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Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 15 maj 2018 

 
Protokollet som justerats den 15 maj 2018, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

16 maj 2018 till och med den 6 juni 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Jonas Påhlsson 

Kanslienheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (21) 

Kommunstyrelsen 2018-05-15  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 11:30 

 

Beslutande Elisabet Babic´ (M), ordförande 

 Erling Cronqvist (C) 

 Kjell Henriksson (S) 

 Knut Slettengren (M) 

 Lena Olofsdotter (C) 

 Eva M Larsson (MP) 

 Annita Asplid (S) 

 Rosita Antonsson (S) 

 Peter Berndtson (SD) 

 

Övriga deltagande  Christer Sjöberg (M), ersättare 

 Lamis Al Nouri (C), ersättare 

 Margareta Jonsson (L), ersättare  

 Kristina Jönsson (S), ersättare  

 Bo Tengqvist (S), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare  

 

 Kristoffer Dehlin, redovisningschef, § 99 

 Tommy Karlsson, ekonom, § 103 

 Annica Pålsson, trafikplanerare, §§ 105, 111 

 Sofia Larsson, ungdomssamordnare, § 111 

 Axel Nilsson, elevrådsordförande, § 111 

 Elin Tallqvist, miljöstrateg, § 111 

 Lisa Larsson, enhetschef, §§ 111, 112 

 Åsa Lindberg, administratör, § 111 

 Bengt Tuvesson, fordonschef, § 111 

 Linda Svederberg, översiktsplanerare, § 111 

 Eva Ahlgren, upphandlare, § 112 

 Katarina Paulsson, kommunjurist, § 112 

 Johanna Sundberg, verksamhetsutvecklare, § 112 

 Peter Andreasson, kommunchef 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Kjell Henriksson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 15 maj 2018 klockan 15:00 

 

Paragrafer  §§ 96-112 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Elisabet Babic´ (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Kjell Henriksson (S)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 96 Dnr 2018-000041  

 

Svar på motion om mat till barn i förskola och skola 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Eva M Larsson (MP) 

och Lena Angviken (MP) att barn i förskola och skola ska serveras 

smörbaserat matfett istället för lättmargarin, att kommunen ska titta 

över möjligheterna att servera ren och naturlig mat med så få tillsat-

ser som möjligt och att kommunen ska följa upp upphandlingskra-

ven på alla upphandlingar så att kommunen får den kvalitet som 

ställs i kraven. 

 

Kommunledningskontoret framhåller att kommunens kostverksam-

het aktivt arbetar med att öka kvalitén på maten som serveras. 

Fullmäktige har den 26 augusti 2014 § 124 antagit livsmedelspolicy 

för Laholms kommun som anger kvalitetskrav utöver lagkrav. Vi-

dare följer kommunen Livsmedelsverkets rekommendationer. 

 

Kommunledningskontoret anför att det inte finns något som tyder 

på att barnen i Laholms kommun skulle skilja sig åt från riksge-

nomsnittet. Kostverksamheten ser därför ingen anledning för kom-

munen att frångå Livsmedelsverkets rekommendationer.  

 

Kostverksamheten arbetar med att granska avtalsprodukter och sor-

terar bort icke godkända livsmedel. När det finns fler än ett alterna-

tiv på avtalet väljs i första hand livsmedel utan tillsatser. Under 

2018 kommer av 109 skoldagar serveras halv- eller helfabrikat vid 

16 tillfällen. 

 

Kommunen följer i dag upp livsmedelsupphandlingarna genom att 

två gånger om året begära in inköpsstatistik från samtliga livsme-

delsleverantörer som sedan granskas utifrån kommunens livsme-

delspolicy.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 104. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2018. 

Motion den 15 januari 2018.  

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babić (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C): 

Motionen ska avslås. 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Eva M Larsson (MP): 

Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsens beslutar i enlighet med Elisabet Babićs förslag om att 

motionen ska avslås. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-

ordning: 

Ja-röst för Elisabet Babićs (M) förslag om avslag på motionen. 

Nej-röst för Kjell Henrikssons (S) förslag om bifall till motionen. 

 

 

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

het med Kjell Henrikssons (S) förslag.  

 

Reservation 

Elisabet Babićs (M) och Knut Slettengren (M) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 

 

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Erling Cronqvist (C) X 

 

  

Kjell Henriksson (S) 

 

X   

Knut Slettengren (M) X 

 

  

Lena Olofsdotter (C) X 

 

  

Eva M Larsson (MP) 

 

X   

Annita Asplid (S) 

 

X   

Rosita Antonsson (S) 

 

X   

Peter Berndtson (SD) 

 

X   

Elisabet Babic (M) X 

 

  

Summa 4 5  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 97 Dnr 2018-000163  

 

Utökning av verksamhetsområde för spillvatten i Veinge 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdena för spillvatten 

att även omfatta fastigheterna Laholm Veinge 6:5, Laholm Veinge 

6:14 och Laholms Veinge 4:8.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA-nämnd föreslår att kommunfullmäktige ska 

utöka verksamhetsområdena för spillvatten att även omfatta fastig-

heterna Laholm Veinge 6:5, Laholm Veinge 6:14 och Laholms Ve-

inge 4:8. 

 

Laholmsbuktens VA-nämnd skriver i sitt beslut den 19 mars 2018 § 

31 att vid anläggning av spillvattenledning mellan Öringe biodam-

mar och Veinge by möjliggöres anslutning av de tre fastigheterna 

till spillvattenledningen. Miljökontoret i Laholm har bedömt att fas-

tigheternas enskilda anläggningar är undermåliga. De berörda fas-

tigheterna omfattas sedan tidigare av verksamhetsområden för 

dricksvatten.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 105. 

Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 19 mars 2018 § 31.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 98 Dnr 2018-000194  

 

Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om kommun- 

och regionledningsforum att gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 30 september 2010 § 135 överens-

kommelse om kommunberedning. Kommunberedningen inrättades 

i stället för kommunalförbundet Region Halland som avvecklades 

den 31 december 2011. Kommunberedning inrättades för informat-

ion, samråd och samverkan mellan landstinget och kommunerna i 

Hallands län. 

 

Nuvarande Region Halland har nu översänt överenskommelse om 

kommun- och regionledningsforum som ska ersätta överenskom-

melse om kommunberedning. Förslaget syftar bland annat till att 

klargöra gränserna mellan för Halland viktiga strategiska frågor och 

rent operativa frågor. Kommun- och regionledningsforum ska vara 

ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region 

Halland och länets kommuner.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 106. 

Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum.  

_____ 
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§ 99 Dnr 2018-000102  

 

Komplettering till tidigare beslut om bidrag till Solbackens 

bygdegårdsförening 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen kompletterar tidigare utfästelse att lämna Sol-

backens bygdegårdsförening bidrag med 30 procent av det bidrags-

underlag som berättigar till statligt bidrag enligt förordningen 

(1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler genom att ti-

digare beräknad totalkostnad om 4 900 000 kr får utökas till 

5 080 000 kr.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2018, § 26 att, på 

grundval av föreliggande ansökan att för planerade åtgärder på Sol-

backens bygdegård, utfästa sig lämna Solbackens bygdegårdsför-

ening bidrag med 30 procent av det bidragsunderlag som berättigar 

till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till 

allmänna samlingslokaler.  

 

Solbackens bygdegårdsförening hade ansökt om kommunalt stöd 

för investering i allmän samlingslokal. Föreningen hade också hos 

Boverket ansökt om statligt stöd, enligt gällande författning (SFS 

1996: 1593) vilket innebär att föreningen kan erhålla 50 % av kost-

naden under förutsättning att kommunen beviljar ett bidrag på 30 % 

vilket motsvarar 1 470 000 kr och att föreningen bidrar med 20 %. 

Den totala kostnaden och för investeringen beräknades uppgå till 

4 900 000 kr.  

 

I den ansökan som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut 

hade föreningen upptagit 180 000 kr för eget arbete. Denna kostnad 

hade emellertid inte inräknats i totalkostnaden och det sökta bi-

dragsunderlaget. Inklusive denna kostnad beräknas således total-

kostnaden till 5 080 000 tkr. Föreningen anhåller nu om att kom-

munen godkänner att totalkostnaden får utökas med 180 000 kronor 

för att uppgå till 5 080 000 tkr. En kommunal utfästelse att lämna 

bidrag med 30 % på detta belopp motsvarar 1 524 00 kr.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Boverket 

Solbackens bygdegårdsförening    
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§ 100 Dnr 2018-000193  

 

Reservationsavtal för del av fastigheten Nyby 1:15, Nyby indu-

striområde 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Ohlssons i Landskrona AB önskar reservera ca 28 600 m2 på nya 

Nyby industriområde för att bygga lokaler till sin renhållningsverk-

samhet.  

 

Planeringskontoret har tagit fram ett reservationsavtal för ändamå-

let. I avtalet förbinder sig företaget till att, senast inom tolv måna-

der från dagen för kommunens godkännande av avtalet, ansöka om 

bygglov för verksamheten. Företaget får under reservationstiden 

förvärva marken enligt det av kommunfullmäktige bestämda mark-

priset om 175 kr/m2. Företaget bekostar anslutningsavgifter och 

andra tillstånd enligt fastställd taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 107. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse dem 24 april 2018. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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§ 101 Dnr 2015-000315  

 

Nyttjanderättsavtal för del av Knäreds Prästgård 1:1 vid Kro-

kån i Knäred 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal, dnr 512-2658-18.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har den 12 januari ansökt om LONA-bidrag för 

att anlägga en 2,2 km lång naturslinga med en ny gångbro över 

Krokån i Knäred. Länsstyrelsen i Halland beslutade den 14 april 

2015 om att bevilja Laholms kommun 514 000 kr i LONA-bidrag 

för denna åtgärd. Då kommunen inte äger marken där åtgärderna 

ska göras har ett nyttjanderättsavtal med Länsstyrelsen tagits fram. 

 

Länsstyrelsen agerar som markägare enligt uppdrag från Natur-

vårdsverket. Avtalstiden uppgår till fem år med automatiskt för-

längning fem år i taget om inte uppsägning sker senast sex månader 

innan avtalstiden går ut. Någon ersättning är inte aktuell men La-

holms kommun påtar sig skötsel av anläggningarna och området 

kring dessa. 

 

Kommunstyrelsen har den 11 augusti 2015 § 166 godkänt nyttjan-

derättsavtal för ändamålet. Länsstyrelsen har den 13 april 2018 

översänt nytt avtal som ska ersätta det avtal som kommunstyrelsen 

godkände 2015. I det nya avtalet har bland annat tillkommit upp-

grusade vandringsleder med utplacerade bänkar och bänkbord.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 108. 

Nyttjanderättsavtal, dnr 512-2658-18.  

_____ 
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§ 102 Dnr 2015-000306  

 

Blockhyresavtal för LSS-boende i Lilla Tjärby 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner blockhyresavtalet. 

 

2. Kommunstyrelsen bjuder in Laholmshem AB för redovisning 

av pågående projekt. 

 

3. Kommunstyrelsen påminner Laholmshem AB om ramavtalets 

avsnitt 7.5 om att ändrade förutsättningar i projekt ska rapporte-

ras snarast till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 20 december 2016 § 141 uppdragit åt 

kommunstyrelsen att beställa projektering och byggnation av ett 

LSS-boende i Lilla Tjärby. Till grund för fullmäktiges beslut låg 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s förstudie från den 14 november 

2016. 

 

Förstudie redovisade ett LSS-boende med placering i Lilla Tjärby 

och ett med placering på Allarp i Skummeslövsstrand. För boendet 

i Lilla Tjärby beräknar bolaget den totala kostnaden till ca 16 000 

tkr inklusive moms vilket skulle medföra en årlig hyreskostnad på 

520 tkr. Bolaget redovisar att boendet kan vara färdigställt i decem-

ber 2017.  

 

Den 9 april 2018 redovisar Laholmshem AB ett förslag till block-

hyresavtal baserat på en produktionskostnad på 23 055 tkr, vilket 

ger en hyra för lokaldelen på 882 885 kr.  

 

Då boendet står klart för inflyttning under juni 2018 och hyresgäs-

terna är utsedda förslår planeringskontoret att blockhyresavtalet 

godkänns, Planeringskontoret framhåller att det är anmärkningsvärt 

att kostnadsökningen inte kommunicerats tidigare i enlighet med 

ramavtalet mellan kommunen och bolaget.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 109. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018. 

Blockhyresavtal.  

_____ 
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§ 103 Dnr 2018-000208  

 

Årsredovisningar 2017 för stiftelser förvaltade av kommunen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningarna och överlämnar 

dessa till stiftelsernas revisorer.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun förvaltar 12 donationsstiftelser. Kommunled-

ningskontoret har upprättat årsredovisningar för dessa stiftelser. 

 

De förvaltade stiftelsernas totala tillgångar uppgick den 31 decem-

ber 2017 till 22,2 mkr. Av detta belopp avser 15,7 mkr Stiftelsen 

Lundgrenska donationsfonden. Förvaltningen av tillgångarna i de 

flesta stiftelserna sker i gemensam samförvaltning. Direktavkast-

ningen under året inom denna samförvaltning uppgick till 1,0 mkr. 

Stiftelser vars tillgångar överstiger 1,5 mkr är bokföringsskyldiga. I 

dessa fall ska årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen 

insändas till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) inom sex månader 

efter räkenskapsårets utgång.  

 

Beslutsunderlag 

Laholms kommuns donationsförvaltning 2017.  

_____ 
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§ 104 Dnr 2018-000131  

 

Svar på granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och bo-

lagens följsamhet till ägardirektiv samt policys 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till ytt-

rande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens ägarstyr-

ning och bolagens följsamhet till ägardirektiv samt policys.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rap-

port angående granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och 

bolagens följsamhet till ägardirektiv samt policys.  

 

Syftet med granskningen har varit att på ett övergripande sätt be-

döma hur kommunstyrelsen utövar sin roll som ägare av kommu-

nens bolag. I detta ingår att granska hur kommunstyrelsen arbetar 

med att ta fram, kommunicera och följa upp bolagens följsamhet till 

ägardirektiv och policys. 

 

Efter genomförd granskning lämnar revisionen följande rekom-

mendationer till kommunstyrelsen: 

 

 tydliggör i ägardirektiven vilka styrande dokument som bola-

gen ska följa, 

 säkerställ att bolagen arbetar efter de styrande dokumenten, 

 ägardirektiven för Kommunfastigheter i Laholm AB antas på 

bolagets stämma, samt 

 säkerställ att minnesanteckningar från ägardialogerna kommer 

samtliga ledamöter i kommunstyrelsen tillhanda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till svar på 

granskningen. Kommunledningskontoret framför bland annat att en 

översyn av ägardirektiven för de helägda bolagen kommer att göras 

under året. I samband med översynen kommer frågan om vilka 

styrdokument som ska vara bindande för bolagen att utredas. Even-

tuellt kan det bli frågan om att anpassa styrdokument för att dessa 

även ska kunna tillämpas av bolagen och hänsyn måste också tas 

till bolagens egna styrdokument och hur de förhåller sig till kom-

munens styrdokument. 

 

 

  forts 
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forts 

 

Kommunledningskontoret delar revisionens mening om att ägardi-

rektiven ska fastställas av bolagens respektive stämma. Vidare 

kommer anteckningar från ägardialoger att delges samtliga ledamö-

ter i kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 110. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018. 

Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens följ-

samhet till ägardirektiv samt policys.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen    
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§ 105 Dnr 2018-000178  

 

Svar på remiss av kollektivtrafikplan 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar yttrande över kollektivtrafikplan 2019 i 

enlighet med planeringskontorets förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallandstrafiken AB har remitterat kollektivtrafikplan 2019 till La-

holms kommun.  

 

Planen innehåller bland annat:  

 En stationspendel i Laholm som ger en tillförlitlig koppling 

mellan tåg, centrala Laholm och övrig kollektivtrafik. 

 En renodlad linjesträckning för 227 gör kollektivtrafiken lättare 

att förstå med en tidtabell utan många varianter i körväg. Fler 

linjer får en gemensam väg i centralorten, utan att för den skull 

ge orimliga avstånd till närmaste hållplats.  

 

Planeringskontoret har upprättat ett förslag till yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 111. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2018. 

Förslag till yttrande. 

Kollektivtrafikplan 2019.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hallandstrafiken AB 
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§ 106 Dnr 2018-000097  

 

Svar på promemorian Ökad styrning av myndigheternas loka-

lisering 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Finansdepartementet i enlig-

het med kanslienhetens förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Finansdepartementet har remitterat promemorian Ökad styrning av 

myndigheternas lokalisering till Laholms kommun. 

 

I promemorian föreslås att en myndighets beslut om lokalisering av 

sin verksamhet ska fattas av myndighetens ledning. Beslut som av-

ser avveckling av myndighetens arbetsställen i en kommun ska 

även föregås av en konsekvensanalys. Vidare ska en myndighet 

som fattar beslut om lokalisering skicka beslutet till berörd kom-

mun, länsstyrelse och den som har ansvaret för det regionala till-

växtarbetet i länet. 

 

Kommunledningskontorets kanslienhet har upprättat ett förslag till 

yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 112. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2018. 

Förslag till yttrande. 

Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Finansdepartementet 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kommunstyrelsen 2018-05-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 107 Dnr 2018-000199  

 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens utser Jessica Karlsson till dataskyddsombud 

för kommunstyrelsen från och med den 25 maj 2018. 

 

2. Kommunstyrelsens uppmanar respektive nämnd och bolag att 

utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för sin verksamhet.  

 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulat-

ion), innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. För-

ordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personupp-

giftslagen, PuL. 

 

Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behand-

lingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskydds-

förordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.  

 

Förordningen ställer krav på dataskyddsombudets kompetens och 

placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräck-

lig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmäss-

iga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. 

Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisat-

ionen och ska rapportera till organisationens ledning. 

 

Kommunerna i Halland har kommit överens om att anställa två ge-

mensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falken-

berg, Hylte och Laholm. Ett av ombuden ska främst arbeta mot 

Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och 

Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och 

gemensamt ta ställning i övergripande frågeställningar. För Falken-

berg, Hylte och Laholm har Jessica Karlsson anställts.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 113. 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 20 april 2018.  

_____ 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Valnämnden 

Laholmshem AB 

Kommunfastigheter i Laholm AB 
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§ 108 Dnr 2018-000200  

 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för kommunsty-

relsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms 

kommun ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Dokumenthanteringsplanen ser också till att myndigheten uppfyller 

6 § i arkivlagen (1990:782) som säger att alla myndigheter ska föra 

en systematisk arkivförteckning.  

 

Dokumenthanteringsplanen har även till syfte att besluta om gall-

ring av allmänna handlingar inom kommunstyrelsen. Gallring ska 

planeras på bästa möjliga sätt så att det inte bryter mot behoven i 3 

§ i arkivlagen (1990:782): 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar 

 Behovet av information för rättskipning och förvaltning 

 Forskningens behov 

 

Dokumenthanteringsplanen bör uppdateras löpande, gärna årligen, 

för att kunna följa verksamheternas förändringar såsom omorgani-

sationer eller förändringar i arbetssätt.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 maj 2018 § 114. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2018. 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 

Kommunstyrelsen 2018-05-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 109 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 9 maj 2018. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 9 maj 2018.  

_____ 
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§ 110 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 8 maj 2018. 

Personalutskottets protokoll den 2 maj 2018. 

Förteckning över delegationsbeslut den 9 maj 2018.  

_____ 
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§ 111 Dnr 2018-000215  

 

Information från barn- och ungdomskonferensen 2018 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Axel Nilsson, elevrådsordförande, Sofia Larsson, ungdomssamord-

nare och Elin Tallqvist, miljöstrateg informerade från barn- och 

ungdomskonferensen.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport från barn- och ungdomskonferensen.  

_____ 
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§ 112 Dnr 2018-000003  

 

Informationsärenden 

 

Information om livsmedelsstrategi 

Lisa Larsson och Eva Ahlgren 

 

Information från kommunberedning 

Elisabet Babić 

 

Information från personalutskottet 

Erling Cronqvist 

 

Information från verksamheten 

Peter Andreasson  

 

Månadsuppföljning av pensionsmedelsplaceringar mars 2018 

_____ 

 

 

 


