhet samt inom Laholmsbuktens VA 
återfinns kommentarer. Förslaget innehåller i princip de i 2018 års 
budget beslutade investeringar, projekt som av olika anledningar 
inte avslutats under 2017 samt vissa nya projekt som redovisas sär-
skilt. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har den 20 december 2017 § 170 
begärt 350 tkr i tillägg i investeringsbudgeten för tillgänglighetsan-
passning av Glänningesjöbadet. Tilläggsanslaget medges inte. 
 
Den totala bruttokostnaden i årets investeringsbudget uppgår till 
266 381 tkr och intäkterna uppgår till 23 315 tkr, vilket innebär att 
föreslagna nettoinvesteringar uppgår till 243 066 tkr. Dessa fördelas 
mellan respektive nämnd enligt följande: 
 
 
 
  forts 
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forts 
 
Nettoinvesteringar (tkr) 
 
Kommunstyrelse  41 395 
Kommunstyrelsen exploatering 9 700 
Kommunstyrelse VA  102 150 
Kommunstyrelse Avfall 54 635 
Kultur- och utvecklingsnämnd 22 353 
Barn- och ungdomsnämnd 3 376 
Socialnämnd 8 762 
Miljö- och byggnadsnämnd 695 
 
Totalt 243 066 
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 51. 
Förslag till reviderad investeringsbudget. 
Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2018.  
_____ 
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§ 47 Dnr 2018-000092  
 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 

Laholms kommun 2019-2022 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till bestämmelser 
om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun 
att gälla från och med den 1 januari 2019.  
 

Ärendebeskrivning 

Demokrati- och organisationsberedningen lägger fram förslag till 
reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroende-
valda att gälla från och med den 1 januari 2019.  
 
Förslaget innebär bland annat ändrat arvode till ordförande och vice 
ordförande i Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm 
AB. Vidare införs bestämmelser om föräldraledighet och sjukledig-
het för samtliga årsarvoderade förtroendevalda.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 52. 
Demokrati- och organisationsberedningens protokoll den 19 febru-
ari 2018 § 1. 
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i La-
holms kommun.  
_____ 
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§ 48 Dnr 2018-000095  
 

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Kommu-

nassurans Syd Försäkrings AB 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har för godkännande över-
sänt förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för 
bolaget. 
 
Laholms kommun blev delägare i Kommunassurans Syd Försäk-
rings AB efter att kommunfullmäktige den 28 februari 2007 § 25 
godkänt aktieägaravtal och ägardirektiv förvärvat aktier till för 
1 110 000 kronor i bolaget. 
 
Bolaget har till syfte att erbjuda sina delägare och deras bolag för-
säkringsskydd. Genom att kommunen är delägare offererar Kom-
munassurans Syd Försäkrings AB försäkringsskydd när kommunen 
upphandlar kommunförsäkring. Detsamma gäller för även hel- eller 
delägda kommunala bolag.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 53. 
Förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  
_____ 
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§ 49 Dnr 2017-000470  
 

Kommunstyrelsens årsredovisning 2017 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner nämndsredovisning och uppföljning 
av nämndsplan för år 2017.  
 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskaps-
år den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en års-
redovisning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra 
för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Den kommunala 
årsredovisningen ska således ge information till olika intressenter, t 
ex förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, massmedia och 
kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts under året både ur 
ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel. 
 
Vad gäller utformning och innehåll finns det vissa grundläggande 
krav som bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara rele-
vant och väsentlig för läsaren. Vidare ska redovisningen vara till-
förlitlig och objektiv. Redovisningen ska även utgöra underlag för 
styrning och uppföljning och ansvarsutkrävande av nämndernas 
verksamheter. Innehållet i årsredovisningen utgör även viktiga in-
gångsvärden för riktlinjerna och direktiven för kommande års verk-
samhet.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 54. 
Kommunstyrelsens nämndsredovisning och uppföljning av 
nämndsplan 2017.  
_____ 
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§ 50 Dnr 2018-000076  
 

Växelkassor inom kommunstyrelsens verksamheter 2018 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för hand- och 
växelkassor inom sin verksamhet i enlighet med kommunlednings-
kontorets förslag.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för hand- och 
växelkassor inom sin verksamhet. Kommunledningskontoret förslår 
följande växelkassor: 
 
Medborgarservice  500 kr 
Stadshuscafeterian  500 kr 
Fridhemsgårdens kök  200 kr 
Solhemmets kök  300 kr 
Björkebogårdens kök  200 kr 
Café Campus Laholm  1 500 kr 
Smedjebackens kök  300 kr 
Solgårdens kök  300 kr 
Lingårdens kök  500 kr 
Randerslunds kök  300 kr 
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 55. 
Kommunledningskontorets förteckning över hand- och växelkassor 
år 2018.  
_____ 
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§ 51 Dnr 2018-000075  
 

Översyn av kommunstyrelsens organisation 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till ny organisation för kom-
munstyrelsens att gälla från och med den 1 september 2018.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret lägger fram förslag till organisation för 
kommunstyrelsens verksamhet. 
 
Förslaget innebär att en ny tjänst som verksamhetschef för service-
kontoret införs under förutsättning att kommunfullmäktige tillskju-
ter medel för tjänsten. 
 
Följande uppgifter flyttas från planeringskontorets strategienhet till 
servicekontorets driftsenhet: 
 Avfallsplaneringen i kommunen och utarbetar de förslag och 

bereder de ärenden som är påkallade vad gäller renhållnings-
ordning och annan reglering av avfallshanteringen i kommu-
nen, 

 Transport, återvinning och bortskaffande av avfall som an-
kommer på kommunen enligt miljöbalken, 

 Frågor om renhållningsabonnemang och debitering av renhåll-
ningsavgifter, 

 Kommunens skyldigheter som huvudman för gator, torg, parker 
och andra allmänna platser, 

 Kommunens åtagande i fråga om gatubelysning, 
 Gaturenhållning och renhållning i övrigt utomhus som ankom-

mer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, 

 Frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbaneren-
hållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare, 

 Kommunens åtagande att ombesörja enskild väghållning,  
 Kommunens skyldigheter för allmän park- och naturmark,  
 ärenden om upplåtelse av salutorg och övriga offentliga platser 

med rätt att avge yttranden enligt 3 kap. 2 § ordningslagen, 
 Strandrenhållning och annan strandservice 
 
 
 
  forts 
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forts 
 
Följande uppgifter flyttas från enheten för IT under kommunled-
ningskontoret till en IT-enhet under planeringskontoret:  
 Leda och samordna utvecklingen av kommunens IT-frågor och 

kommunens utveckling när det gäller e-tjänster, 
 Ha hand om kommunens IT- och kommunikationssystem, 
 
Följande uppgifter flyttas från kommunikationsenheten under 
kommunledningskontoret till strategienheten under planeringskon-
toret:  
 Ansvara för kommunens centrala informationsverksamhet och 

marknadsföringen av kommunen med avseende på varumärke 
och attraktivitet, 

 Samordna innehållet i och ansvara för kommunens webbplats. 
 
Ansvaret för medborgarservice flyttas från kommunikationsenheten 
under kommunledningskontoret till enheten för intern och extern 
service under servicekontoret.  
 
Ungdomssamordnaren flyttas från kultur- och utvecklingsnämnden 
till kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 56. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2018.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Ärendet ska återemitteras för bättre belysning 
av skälen till organisationsförändringen, framför allt vad gäller ef-
fektivisering och kostnadseffektivitet. 
 
Elisabet Babić (M): Kommunstyrelsen ska godkänna förslag till ny 
organisation för kommunstyrelsens att gälla från och med den 1 
september 2018.   
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitte-
ras och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter frågar ordfö-
randen på Elisabet Babićs (M) förslag och finner att kommunstyrel-
sens beslutar i enlighet med Elisabet Babićs (M) förslag. 
  
 
  forts 
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forts 
 
Reservation 

Kjell Henriksson (S); Annita Asplid (S) och Rosita Antonsson (S) 
reserverar sig mot förslaget. 
_____ 
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§ 52 Dnr 2018-000063  
 

Riktlinjer för strategisk kommunikation 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen upphäver kommunaktionsstrategi för La-
holms kommun antagen den 15 oktober 2013 § 203. 

 
2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för strategisk kommunikation 

med mindre språkliga förtydliganden.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunikationsenheten lägger fram förslag till riktlinjer för stra-
tegisk kommunikation. Riktlinjerna beskriver hur kommunen över-
gripande och långsiktigt ska arbeta med kommunikation, informat-
ion och marknadsföring. Riktlinjerna ersätter kommunaktionsstra-
tegi för Laholms kommun från 2013.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 57. 
Kommunikationsenhetens tjänsteskrivelse den 8 februari 2018. 
Riktlinjer för strategisk kommunikation.  
_____ 
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§ 53 Dnr 2018-000073  
 

Fastställande av gallringsfrister för miljö- och byggnadsnämn-

den 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna gallringsföreskrifter. 
 
2. Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och byggnadsnämnden att 

ändra leveranstiden till kommunarkivet av handlingar i till-
stånd- och tillsynsärenden för permanent serveringstillstånd 
från 5 år efter avslutat ärende till efter att verksamheten upp-
hört.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta 
en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens aktuella 
handlingar och hur dessa hanteras. Enligt arkivlagen (1990:782) är 
det arkivmyndighetens ansvar att se till att de kommunala myndig-
heterna vårdar och bevarar allmänna handlingar i sådan utsträck-
ning att de tillgodoser följande behov: 
 rätten att ta del av allmänna handlingar 
 behovet av information för rättskipning och förvaltningen, 
 forskningens behov 
 Dessutom ska beaktas att handlingarna utgör en del av det nat-

ionella kulturarvet. 
 
I Laholms kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Arkiv-
myndigheten ska enligt arkivreglementet punkt 7 besluta efter för-
slag från myndigheten om gallring av handlingar i myndighetens 
arkiv. 
 
I miljö- och byggnadsnämndens förslag till dokumenthanterings-
plan anges under Alkohol, tobak, läkemedel, E-cigg, lotteri, gall-
ringsfristen 3 år efter det att verksamheten upphört. Samtidigt anges 
att handlingarna ska levereras till kommunarkivet 5 år efter beslut 
om permanent serveringstillstånd och utförd tillsyn. Då kommunar-
kivet inte har en praktisk möjlighet att kontrollera vilka verksam-
heter som är aktuella eller ej innebär förslaget att handlingarna inte 
kommer gallras i kommunarkivet. 
 
Efter samråd med miljökontoret föreslås en ändring av leveransti-
den till kommunarkivet så att handlingarna levereras först efter att 
verksamheten har upphört.  forts 
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forts 
 
I övrigt föreslås kommunstyrelsen godkänna gallringsföreskrifter-
na.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 58. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 22 februari 2018. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 januari 2018 § 4.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 54 Dnr 2018-000099  
 

Gallring av rörnätsfilmer 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen gallrar rörnätsfilmerna.  
 

Ärendebeskrivning 

I samband med ombyggnation av vindarna i stadshuset har filmer 
av kommunens rörnät upptäckts. Filmerna har spelats in mellan 
1979 och 1999. Filmerna har gjorts för att lokalisera problem i rör 
och ledningar. Filmerna utgör 35-VHS band och 61 rullar 16 mm-
film. 
 
Laholmsbuktens VA-nämnd (LBVA) svarar idag för driften av 
kommunens va-nät. LBVA har inget behov av filmerna då filmerna 
antigen digitaliserats eller gjorts om. LBVA filmar rutinmässigt 
rörnätet och gallrar äldre filmer när de ersätts av nya.  
 
Filmerna har upprättats av tekniska nämnden som angett i doku-
menthanteringsplan att filmerna ska bevaras och överlämnas till 
kommunarkivet. Då filmerna aldrig överlämnats för slutarkivering 
dras slutsatsen att filmerna löpande har använts av verksamheten. 
De äldre rörnätsfilmerna kan inte anses fylla forskningens behov. 
Det har aldrig förekommit någon begäran att få ta del av materialet 
från allmänheten. Filmerna kan därmed gallras.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018 § 59. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 21 februari 2018.  
_____ 
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§ 55 Dnr 2018-000001  
 

Anmälningar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen 
sedan förra sammanträdet.  
 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 7 mars 2018. 
Förteckning över synpunkter och förslag den 7 mars 2018.  
_____ 
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§ 56 Dnr 2018-000002  
 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kom-
munen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i 
enlighet med kommunallagen 40 § 6 kapitlet anmälas till nämn-den 
i den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 mars 2018. 
Förteckning över delegationsbeslut den 7 mars 2018.  
_____ 
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§ 57 Dnr 2018-000090  
 

Information om verksamhetsplaner 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret, planeringskontoret och räddningstjäns-
ten informerar om respektive verksamhetsplan för 2018.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets verksamhetsplan. 
Planeringskontorets verksamhetsplan. 
Räddningstjänstens verksamhetsplan.  
_____ 
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§ 58 Dnr 2018-000003  
 

Informationsärenden 

 

Information om kommunens bokslut 2017 
Ingemar Nilsson och Kristoffer Dehlin 
 
Information från kommunberedning 
Elisabet Babi? 
 
Information från personalutskottet 
Erling Cronqvist 
 
Information från samordningsförbundet 
Kjell Henriksson 
 
Information från verksamheten 
Peter Andreasson 

_____ 
 
 



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2018 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2018 är min uppfattning att mitt yrkande i 
ärendet om kommunstyrelsens organisation var som följer: 

ÄTendet ska återemitteras för bättre belysning av skälen till organisationsförändringen, 
framför allt vad gäller effektivisering och kostnadseffektivitet, samt personalutskottets 
och personalenhetens roll i den nya organisationen. 

I protokollet har delen om personalutskottet och personalenheten inte tagits med. 


