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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 59 Dnr 2017-000419  

 

Svar på motion om ungdomsbostäder 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 

att befintliga flyktingbostäder ska omvandlas till bostäder för stu-

derande samt stimulera till att bygga miljövänliga, klimatanpassade 

ungdomsbostäder i trä. 

 

Planeringskontoret konstaterar att de aktuella bostäderna kommer 

att användas av Laholmshem AB för administrativ personal. Vad 

gäller den del av motionen som avser miljövänlig och klimatanpas-

sad byggnation så delar planeringskontoret motionärens intention 

men framhåller att byggnationen inte bör begränsat till ett bygg-

material såsom trä.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 65. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2018. 

Motion den 31 oktober 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Bifall till motionens andra punkt. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 60 Dnr 2017-000420  

 

Svar på motion om särskilt boende  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sven-Erik Vänneå och 

Anna-Maria Sjöstrand (SPI) att kommunen ska skapa en boende-

form i form av egen lägenhet med hyresrätt med dygnet-runt-öppen 

reception, service i form av restaurang/gemensamhetslokal och 

möjlighet att köpa städ- och hushållshjälp. Bostäderna ska tilldelas 

utan behovsprövning. Personer med behov av hemtjänst mer än tre 

gånger per dygn ska erbjudas särskilt boende utan behovsprövning. 

 

Socialnämnden skriver i sitt beslut den 20 mars 2018 § 34 att 

nämnden arbetar med en översyn av boendeformer och behov inom 

äldreomsorgen. Översynen innefattar bland annat möjligheten för 

enskilda, som uppnått en viss nivå hemtjänst, att själv välja inflytt-

ning till särskilt boende. Vidare pågår en översyn av servicelägen-

heter med ambition att skapa högre tillgänglighet genom att slopa 

biståndsbedömningen och tillgängliggöra lägenheterna genom van-

ligt kösystem.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 66. 

Socialnämndens protokoll den 20 mars 2018 § 34. 

Skrivelse från PRO Knäred den 27 november 2017. 

Motion den 31 oktober 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 61 Dnr 2017-000484  

 

Svar på motion om gatlampa  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med de boende i 

Göstorp, som är berörda av att gatlampan har släckts ner, hitta en 

utväg för att få gatlampan tänd igen samt att gatlampa ska tändas 

upp igen så snart som möjligt. 

 

Planeringskontoret beskriver att den aktuella gatlampan släcktes 

den 26 september 2017 då driftkostnaden ökat från 550 kr per år till 

2 750 kr per år samt en engångskostnad om 23 000 kr för mätskåp. 

Planeringskontoret bedömde att kostnaden översteg samhällsnyttan. 

Planeringskontoret har därefter gjort en ny bedömning och kopplat 

lampan till ett mätskåp och abonnemang för el till en engångskost-

nad om 23 000 kr samt en driftskostnad om 2 750 kr per år. Lam-

pan lyser åter sedan den 11 januari 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 67. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2018. 

Motion den 13 december 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 62 Dnr 2018-000141  

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda 

motioner.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunsty-

relsen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april redo-

visa de motioner som då ännu inte är färdigberedda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 68. 

Kommunledningskontorets redovisning den 15 mars 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 63 Dnr 2017-000470  

 

Kommunens årsredovisning 2017 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande årsredovisning för 

2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsför-

valtningen under föregående kalenderår. Enligt 11 kap. 20 § kom-

munallagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäk-

tige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året ef-

ter det år som redovisningen avser. Enligt 3 kap. 1 § kommunala 

redovisningslagen ska årsredovisningen redogöra för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets slut. I årsredovisningen ska också 

ingå en sammanställd redovisning som även omfattar kommunal 

verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person i vilken 

kommunen har ett betydande inflytande.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 69. 

Årsredovisning 2017. 

Nämndernas redovisning 2017.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 64 Dnr 2018-000142  

 

Överföringar av 2017 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till överföring 

av 2017 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 

ansvarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi in-

fördes under år 2008 ett system med resultatfonder. Beslutade över-

föringar av över- eller underskott förs till en resultatfond för re-

spektive 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. Vidare får överförda 

medel inte användas så att det skapas en annan nivå eller inriktning 

på verksamheten än den som fastställts i nämndplanerna. 

 

Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 

ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resul-

tatfond 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 motsva-

rande överskott.  

 
 

 

 forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 70. 

Ledningsutskottets förslag till överföring av 2017 års resultat till re-

sultatfonder. 

Resultatfonder - 2017 års budgetavvikelser.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 65 Dnr 2018-000143  

 

Kommunens kompletteringsbudget 2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till kom-

pletteringsbudget för år 2018. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Kommunfastigheter i Laholm AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 000 tkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 

beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott lägger fram förslag till komplet-

teringsbudget för 2018. 

 

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 än-

damål 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 per-

manenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och pla-

ner för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändring-

ar, kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade 

ekonomiska planer. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån per-

manenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och pla-

ner för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändring-

ar, kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade 

ekonomiska planer.  

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Eftersom det under innevarande år uppstod behov av att behandla 

vissa kompletteringar av driftbudgeten redan under februari fattade 

kommunfullmäktige den 27 februari beslut om vissa budgetföränd-

ringar. Dessa förändringar avsåg kommunstyrelsens och kultur- och 

utvecklingsnämndens budgetar. Totalt anslogs det ytterligare 1 920 

tkr i 2018 års driftbudget. 

 

I samband med handläggningen av den ursprungliga budgeten be-

slutade kommunfullmäktige att ingå borgen för Kommunfastigheter 

i Laholm AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 

om 250 000 tkr. Mot bakgrund av bolagets omfattande investe-

ringsverksamhet har finansieringsbehovet omprövats. Bolaget an-

håller därför att borgensramen för 2018 utökas för att uppgå till 

400 000 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 71. 

Ledningsutskottets förslag till kompletteringsbudget för 2018.  

_____ 
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§ 66 Dnr 2017-000418  

 

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för hantering av arkiv i 

Laholms kommun. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver Arkivreglemente antaget 22 juni 

2005, § 92.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog arkivreglemente den 22 juni 2005 § 92. 

Kommunen har sedan dess genomgått både organisatoriska föränd-

ringar och förändringar i hanteringen av information. Kommunens 

styrdokument för arkivhanteringen är därmed i behov av revidering. 

 

Kanslienheten har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hantering 

av arkiv i Laholms kommun. Förslaget har varit på remiss till 

kommunens nämnder samt till Laholmshem AB. Remissinstanserna 

har inte haft något att erinra mot förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 72. 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 22 mars 2018. 

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun.  

_____ 
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§ 67 Dnr 2018-000149  

 

Översyn av styrdokument för samhällsbyggnad 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige upphäver följande styrdokument: 

 Naturvårdsplan 

 Arkitekturprogram för stadskärnan 

 Arkitekturprogram för kusten respektive landsbygden, bygg-

nadsvård 

 Program för kulturminnesvård, del 1 och 2 

 Bevarandeplan 

 Bevarandeplan, del 1 och 2 

 Ytavrinningsplan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen upphäver centrumplan.  

 

Ärendebeskrivning 

I riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kom-

munplan och nämndsplaner för år 2016 samt i ekonomisk plan 

2017-2018 uppdrog kommunstyrelsen till verksamheten att ta fram 

ett ledningssystem som kompletterar styrmodellen.  

 

Projektet syftar till en tydligare styrning där styrdokumenten är en 

tydlig del av kommunens styr- och ledningssystem. Planeringskon-

toret har efter samråd med samhällsbyggnadskontoret identifierat 

ett antal inaktuella styrdokument som nu föreslås upphävas.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 73. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse 9 februari 2018.  

_____ 
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§ 68 Dnr 2015-000469  

 

Reservationsavtal för Skummeslöv 7:12 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsre-

glering.  

 

Ärendebeskrivning 

JPGS Förvaltnings AB inkom under 2015 med en förfrågan om att 

köpa till mark till sin fastighet Skummeslöv 7:18 på Skum-

meslövsstrands företagsområde. Bolaget hade för avsikt att utöka 

sin verksamhet och behövde då mer mark. Kommunstyrelsen god-

kände den 1 december 2015, § 246, ett reservationsavtal rörande 

15 600 m2 av kommunens fastighet Skummeslöv 7:12. När Lant-

mäteriet nu har påbörjat handläggning av avstyckningsärendet har 

de konstaterats att förrättningen går att genomföra som en fastig-

hetsreglering vilket är att föredra eftersom bolaget då slipper en fas-

tighetsgräns rakt genom sitt framtida markinnehav och dubbla an-

slutningsavgifter avseende VA och el.  

 

För att kunna genomföra fastighetsbildningen behövs en överens-

kommelse om fastighetsreglering mellan kommunen och JPGS. 

Planeringskontoret har därför tagit fram en sådan överenskommelse 

med samma förutsättningar som gällde i reservationsavtalet från 

2015.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 74. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2018. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

_____ 
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§ 69 Dnr 2016-000368  

 

Reservationsavtal för del av fastigheten Mellby 23:23, Mellby 

företagspark 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Dina Kubik AB önskar reservera fastigheten Mellby 23:23 på 

Mellby industriområde för att bygga verksamhetslokaler. Plane-

ringskontoret har därför tagit fram ett reservationsavtal där företa-

get senast inom sex månader från dagen för kommunens godkän-

nande av avtalet ska ansöka om bygglov för lokalerna. Företaget får 

under reservationstiden förvärva marken enligt det av kommun-

fullmäktige fastställda markpriset på 100 kr/m2. Företaget bekostar 

anslutningsavgifter och andra tillstånd enligt fastställd taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 75. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2018. 

Reservationsavtal 

_____ 
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§ 70 Dnr 2018-000151  

 

Reservationsavtal för Vessinge 3:87, 3:88, 3:89, 3:90 och 3:91 i 

Veinge 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Bildningsagenten 9619 AB har lämnat in ett önskemål om att få 

förvärva fem bostadstomter i östra Veinge för byggnation av par-

hus. Parhusen ska upplåtas med hyresrätt. Bolaget har för avsikt att 

bygga totalt sex stycken parhus på de fem tomterna. 

 

Planeringskontoret har upprättat ett reservationsavtal där kommu-

nen reserverar fem tomter för byggnation av sex parhus. Kommu-

nen bekostar avstyckning medan andra avgifter kopplade till bygg-

nationen bekostas av bolaget. Bolaget ska inom 6 månader från det 

att kommunen undertecknat reservationsavtalet ha sökt bygglov och 

tolv månader från det att bygglov beviljats ha påbörjat byggnation-

en.  

 

Priset för marken är satt till 95 000 kronor per tomt vilket ger totalt 

570 000 kronor för alla tomterna. Priset är satt utifrån kommunens 

fastställda pris för villatomter i Veinge men avrundat till jämt tu-

sental. Kommunen måste också bygga ut cirka 75 meter lokalgata 

med vändplats i enlighet med detaljplan. 

 

Planeringskontoret bedömer att avtalet ger ett önskvärt tillskott av 

bostäder i Veinge vilket kan starta en flyttkedja på orten. Plane-

ringskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner avta-

let.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 76. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2018. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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§ 71 Dnr 2018-000185  

 

Förvärv av fastigheten Åmot 2:43 i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet.  

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Åmot 2:43 med adress Kustvägen 40 är till salu. Plane-

ringskontoret framhåller att fastigheten har ett strategiskt läge. Ett 

förvärv kommer underlätta den framtida utvecklingen av Mellbyst-

rands centrum. En del av fastigheten är även väg vilket underlättar 

den kommande ombyggnaden av korsningen vid Birger Pers väg 

och Kustvägen.  

 

Fastighetens utgångspris var 1 500 000 kr. Efter budgivning mellan 

Laholms kommun och två andra budgivare vann Laholms kommun 

budgivningen. Slutpriset blev 1 550 000 kr. 

 

Fastigheten består av två byggnader, i den ena bedrivs restaurang-

verksamhet under sommarhalvåret och i den större byggnaden bed-

rivs det idag kontorsverksamhet. Fastigheten ger hyresintäkter på 

sammanlagt 104 460 kr per år. I en av byggnaderna finns en fukt-

skada som behöver åtgärdas. För att hinna med att åtgärda fuktska-

dan innan säsongen sker tillträde till fastigheten relativt omgående.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018. 

Köpekontrakt.  

_____ 
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§ 72 Dnr 2017-000437  

 

Program för Laholms stadskärna 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Programmet återremitteras för att göra en konsekvensanalys för hur 

handel och service påverkas av minskat antal p-platser i stadskär-

nan samt ta fram alternativa parkeringsmöjligheter på gångavstånd.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret redovisar förslag till program för Laholms 

stadskärna. Programmet förmedlar en framtidsvision för Laholms 

stadskärna 2025. Programmet identifiera utmaningar, strategier, 

mätbara mål och ger förslag på fysiska åtgärder för att förverkliga 

visionen. 

 

Programmet redovisar fyra generella insatsområden; utbud, skötsel 

och funktion, evenemang och marknadsföring samt fysiska föränd-

ringar för det fortsatta utvecklingsarbetet samt tre platsspecifika fo-

kus; Laganpromenaden, Stortorget samt stråk. 

 

Ett första steg med att förverkliga programmet kommer troligtvis 

vara att sätta en samverkansorganisation som tar fram en arbetsplan 

utifrån de måstepunkter och utmaningar som finns sammanfattade i 

programmet.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2017. 

Program för Laholms stadskärna. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Tema för programmet ska vara Laholm som 

kulturstad.  

Kjell Henriksson (S): Programmet ska remitteras till kommunala 

handikapprådet samt bli föremål för invånardialog i hela kommu-

nen. 

Christer Johnsson (M): Programmet ska återremitteras för att göra 

en konsekvensanalys för hur handel och service påverkas av mins-

kat antal p-platser i stadskärnan samt ta fram alternativa parke-

ringsmöjligheter på gångavstånd. 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

i enlighet med Christer Johnssons (M) förslag och finner att kom-

munstyrelsen återremitterar ärendet.  

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Lennart Svensson (V) instämmer i Christer Johnssons (M) förslag.  
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§ 73 Dnr 2017-000152  

 

Tillägg till ansökan om ändring av trafikföreskrifter - farligt 

gods 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen förordar Kristianstadvägen som rekommen-

derad väg för farligt gods istället för Lagavägen. 

 

2. Kommunstyrelsen ger planeringskontoret i uppdrag att genom-

föra en invånardialog som uppstart till detaljplanearbetet. 

 

3. Kommunstyrelsen ger planeringskontoret i uppdrag att genom-

föra en åtgärdsvalsstudie med intentionen att hitta tänkbara lös-

ningar, forma inriktning och rekommendera åtgärder tillsam-

mans för väg 24 från Mellbystrand till Sofieroleden samt om-

ledningsvägen på Lagavägen och Ängelholmsvägen.  

 

Ärendebeskrivning 

För att kunna utveckla Laholms centralare delar behöver hänvis-

ningen till Lagavägen som rekommenderad väg för farligt gods 

utgå. Sedan några år tillbaka har det varit tydligt att ett flertal bety-

delsefulla stadsbyggnadsprojekt begränsas utifrån riskhänsyn ef-

tersom Lagavägen är en rekommenderad väg för farligt gods.  

 

För att kunna ansöka hos Länsstyrelsen om att Lagavägen ska utgå 

som rekommenderad väg för farligt gods måste kommunen i 

samma ansökan föreslå en annan sträckning att hänvisa till. 

 

Kommunstyrelsen föreslog den 13 juni 2017 § 125 till Länsstyrel-

sen bland annat att Kristianstadsvägen ska vara omledningsväg för 

väg E6. Farligt gods hänvisas till Tjärby-Snapparp från väg 15. 

 

Planeringskontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och 

räddningstjänsten, efter ytterligare utredning i ärendet, förordar en 

utbyggnad av Sofieroleden vilken efter färdigställande därefter ska 

vara hänvisad sträckning för farligt gods transporter genom La-

holms tätort.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 77. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2018. 

Förslag till yttrande avseende ansökan om ändring i trafikföreskrif-

ter.   forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babić (M):  

1. Kommunstyrelsen förordar Kristianstadvägen som rekommen-

derad väg för farligt gods istället för Lagavägen. 

 

2. Kommunstyrelsen ger planeringskontoret i uppdrag att genom-

föra en invånardialog som uppstart till detaljplanearbetet. 

 

3. Kommunstyrelsen ger planeringskontoret i uppdrag att genom-

föra en åtgärdsvalsstudie med intentionen att hitta tänkbara lös-

ningar, forma inriktning och rekommendera åtgärder tillsam-

mans för väg 24 från Mellbystrand till Sofieroleden samt om-

ledningsvägen på Lagavägen och Ängelholmsvägen. 

 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Lena Olofsdotter (C) 

och Thomas Lövenbo (SD): Kommunstyrelsen ska uppdra åt plane-

ringskontoret att påbörja utbyggnad av Sofieroleden i enlighet med 

detaljplan. För projektering under 2018 får kommunstyrelsens an-

slag för oförutsedda investeringskostnader tas i anspråk. Medel för 

byggnation hänskjuts till budgetberedningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med Elisabet Babićs (M) förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-

ordning: 

Ja-röst för Elisabet Babićs (M) förslag. 

Nej-röst för Erling Cronqvists (C) förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  forts 
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Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlig-

het med Elisabet Babićs (M) förslag.  

 

Reservation 

Erling Cronqvist (C), Lena Olofsdotter (C), Lamis Al Nouri (C) 

och Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ersättarnas mening 

Margareta Jonsson (L) och Lars Gustafsson (KD) stödjer Erling 

Cronqvists förslag.  

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Erling Cronqvist (C) 

 

X   

Kjell Henriksson (S) X 

 

  

Christer Johnsson (M) X 

 

  

Lena Olofsdotter (C) 

 

X   

Lamis Al Nouri (C) 

 

X   

Annita Asplid (S) X 

 

  

Rosita Antonsson (S) X 

 

  

Thomas Lövenbo (SD) 

 

X   

Elisabet Babic (M) X 

 

  

Summa 5 4  
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§ 74 Dnr 2016-000403  

 

Nämndernas rapport om den interna kontrollen 2017 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner barn- och ungdomsnämndens, miljö- 

och byggnadsnämndens, kultur- och utvecklingsnämndens samt so-

cialnämndens rapport om den interna kontrollen 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. Enligt det av kommunfullmäktige 

fastställda reglementet för intern kontroll i Laholms kommun ska 

nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den 

interna kontrollen. Nämnderna ska senast i samband med årsredo-

visningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av 

den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

 

En viktig del av den interna kontrollen ska utgöras av de resultato-

rienterade kontrollerna som främst är inriktade mot att säkerställa 

en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 

Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet 

och eventuellt vidtagna åtgärder. 

 

Samtliga nämnder har behandlat uppföljningen av internkontroll-

plan för år 2017. Kultur- och utvecklingsnämnden har vid behand-

lingen av uppföljningen påpekat att utbildningsinsatser för tjänste-

män inom upphandling ska vidtas samt att verksamheten fortsätt-

ningsvis håller sig till tidsplan avseende ärendeinlämning. Övriga 

nämnder har inte fattat några särskilda beslut med anledning av de 

redovisade uppföljningarna.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 78. 

Nämndernas rapporter om den interna kontrollen 2017.  

_____ 
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§ 75 Dnr 2018-000138  

 

Årlig prövning av kommunens hel- och delägda bolag 2018 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som Laholms-

hem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB bedrivit under 

kalenderåret 2017 har varit förenlig med det fastställda kom-

munala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

 

2. Kommunstyrelsen framhåller att resultatet är svagt och de ad-

ministrativa kostnaderna är höga. Kommunstyrelsen begär en 

redovisning av bolagen av åtgärder med anledning av detta i 

samband med uppföljning 2. 

 

3. Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga be-

slut för varje hel- eller delägt kommunalt bolag pröva om den verk-

samhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner 

att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nöd-

vändiga åtgärder. 

 

Kommunledningskontoret har gått igenom bolagsordning, ägardi-

rektiv, årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorer-

nas granskningsrapport avseende verksamheten 2017 i Laholms-

hem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB och bedömer för sin 

del att den verksamhet som bolagen bedrivit under det föregående 

kalenderåret har varit förenlig med det fastställda kommunala än-

damålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kom-

munala befogenheterna.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport.  

_____ 
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§ 76 Dnr 2018-000139  

 

Ombudsinstruktion för årsstämma i Laholmshem AB och 

Kommunfastigheter i Laholm AB 2018  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen instruerar stämmoombudet att rösta för att: 

resultat- och balansräkningen fastställs, styrelsens förslag till 

resultatdisposition godkänns, ansvarsfrihet beviljas styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret. 

 

2. Kommunstyrelsen framhåller att resultatet är svagt och de ad-

ministrativa kostnaderna är höga. Kommunstyrelsen begär en 

redovisning av bolagen av åtgärder med anledning av detta i 

samband med uppföljning 2.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente åvilar det styrelsen att utöva 

kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag som kom-

munen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i och 

därvid tillvarata kommunens intressen vid bolags- och förenings-

stämmor och andra likartade sammanträden i sådana företag. 

 

Laholmshem AB håller årsstämma den 2 maj 2018. Instruktion bör 

utfärdas till kommunens ombud om ställningstagande till de ären-

den som behandlas vid årsstämman. 

 

Av revisionsberättelsen för år 2017 till årsstämman framgår att den 

auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-

ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Vidare framgår att lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport 

bedömer att bolagens verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att bolagens interna kontroll varit tillräcklig.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2017 

för Laholmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB.  

_____ 

 

Beslutet skickas till:Stämmoombudet 
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§ 77 Dnr 2017-000358  

 

Svar på remiss av kommunikationsplattform för Campus La-

holm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och utvecklingsnämnden att 

minska textmassan till väsentligheter och tydlighet, granska språk 

och grammatik samt anpassa kommunikationsplattformen till mål-

gruppen ungdomar.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har remitterat förslag till kommu-

nikationsplattform för Campus Laholm till kommunstyrelsen för 

yttrande senast siste april 2018. 

 

Kommunikationsenheten har inga synpunkter på förslaget till 

kommunikationsplattform för Campus Laholm.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 79. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 februari 2018 § 

36.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 78 Dnr 2018-000051  

 

Svar på remiss om promemorian Vissa ändringar i regleringen 

om tillstånd att ta emot offentlig finansiering (Fi2018/00130/K) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Mot bakgrund av att Laholms kommun inte delar regeringens ställ-

ningstagande i lagrådsremissen om bl.a. vinstbegränsning för före-

tag som bedriver välfärdsverksamhet avstår kommunen från att 

lämna något yttrande i den nu översända promemorian.  

 

Ärendebeskrivning 

Finansdepartementet har för yttrande översänt promemorian ”Vissa 

ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansie-

ring” (Fi2018/00130/K). 

 

I promemorian föreslås vissa ändringar i och kompletteringar till de 

förslag som regeringen lämnat i lagrådsremissen ”Tillstånd att ta 

emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättning-

en och skollagsreglerad verksamhet”. I lagrådsremissen föreslås 

bl.a. att krav på tillstånd att ta emot offentlig finansiering ska infö-

ras. Endast den som kan visa att offentliga medel utöver ett visst år-

ligt rörelseresultat kommer att gå till verksamhet kan få sådant till-

stånd. 

 

Förslagen i promemorians innebär att det införs en lägsta nivå om 

ett prisbasbelopp i den begränsning av rörelseresultatet som ställs 

som krav för att beviljas ett tillstånd att ta emot offentlig finansie-

ring. Den lägsta nivån utgör ett garanterat utrymme för en aktörs 

tillåtna rörelseresultat, oberoende av storleken på det operativa ka-

pitalet. Förslaget syftar till att möjliggöra ett rörelseresultat för fö-

retag och organisationer som har ett litet operativt kapital och dess-

utom kan ha svårt att öka detta.  

 

I promemorian föreslås vidare att mindre långtgående krav ska 

gälla för den som ansöker om tillstånd att ta emot offentlig finansie-

ring och är en ideell förening, en stiftelse eller ett aktiebolag med 

särskild vinstutdelningsbegränsning. Förslaget innebär att sådan 

idéburen verksamhet inte kommer att omfattas av kraven på en be-

gränsning av rörelseresultat och värdeöverföringar eller kravet att 

verksamheten ska drivas i en separat juridisk person.  

 

 

 forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 80. 

Promemoria - Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot 

offentlig finansiering.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Finansdepartementet 
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§ 79 Dnr 2018-000112  

 

Svar på remiss om nationellt godkänd idrottsutbildning vid fri-

stående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn. i Halmstad 

fr.o.m. läsåret 2019/2020, dnr 37-2018:220 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens tillstyrker ansökan om nationellt godkänd id-

rottsutbildning vid fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn. 

i Halmstad fr.o.m. läsåret 2019/2020, dnr 37-2018:220.  

 

Ärendebeskrivning 

Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid 

den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn. i Halmstad 

fr.o.m. läsåret 2019/2020. Ansökan avser handboll. 

 

Kultur och utvecklingsnämnden har den 28 mars 2018 § 59 föresla-

git kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 81. 

Kultur och utvecklingsnämndens protokoll den 28 mars 2018 § 59. 

Ansökan till Skolinspektionen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 80 Dnr 2018-000111  

 

Svar på remiss om nationellt godkänd idrottsutbildning vid fri-

stående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn. i Halmstad, dnr 

37-2018:227 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens tillstyrker ansökan om nationellt godkänd id-

rottsutbildning vid fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn. 

i Halmstad, dnr 37-2018:220.  

 

Ärendebeskrivning 

Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman nationellt godkänd idrottsutbildning vid den 

fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymn. Halmstad i Halm-

stad fr.o.m. läsåret 2019/2020. Ansökan avser golf. 

 

Kultur och utvecklingsnämnden har den 28 mars 2018 § 58 föresla-

git kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 82. 

Kultur och utvecklingsnämndens protokoll den 28 mars 2018 § 58. 

Ansökan till Skolinspektionen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 81 Dnr 2018-000114  

 

Svar på remiss om utökning av fristående gymnasieskola vid 

Thoren Business School Halmstad i Halmstad fr.o.m. läsåret 

2019/2020, dnr 32-2018:941 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens tillstyrker ansökan om godkännande som hu-

vudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 

vid Thoren Business School Halmstad.  

 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstads 

kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut den 28 mars 

2018 § 56, att Thorengruppens ansökan om en utökning av en be-

fintlig fristående gymnasieskola bedöms av nämnden påverka La-

holms kommuns gymnasieskola negativt. Nämnden föreslår att 

kommunstyrelsen ska avstyrka ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 83. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 mars 2018 § 56. 

Ansökan till Skolinspektionen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Kommunstyrelsen ska föreslå Skolinspekt-

ionen att avslå ansökan. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till be-

slut. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S) och Rosita Antonsson (S) 

reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

 

  forts 
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forts 

 

Ersättarnas mening 

Bo Tengqvist (S) och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot be-

slutet. 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 82 Dnr 2018-000117  

 

Svar på remiss om riksrekryterande utbildning vid fristående 

gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad fr.o.m. läsåret 

2019/2020, dnr 37-2018:230 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om godkännande som hu-

vudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymna-

sieskolan Apelrydsskolan i Båstad fr.o.m. läsåret 2019/2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Apelrydsskolan har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för riksrekryterande spetsutbildning i 

Textil och Design inom ramen för det Estetiska programmets in-

riktning Bild och formgivning, vid den fristående gymnasieskolan 

Apelrydsskolan i Båstad fr.o.m. läsåret 2019/2020. Fullt utbyggd 

omfattar utbildningen 54 platser, fördelat på tre årskurser. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut den 28 mars 

2018 § 61 att stiftelsen Apelrydsskolans ansökan om riksrekryte-

rande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan 

bedöms av nämnden endast påverka Laholms kommuns förutsätt-

ningar och verksamhet i en ringa omfattning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 84. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 mars 2018 § 61. 

Ansökan till Skolinspektionen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 83 Dnr 2018-000120  

 

Svar på remiss om idrottsutbildning vid fristående gymnasie-

skolan Apelrydsskolan i Båstad fr.o.m. läsåret 2019/2020, dnr 

37-2018:1021 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om idrottsutbildning vid fri-

stående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad fr.o.m. läsåret 

2019/2020, dnr 37-2018:1021.  

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Apelrydsskolan har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbild-

ning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Båstad 

fr.o.m. läsåret 2019/2020. Ansökan avser Squash. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut den 28 mars 

2018 § 57 att stiftelsen Apelrydsskolans ansökan om idrottsutbild-

ning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan bedöms av 

nämnden endast påverka Laholms kommuns förutsättningar och 

verksamhet i en ringa omfattning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 85. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 mars 2018 § 57. 

Ansökan till Skolinspektionen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 84 Dnr 2018-000118  

 

Svar på remiss om nyetablering av en fristående gymnasieskola 

vid Hvilan Utbildning i Halmstad fr.o.m. läsåret 2019/2020, dnr 

32-2018:957 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om nyetablering av en fri-

stående gymnasieskola vid Hvilan Utbildning i Halmstad fr.o.m. 

läsåret 2019/2020, dnr 32-2018:957.  

 

Ärendebeskrivning 

Hvilan Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om god-

kännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gym-

nasieskola vid Hvilan Utbildning Halmstad i Halmstads kommun 

fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

 

Ansökan avser Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 

och Samhällsvetenskapsprogrammet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut den 28 mars 

2018 § 60 att en nyetablering enligt ansökan kommer påverka La-

holms kommuns förutsättningar och verksamhet negativt. Kultur- 

och utvecklingsnämnden föreslår därmed kommunstyrelsen att av-

styrka ansökan från Hvilan Utbildning AB.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 86. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 mars 2018 § 60. 

Ansökan till Skolinspektionen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Kommunstyrelsen ska föreslå Skolinspekt-

ionen att avslå ansökan. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till be-

slut. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S) och Rosita Antonsson (S) 

reserverar sig mot beslutet. 

_____  forts 
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Ersättarnas mening 

Bo Tengqvist (S) och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot be-

slutet. 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 85 Dnr 2018-000126  

 

Svar på remiss om utökning av fristående gymnasieskola, 

Drottning Blanka i Halmstad, dnr 32-2018:1132 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om utökning av fristående 

gymnasieskola, Drottning Blanka i Halmstad, dnr 32-2018:1132.  

 

Ärendebeskrivning 

Drottning Blankas gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen an-

sökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befint-

lig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola 

Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. Ansökan 

avser Ekonomiprogrammet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens föreslår den 28 mars 2018 § 63 

att kommunstyrelsen avstyrker ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 87. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 mars 2018 § 63. 

Ansökan till Skolinspektionen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Kommunstyrelsen ska föreslå Skolinspekt-

ionen att avslå ansökan. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till be-

slut. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S) och Rosita Antonsson (S) 

reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Bo Tengqvist (S) och Lennart Svensson (V) reserverar sig mot be-

slutet. 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 86 Dnr 2018-000134  

 

Svar på remiss om godkännande av nyetablering av fristående 

gymnasieskola vid Academy of Tech and Business Education 

Laholm AB fr.o.m. läsåret 2019/2020, dnr 32-2018:1087 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om godkännande av nyeta-

blering av fristående gymnasieskola vid Academy of Tech and Bu-

siness Education Laholm AB fr.o.m. läsåret 2019/2020, dnr 32-

2018:1087.  

 

Ärendebeskrivning 

Amigo nr 2556 Aktiebolag (under namnändring till Academy of 

Tech and Business Education Laholm AB) har hos Skolinspektion-

en ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av 

en fristående gymnasieskola vid Academy of Tech and Business 

Laholm i Laholms kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

 

Kultur och utvecklingsnämnden har den 28 mars 2018 § 62 föresla-

git kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 88. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 mars 2018 § 62. 

Ansökan till Skolinspektionen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 87 Dnr 2018-000127  

 

Svar på remiss om godkännande av särskild variant av gymna-

sieutbildning vid fristående gymnasieskola Academy of Tech 

and Business Education Laholm AB, dnr 37-2018:1137 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan remiss om godkännande av 

särskild variant av gymnasieutbildning vid fristående gymnasie-

skola Academy of Tech and Business Education Laholm AB, dnr 

37-2018:1137 

 

Ärendebeskrivning 

Amigo nr 2556 (under namnändring till Academy of Tech and Bu-

siness Education Laholm AB) har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieut-

bildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of Tech and 

Business Laholm i Laholms kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

Ansökan avser Teknikprogrammet, inriktning Informations- och 

medieteknik. 

 

Kultur och utvecklingsnämnden har den 28 mars 2018 § 64 föresla-

git kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018 § 89. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 mars 2018 § 64. 

Ansökan till Skolinspektionen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 88 Dnr 2017-000499  

 

Svar på granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger IT-enheten i uppdrag att senast den 30 

november 2018 framlägga förslag på informationssäkerhetspo-

licy. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att anta kommunlednings-

kontorets förslag till yttrande över revisorernas granskning av 

IT-säkerhet och informationssäkerhet. 

 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att säkerställa att 

kompetensen kring IT-säkerhet och informationssäkerhet finns 

i kommunen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rap-

port angående granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet. 

Revisionen begär kommunstyrelsens svar med anledning av 

granskningsrapporten senast den 20 april 2018. 

 

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma hur kom-

munstyrelsen säkerställer kommunens arbete med IT-säkerhet och 

informationssäkerhet. Inom ramen för granskningen har bedömts 

ett antal kontrollpunkter fördelade på de olika momenten kontroll-

miljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information/kommunikation 

och utvärdering/uppföljning. Revisorernas sammanfattande bedöm-

ning är att Laholms kommun inte har en helt tillfredställande IT-

säkerhet. Man anser vidare att det föreligger en förståelse för vikten 

av det förändringsarbete som implementeringen av den nya data-

skyddsförordningen (GDPR) innebär. 

 

IT-enheten har upprättat förslag till svar på revisionens gransk-

ningsrapport och förslår att kommunstyrelsen ger IT-enheten i upp-

drag att senast den 30 november 2018 framlägga förslag på inform-

ationssäkerhetspolicy.  

 

Beslutsunderlag 

IT-enhetens tjänsteskrivelse. 

Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhet och informationssä-

kerhet.  

_____ 
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§ 89 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 4 april 2018. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 4 april 2018.  

_____ 
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§ 90 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 nämnden i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 3 april 2018. 

Personalutskottets protokoll den 13 mars 2018. 

Förteckning över delegationsbeslut den 4 april 2018. 

Förteckning över räddningstjänstens delegationsbeslut mars 2018.  

_____ 
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§ 91 Dnr 2018-000171  

 

Information om förstudie avseende Semi-Förstainsatsperson 

(FIP) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Niklas Wilsson, räddningschef Andreas Nilsson 

och avdelningschef Jennie Andersson informerar om förstudie av-

seende Semi-Förstainsatsperson (FIP).  

 

Beslutsunderlag 

Förstudierapport.  

_____ 
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§ 92 Dnr 2018-000003  

 

Informationsärenden 

 

Information om utvecklingsprogram för Knäred och Veinge 

Linda Svederberg 

 

Information från kommunberedning 

Elisabet Babić 

 

Information från personalutskottet 

Erling Cronqvist 

 

Information från verksamheten 

Peter Andreasson  

_____ 

 

 

 


