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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 82   

 

Närvarorätt för utomstående 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillträdande kommunchef Anders Einarsson medges närvarorätt vid 

kommunstyrelsens sammanträde.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 83 Dnr 2019-000138  

 

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. Kommunled-

ningskontoret har upprättat redovisning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 57. 

Kommunledningskontorets redovisning den 14 mars 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 84 Dnr 2018-000524  

 

Kommunens årsredovisning 2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande årsredovisning för 

2018.  

 

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 2 april 2019 § 58. 

Årsredovisning 2018. 

Nämndernas redovisning 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 85 Dnr 2019-000177  

 

Överföringar av 2018 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till överföring 

av 2018 års resultat till resultatfonder för respektive nämnd.  

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 

verksamhet samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt 

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. 

 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 59. 

Resultatfonder - 2018 års budgetavvikelser.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 86 Dnr 2019-000080  

 

Kommunens kompletteringsbudget 2019 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplette-

ringsbudget för år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott lägger fram förslag till komplet-

teringsbudget för 2019. 

 

Budgetavvikelser mellan åren ska företrädesvis hanteras inom över-

föringarna till resultatfonder. Budgetöverskott kan i vissa fall föras 

över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av 

kompletteringsbudgeten. En förutsättning för medel ska hanteras i 

kompletteringsbudgeten är att de är budgeterade för särskilda 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.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 60. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kompletteringsbud-

get för 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 87 Dnr 2018-000525  

 

Vision och gemensamma resultatmål 2020-2023 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget från den 25 februari om att 

ta fram ett Tillväxtprogram för Laholms kommun med utblick mot 

2025.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska kom-

munens vision fastställas vart fjärde år, det första året på en man-

datperiod. 

 

Fullmäktige beslutade den 26 februari 2019 om förändringar i 

styrmodellen som innebär att styrningen blir enklare och effekti-

vare. Enligt den nya styrmodellen ska målen vara få och långsik-

tiga. All styrning och ledning ska genomsyras av de tre hållbarhets-

perspektiven ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

 

Kommunstyrelsen gav under 2017 planeringskontoret i uppdrag att 

ta fram ett Tillväxtprogram för Laholms kommun med utblick mot 

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

miss till kommunens nämnder, nämnden för Laholmsbuktens VA, 

Laholmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB, Region Hall-

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

för beslut. 

 

Kommunledningskontoret har lett en process där fullmäktige har 

haft informationstillfällen, dialog i partierna och möjlighet att 

lämna synpunkter på ett grovt förslag till vision och mål med stöd 

av tjänstepersoner som sakkunniga. Ett förslag utifrån inkomna  

synpunkter presenterades i samband med fullmäktiges samman-

träde den 26 februari. 

 

Förslaget innebär att vi arbetar mot visionen i fyra målområden. 

Samtliga målområden utgår från hållbar utveckling och tillväxt. I 

beskrivning av hållbar tillväxt används kärnan från förslag till till-

växtprogram. Därav föreslås att kommunstyrelsen återkallar upp-

draget att ta fram ett tillväxtprogram.  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 61. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2019. 

Laholms kommuns vision, målområden och gemensamma resul-

tatmål 2020-2023.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Ärendet ska återemitteras till 

kommunledningskontoret för beredning av befolkningsmålet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Roland Norrmans förslag om återremiss 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 88 Dnr 2019-000141  

 

Försäljning av aktier i Industriellt Utvecklingscentrum i Hall-

and AB (IUC Halland) 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholms kommun överlåter 

kommunens aktiepost i IUC Halland AB till Föreningen TEK Hall-

and under förutsättning att samtliga aktieägare beslutar att tillmö-

tesgå styrelsen i Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB:s 

begäran.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 31 mars 2015 § 40 godkänt att La-

holms kommun blir delägare i IUC Halland AB med en aktiepost 

om 20 000 kr. 

 

Styrelsen i Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB (IUC Hal-

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

för 1 kr per aktie till Föreningen TEK Halland.  

 

När IUC Halland bildades var huvudsyftet att hämta hem utveckl-

ingsmedel, internationella och nationella. Sedan 2013 har verksam-

heten hela tiden utvecklats och blivit framgångsrik.  

2019 beräknas omsättningen i projektverksamheten att uppgå till 

ca. 13 miljoner. 

 

IUC Halland framhåller att kombinationen utbildningsnätverk 

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

vändigt för framtiden. IUC Halland förlitar sig bland annat på ad-

ministration, kontaktnät som TEK byggt upp. Genom att förening 

TEK Halland övertar aktierna i IUC Halland skapas en stabil och 

enhetlig ägarstrukturen samt en långsiktig ekonomisk stabilitet. 

 

Föreningen TEK Halland har inte finansiella möjligheter att lösa 

aktierna till nominellt värde. Dessutom behövs ett bra eget kapital i 

organisationen, eftersom IUC Halland erhåller alla projektmedel i 

efterskott. Ägarkapitalet behövs för att minska behovet av bankkre-

diter. 

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

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

landsting genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 

kommunen eller landstinget. Överlåtelse av kommunens aktiepost 

till Föreningen TEK Halland IUC Halland får betraktas falla inom 

ramen för en allmänt näringslivsfrämjande åtgärd. 

 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 62. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2019. 

Förfrågan från IUC Halland AB.  

_____ 
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§ 89 Dnr 2018-000129  

 

Framtida driftform för Laholmsbuktens VA (LBVA) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen för den gemen-

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

bolag. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningschefen 

för den gemensamma nämnden för LBVA att tillsammans med 

kommunledningen i Halmstad och Laholm senast den 6 sep-

tember konkretisera formerna och konsekvenserna för omvand-

lingen. 

 

En förutsättning för ett bolag från Laholms kommuns sida är att 

det i beslutet om bolagisering förtydligas: 

− Att det gemensamma bolaget inte ska vara ett dotterbolag 

utan organisatoriskt ägas direkt av kommunerna. 

− Att ordförandeskapet i bolagsstyrelsen ska ”vandra” mel-

lan de två kommunerna mandatperiodsvis. 

 

Utöver det underlag som kan förväntas ingå i rapporten bör 

också följande frågeställningar analyseras: 

− Hur ser de juridiska förutsättningarna ut för vattenuttag 

från till exempel från Bolmen eller annan ny täkt vid en 

eventuellt oförändrad styrform, och hur skulle ett scenario 

kunna se ut givet dessa förutsättningar 

− Vilka blir de direkt ekonomiska konsekvenserna av en bo-

lagisering 

− Hur påverkar en bolagisering beredskapsorganisationerna 

i Halmstad och Laholm’ 

− Hur många ordinarie ledamöter som ska ingå i styrelsen 

och hur uppdelningen kommunerna emellan ska vara.  

 

Dessa punkter ska inte ses som en komplett lista över förvän-

tade konsekvensbeskrivningar, utan enbart som ett förtydli-

gande av saker som ska belysas i rapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA:s ägarsamråd med representanter från Halm-

stads och Laholms kommuner har diskuterat LBVA:s framtida 

drift- och styrform.   forts 
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forts 

 

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

kommit att det i båda kommunerna finns en tydlig vilja och ambit-

ion att inte bara fortsätta samverkan, utan även att möjliggöra för 

att utveckla och utvidga samverkan till att även omfatta andra 

kommuner och VA-organisationer i närområdet. Utifrån forskning 

och tidigare erfarenheter av samverkan inom VA ges rekommen-

dationen att omvandla den gemensamma nämnden LBVA till ak-

tiebolag. 

 

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

likvärdigt angelägen och värdefull för både Laholms och Halmstads 

kommuninvånare. Som del av beslutsunderlaget i frågan om bolagi-

sering av LBVA behöver därför vissa frågeställningar lyftas och re-

soneras kring för att kunna bedöma konsekvenserna av en eventuell 

bolagisering utifrån inflytandehänseende. Förslaget är att bolaget 

ägs av kommunerna i lika delar samt att bolaget ägs direkt av re-

spektive kommun. 

 

I föreliggande utredning har inte någon djupare ekonomisk eller or-

ganisatorisk konsekvensanalys genomförts vilket rekommenderas. 

En översiktlig analys visar dock att omvandlingen troligen inte in-

nebär några väsentliga ekonomiska konsekvenser under förutsätt-

ning att verksamheten bedrivs i likhet i med den gemensamma 

nämnden, dvs ett gemensamt driftbolag utan egna anläggningar. 

Hänsyn behöver dock tas till initiala ökade kostnader för omstruk-

turering samt ändrade förutsättningar avseende administration och 

upphandling. 

 

Förslaget innebär att Halmstads kommun och Laholms kommun 

skulle äga hälften vardera av driftbolaget LBVA AB. Tidsplanen 

beslutas så att det är möjligt att fatta beslut så att en bolagisering 

kan ske från och med den 1 januari 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 63. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2019.  

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD) 

och Ann-Helene Djivjak: Bifall till ledningsutskottets förslag. 

  forts 
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Kjell Henriksson (S): Kommunfullmäktige ska besluta att:  

1. Inriktningen för den gemensamma nämnden för LBVA ska 

vara att den fortsätter att utvecklas inom ramen för en gemen-

sam nämnd.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningschefen 

för den gemensamma nämnden för LBVA att tillsammans med 

kommunledningen i Halmstad och Laholm se över befintligt 

samverkansavtal samt konkretisera formerna och konsekven-

serna för detta senast till den 6 september. 

 

Bertil Johansson (LP): Innan det fattas några beslut om driftsformer 

för LBVA, skall en enkät genomföras bland abonnenterna, så det 

blir klarlagt vilken driftsform de vill ha. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger först fram Bertil Johansson förslag och finner 

att kommunstyrelsens avslår detsamma. 

 

Ordförande ställer därefer ledningsutskottets förslag mot varandra 

och finner att ledningsutskottet beslutar i enlighet med Roland 

Norrmans förslag. 

 

Reservation  

Kjell Henriksson (S) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för respektive eget förslag. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Annita Asplid (S) instämmer i Kjell Henrikssons förslag. 
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§ 90 Dnr 2017-000132  

 

Planbesked för Skummeslöv 5:42 i Skummeslövsstrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremiterar ärendet för att möjligöra 

byggnation.  

 

Ärendebeskrivning 

Ansökt om planbesked gäller del av fastigheten Skummeslöv 5:42. 

Fastigheten ligger mellan 

Norra Kustvägen och stranden i höjd med Skummeslövs ten-

nisklubb. Ansökan gällde ursprungligen tillskapandet av tre tomter 

för enbostadshus. 

 

Med anledning av att liknande ansökningar om planbesked vid kus-

ten tidigare har nekats, rekommenderades sökanden att titta på för-

slag som förtätar och kompletterar den befintlig bebyggelsen vid 

kusten med nya bostadsformer. Efter att samhällsbyggnadskontoret 

kontaktat sökande vid flera tillfällen ändrades ansökan den 21 mars 

2018 till att gälla fyra tomter för enbostadshus. Då enbostadshus 

inte bedöms överensstämma med kommunens ambition att tillskapa 

nya bostadsformer som kompletterar den befintliga bebyggelsen i 

kusten förslog miljö- och byggnadsnämnden den 23 maj 2018 § 63 

att kommunstyrelsen skulle avslå ansökan om planbesked. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2018 § 126 åter-

remitterades ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för förtydli-

gande av skälen till avslag, då fastigheten i tillägget till grönområ-

desutredningen pekats ut som lämplig för bebyggelse. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden anför bland annat att det i översikts-

planens utvecklingsmål framgår att ny bebyggelse ska placeras och 

utformas med stor omsorg efter ortens specifika förutsättningar och 

att de gröna värdena är viktigt för Skummeslövsstrands karaktär. 

Det framgår även att nuvarande och framtida trafik- och parke-

ringsproblem ska särskilt uppmärksammas. 

 

Klimatanpassningsplanen visar på att dagvattnet rinner in på fastig-

heter i från öster och samlas upp i dess västra del. Området fyller en 

funktion som infiltrationsyta för dagvatten och har enligt klimatan-

passningsplanen identifierats som viktigt i avseende på översväm-

ningssituationen. Grönområdesutredningens tillägg medger att fas-
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tigheten till viss del kan bebyggas om dagvattenhanteringen först 

studeras.   forts 

forts 

 

Naturvärdena i området har ansetts vara begränsade, vilket innebär 

att marken kan bebyggas ifall syftet är att tillskapa en samhällsvik-

tig funktion (så som förskola, skola, idrottsanläggning med mera). 

 

Den aktuella fastigheten har i en pågående parkeringsutredning för 

kustområdet identifierats som bland de enda möjligheterna att an-

lägga en parkering inom gångavstånd från entrén till stranden. 

 

Sammantaget menar miljö- och byggnadsnämnden att planförslaget 

innebär ett mycket ineffektivt utnyttjande av en värdefull markre-

surs med god potential för andra typer av samhällsviktiga funktion-

er.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 64. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 mars 2019 § 37. 

Ansökan om planbesked.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C),  

Peter Berndtson (SD), Bertil Johansson (LP) och Lars Gustafsson 

(KD): Ärendet ska återremiteras för att möjligöra byggnation. 

Kjell Henriksson (S): Bifall till lednignsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

_____ 
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§ 91 Dnr 2018-000276  

 

Nyttjanderättsavtal med Laholms Tennisklubb 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner nyttjanderättsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms tennisklubb och Laholms kommun har gemensamt enats 

om ett behov av att se över det gällande avtalet avseende de kom-

munalt ägda tennisbanor som kommunen upplåtit till föreningen 

sedan 2008. I arbetet har såväl representanter för kommunstyrelsens 

som kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter varit represen-

terade. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsens 

godkänner föreliggande avtal.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 65. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 november 2018. 

Nyttjanderättsavtal.  

_____ 
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§ 92 Dnr 2017-000438  

 

Nämndernas rapport om den interna kontrollen 2018 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner barn- och ungdomsnämndens, miljö- 

och byggnadsnämndens, kultur- och utvecklingsnämndens samt so-

cialnämndens rapport om den interna kontrollen 2018.  

 

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 2018. Nämnderna har inte fattat några särskilda beslut 

med anledning av de redovisade uppföljningarna.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 66. 

Nämndernas rapporter om den interna kontrollen 2018.  

_____ 
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§ 93 Dnr 2019-000039  

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen och samordnad verk-

samhetsplan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av verksamhetsplan för kommunsty-

relsen och samordnad verksamhetsplan.  

 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt i kommunplanen, nämndsplanen och andra styr-

dokument ska verksamhetsplaner för respektive verksamhet upprät-

tas. I verksamhetsplanerna ska gemensamma och nämndsspecifika 

aktiviteter och uppdrag framgå. 

 

När kommunfullmäktige antagit kommunplanen utformar kom-

munchefen med stöd av verksamhetscheferna en verksamhetsplan 

för den samordnade förvaltningen. I den samordnade verksamhets-

planen ska gemensamma projekt för den samordnade förvaltningen 

framgå.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 67. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplaner för kommunledningskon-

toret, servicekontoret och räddningstjänsten.  

Samordnad verksamhetsplan.  

_____ 
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§ 94 Dnr 2019-000179  

 

Årlig prövning av kommunens hel- och delägda bolag 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som Laholms-

hem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB bedrivit under 

kalenderåret 2018 i huvudsak bedrivits i enlighet med det fast-

ställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

2. Kommunstyrelsen anser att det finns brister i Kommunfastig-

heter i Laholm AB:s rapportering av projekt. Detta måste för-

bättras. Styrelsen vill även framhålla vikten av att kommunikat-

ionen mellan Kommunfastigheter i Laholm AB och kommun-

styrelsen och verksamheterna sker enligt en struktur där kom-

munstyrelsen kan fullgöra sitt uppdrag att ansvara för plane-

ringen av kommunens samlade lokalbehov och effektivisering 

av verksamheternas lokalutnyttjande. Vidare är det angeläget 

att båda bolagen visar följsamheten mot de ambitionsnivåer 

som kommunen anser acceptabla i jämförelse med de förutsätt-

ningar som gäller för övriga verksamheter i kommunen. 

 

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 2018 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.  

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 68. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2019. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholmshem AB  

Kommunfastigheter i Laholm AB 
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§ 95 Dnr 2019-000178  

 

Ombudsinstruktion för årsstämma i Laholmshem AB och 

Kommunfastigheter i Laholm AB 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen instruerar stämmoombudet att rösta för att: 

− resultat- och balansräkningen fastställs, 

− styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns, 

− ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande di-

rektören för räkenskapsåret.  

 

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 2019. Instruktion bör 

utfärdas till kommunens ombud om ställningstagande till de ären-

den som behandlas vid årsstämman. 

 

Av revisionsberättelsen för år 2018 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 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 69. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2018 

för Laholmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB.  

_____ 
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§ 96 Dnr 2018-000543  

 

Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhet år 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag 

på beslutsattestanter och ersättare för år 2019.  

 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att fatta beslut 

om förändring av beslutsattestanterna under kalenderåret.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 15 januari 2019 § 20 fastställt beslutsat-

testanter och ersättare för år 2019. Attestlistan är nu i behov av 

uppdatering. 

 

Enligt de av kommunstyrelsen utfärdade anvisningarna till regle-

mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner ska re-

spektive nämnd för sin verksamhet utse eller uppdra åt verksam-

hetschef att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Beslut 

ska fattas för varje kalenderår. Uppdraget som beslutsattestant är 

personligt. 

 

I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att 

utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 

ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-

troller som ger information om brister i denna kunskap.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag på beslutsattestanter år 2019.  

_____ 
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§ 97 Dnr 2018-000544  

 

Registertecknare för kommunens förvaltade stiftelser 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser redovisningsekonom Tommy Karlsson till 

registertecknare för följande stiftelse: 

− Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse (802477-9368) 

− Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet 

(849202-0188) 

− Stiftelsen Emil Karlssons fond (849202-2184) 

− Stiftelsen Allsingska skoldonationen (849201-8703) 

− Stiftelsen Augusta och Gottfrid Larssons donationsfond 

(849200-7177) 

− Stiftelsen Laholms kommuns sociala samfond (849201-8711) 

− Stiftelsen Tage Havfors donation (802479-2379) 

− Stiftelsen Adolf och Gustaf Larssons fond (802479-2411) 

− Stiftelsen Arthur och Ebba Johnssons minnesfond (802479-

2395) 

− Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond (802479-2536) 

− Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden (849200-7201)  

 

Ärendebeskrivning 

För att kunna använda länsstyrelsernas e-tjänster för stiftelser måste 

stiftelsen utse och anmäla en eller flera registertecknare. Register-

tecknaren är den person som representerar stiftelsen vid användan-

det av länsstyrelsernas e-tjänster. Laholms kommun förvaltar föl-

jande stiftelser: 

 

Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse 

Stiftelsen Laholms kommuns samfond inom skolområdet 

Stiftelsen Emil Karlssons fond 

Stiftelsen Allsingska skoldonationen 

Stiftelsen Augusta och Gottfrid Larssons donationsfond 

Stiftelsen Laholms kommuns sociala samfond 

Stiftelsen Tage Havfors donation 

Stiftelsen Adolf och Gustaf Larssons fond 

Stiftelsen Arthur och Ebba Johnssons minnesfond 

Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond 

Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden 

 

 

  forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 70.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 
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§ 98 Dnr 2019-000131  

 

Svar på remiss om godkännande som huvudman för utökning 

av en befintlig fristående gymnasieskola från Hvilan Utbildning 

AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun har inget behov av ytterligare samhällsprogram 

eftersom det finns i kommunen och i regionavtalet, men ser ingen 

anledning att säga nej till Hvilans etablering.  

 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har till Laholms kommun remitterat ansökan om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fri-

stående gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Halmstad i Halm-

stads kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 

 

Ansökan avser en utökning av befintlig fristående gymnasieskola 

med Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendeveten-

skap. Kultur- och utvecklingsnämnden bedömer att utökningen på-

verkar Laholms kommuns gymnasieskola negativt. Nämnden före-

slår därför att kommunstyrelsen avstyrker ansökan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 71. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 4 mars 2019 § 29. 

Remiss från Skolinspektionen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Lars Gustafsson (KD): 

Laholms kommun har inget behov av ytterligare samhällsprogram 

eftersom det finns i kommunen och i regionavtalet, men ser ingen 

anledning att säga nej till Hvilans etablering. 

Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutat i enlighet med ledningsutskottets. 

 

Omröstning begärs och verställs. Kommunstyrelsen godkänner 

följande beslutsgång: Den som bifaller ledningsutskottets förslag 

röstar ja. Den som bifaller Roland Norrmans förslag röstar nej. 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Kommunstyrelsen 2019-04-09  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Roland Norrman (M)  1  

Kjell Henriksson (S) 1   

Angeline Eriksson (C) 1   

Eric Semb (M)  1  

Lars Gustafsson (KD)  1  

Bertil Johansson (LP) 1   

Peter Berndtson (SD)  1  

Ann-Helene Djivjak (SD)  1  

Erling Cronqvist (C) 1   

Summa 4 5 0 

 

Med 4 ja-röster för ledningsutskottets förslag och 5 nej-röster för 

Roland Norrmans förslag beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 

Roland Norrmans förslag. 
 

Reservation 

Kjell Henriksson (S) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Martin Lönnstam (MED) och Karl-Fredrik Klinker (MED) stödjer 

Roland Norrmans förslag. 

Annita Asplid (S), Margareta Jonsson (L) och Eva M Larsson (MP) 

stödjer ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 99 Dnr 2019-000137  

 

Svar på remiss av promemoria om behov av hjälp med andning 

och sondmatning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun tillstyrker förslagen i promemoria om behov av 

hjälp med andning och sondmatning.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialdepartementet har remitterat promemoria om behov av hjälp 

med andning och sondmatning till Laholms kommun. I promemo-

rian föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra 

grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Äldre bestäm-

melser föreslås gälla för personlig assistans som avser tiden före 

ikraftträdandet. 

 

Socialnämnden har föreslår att Laholms kommun tillstyrker försla-

gen i promemoria om behov av hjälp med andning och sondmat-

ning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 72. 

Socialnämndens protokoll den 19 mars 2019 § 34. 

Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialdepartementet 
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§ 100 Dnr 2019-000161  

 

Svar på skrivelse om historisk skylt i Rådhusträdgården 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot uppförandet av skylt i 

Rådhusträdgården under förutsättning att föreningen Gamla La-

holm ansvarar för drift och skötsel av skylten.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Gamla Laholm har inkommit med skrivelse om att de 

ansöker om medgivande att uppföra en skylt i Rådhusträdgården, 

under pergolan som ska beskriva Rådhusets historia och en del av 

stadens historia. 

 

Föreningen har inlett diskussion med Kulturmiljö Halland samt 

bygglovsavdelningen på samhällsbyggnadskontoret kring utform-

ning och placering av skylten samt återställning av pergolan. 

 

Pergolan ligger på mark som i detaljplan är planlagd som allmän 

plats med kommunalt huvudmannaskap med användningen ”anlagd 

park”. 

 

Planeringsenheten föreslår att har kommunstyrelsen inte har något 

att erinra mot föreningens önskemål om uppförandet av skylt i 

Rådhusträdgården.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 73. 

Planeringsenhetens tjänsteskrivelse den 13 mars 2019. 

Skrivelse från Föreningen Gamla Laholm.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Gamla Laholm 
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§ 101 Dnr 2018-000266  

 

Anställning av kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Anders Einarsson anställs tillsvidare som kommunchef på heltid 

med tillträde efter överenskommelse.  

 

Ärendebeskrivning 

Intervjuer har hållits med kandidater till tjänsten som kommunchef. 

Förslag framläggs att Anders Einarsson anställs tillsvidare som 

kommunchef i Laholms kommun. 

 

MBL-förhandling har genomförts och avslutats.  

 

Beslutsunderlag 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 

5.  

 

Anteckning till protokollet 

Bertil Johansson vill ha antecknat till protokollet att han anser att 

månadslönen inte ska överstiga 80 000 kr. 

_____ 
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§ 102 Dnr 2019-000163  

 

Val av representant till Kattegatts kustvattenråds rådslag 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen entledigar Lena Olofsdotter (C) från uppdra-

get som kommunens representant i Kattegatts kustvattenråds 

rådslag. 

 

2. Kommunstyrelsen utser Eva M Larsson (MP) till kommunens 

representant i Kattegatts kustvattenråds rådslag för tiden till och 

med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen godkände den 12 maj 2015 § 121 överenskom-

melse om Kattegatts kustvattenråd. Kommunstyrelsen har nu att 

utse representanter i kustvattenrådets rådslag och styrgrupp. 

 

Kustvattenrådet ska möjliggöra delaktighet och samverkan i vatten-

förvaltningen, öka kunskapen och underlätta kunskapsutbytet om 

kustvattnet samt öka och underlätta förståelsen för olika intressen-

ters verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. 

 

Arbetet ska bidra till att god ekologisk och kemisk status uppnås 

inom de berörda vattenförekomsterna samt till god miljökvalitet i 

havet.  

 

Kattegatts kustvattenråd är ett vattenråd enligt Vattenmyndighetens 

definition av lokala samverkansorgan, det vill säga en sammanslut-

ning av olika intressenter med koppling till vattnet inom ett eller 

flera avrinningsområden.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 2 april 2019 § 74.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kattegatts kustvattenråd 
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§ 103 Dnr 2019-000198  

 

Val av ombud till stämma för Föreningen Sveriges Vatten-

kraftskommuner 2019-2022 

 

Kommunstyrelsen besluts  

Kommunstyrelsen utser Åke Hantoft (C) till Laholms kommuns 

ombud vid Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners årsstämma 

för tiden till och med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2015 § 118 att ansöka om 

medlemskap i föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. I kal-

lelse till årsstämma den 23-24 maj 2019 efterfrågar föreningen La-

holms kommuns beslut om stämmoombud.  

 

Beslutsunderlag 

Vattenkraftskommuner stämmodagar 2019.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 
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§ 104 Dnr 2019-000001  

 

Anmälningar 

 

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kommunstyrelsen 

sedan förra sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 3 april 2019. 

Förteckning över synpunkter och förslag 3 april 2019.  

_____ 
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§ 105 Dnr 2019-000002  

 

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 

Förteckning över delegationsbeslut den 3 april 2019. 

Räddningstjänstens delegationsbeslut februari 2019.  

_____ 
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§ 106 Dnr 2019-000003  

 

Informationsärenden 

 

Information om kommunstyrelsens nämndsplan 2020 

Kristina Rosendahl 

 

Redovisning av gatustandard och -underhåll 

Marcus Wetter, SWECO, Kristofer Johansson och Lisa Larsson 

 

Skydd, säkerhet och beredskap 

Niklas Wilsson 

 

Kommunens IT-frågor och kommunens utveckling när det gäller e-

tjänster, 

Ove Bengtsson 

 

Utveckling av näringslivet inklusive ett gott företagsklimat 

Peter Severin Larsson 

 

Informationsverksamhet och marknadsföring 

Lars Ingemarson 

 

Teknisk förvaltning; 

− renhållning 

− gator, torg, parker och andra allmänna platser 

− gatubelysning, 

− kostverksamhet 

− fordons-och transportorganisation 

− medborgarservice och kontorsservices 

Lisa Larsson, Kristofer Johansson, Leena Lindeberg och Reino 

Jacobsson 

 

Information från verksamheten 

Erland Björkman 

_____ 

 

 

 


