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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 210 Dnr 2019-000301  

 

Svar på motion om tidssättning av kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inger Reinfeldt (TRP) 

att samtidigt som ett beslut fattas i kommunstyrelsen och fullmäk-

tige ska det beslutas om tidsättning med tyngdpunkt på tidpunkten 

för projektets färdigställande. 

 

Kommunledningskontoret instämmer i motionens andemening att 

beslut som fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

också ska tidsättas. Däremot menar kommunledningskontoret att 

regler för detta redan finns i Laholms kommun, dels i kommunens 

rutin för ärendehantering samt i riktlinjer för planering, genomfö-

rande och uppföljning av investeringar antagna av kommunfull-

mäktige den 26 december 2014 § 199.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 192. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2019. 

Motion den 5 juni 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 211 Dnr 2019-000385  

 

Ställningstagande till ombildning av dotterbolaget Fastighets 

AB Laholm Kobben 2 till ett kommunalt bolag samt investering 

i byggnation av bostadslägenheter 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bordläggs.  

 

Ärendebeskrivning 

Av bolagsordningen för Laholmshem AB framgår att kommun-

fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana be-

slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt fattas. I det gemensamma ägardirektivet för Laholms 

kommuns helägda bolag anges att sådana ställningstaganden kan 

röra sig om beslut som till exempel förändrad bolagsstruktur genom 

bildande, förvärv och fusioner av bolag samt försäljning av bolag 

eller delar av bolag såvida inte syftet med förvärvet eller försälj-

ningen är överlåtelse av i bolaget ingående fastigheter och den to-

tala köpeskillingen uppgår till maximalt fem miljoner kronor. Dess-

sutom avses även beslut om större investeringar samt köp eller för-

säljning av större fastighetsbestånd. 

 

Laholmshem AB:s styrelse har den 22 augusti 2019, § 78 till kom-

munfullmäktige framställt önskan om att ombilda ett befintligt dot-

terbolag Fastighets AB Laholm Kobben 2 till ett kommunalt bolag. 

 

Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner att ovannämnda 

bolag investerar ca 105 miljoner kronor i byggande av ett 50-tal bo-

stadslägenheter i sex våningar på fastigheten Kobben 2 i Laholm. 

 

Bolaget föreslår även att kommunfullmäktige godkänner att La-

holmshems fastigheter Kobben 1, Grynnan 1, Bukten 12 och Hol-

men 4, genom fastighetsreglering, överlåtes till det nybildade bola-

get för en köpeskilling motsvarande bokförda värden om ca 27,9 

miljoner kronor. 

 

Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige tillstyrker 

Laholmshem AB:s framställan.  

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 194. 

Skrivelse från Laholmshem AB den 29 augusti 2019.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bertil Johansson (LP) i handläggning av 

ärendet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 212 Dnr 2019-000384  

 

Ställningstagande till större investering i ombyggnation av bo-

stadslägenheter i området Altona i Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tillstyrker Laholmshem AB:s planerade inve-

steringar om ca 115 miljoner kronor i ombyggnation av ca 150 bo-

stadslägenheter i bostadsområdet Altona i Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

I bolagsordningen för Laholmshem AB framgår att kommunfull-

mäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller annars av större vikt fattas. I det gemensamma ägardirektivet 

för Laholms kommuns helägda bolag anges att sådana ställningsta-

ganden kan röra sig om beslut som till exempel större investeringar. 

 

Laholmshem AB:s styrelse har den 22 augusti 2019, § 79 begärt 

kommunfullmäktiges ställningstagande till bolagets planerade inve-

steringar i bostadsområdet Altona i Laholm. Bolaget planerar att 

investera ca 115 miljoner kronor i ombyggnation av ca 150 bo-

stadslägenheter. Bolaget har för avsikt att återkomma till fullmäk-

tige när det gäller planerad investering i nyproduktion för att ersätta 

Bryggaren 10, Hällebäcks hus. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige tillstyr-

ker bolagets begäran.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 195. 

Skrivelse från Laholmshem AB den 29 augusti 2019.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bertil Johansson (LP) i handläggning av 

ärendet. 

_____ 
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§ 213 Dnr 2019-000356  

 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2019 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige medger kultur- och utvecklingsnämnden 

tilläggsanslag om 1 500 tkr i 2019 års driftbudget för beslutad 

bidragsgivning för Solbackens bygdegård enligt kommunfull-

mäktiges beslut den 29 januari 2019 § 7. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport med budgetut-

fallsprognos för år 2019. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen medger kultur- och utvecklingsnämnden an-

slag om 700 tkr i 2019 års investeringsbudget för utbyte av be-

lysning till konstgräsplanen i Veinge. Anslaget omdisponeras 

från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar till 

kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

2. Kommunstyrelsen reglerar nedlagda kostnader om 1 500 tkr för 

kommunfastigheter i Laholm AB då kommunen återkallat be-

ställning av nytt parkeringshus.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 13 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 

minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovis-

ning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. 

Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två 

tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en 

översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksam-

het, en förenklad förvaltningsberättelse, resultaträkning och balans-

räkning med föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska be-

handlas av kommunfullmäktige. 

 

Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 

Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 

som också utgår från redovisningen per sista augusti. 

 

Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-

derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 

vid årets slut av de gemensamma prioriterade resultatmålen i kom-

munplanen. 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kommunstyrelsen 2019-10-15  
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forts 

 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 ja-

nuari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfallspro-

gnoser. 

 

Periodens slutliga resultat uppgår till +16,9 mkr, vilket är förbätt-

ring med 11,5 mkr i förhållande till motsvarande period i fjol. En-

ligt prognosen kommer kommunens slutliga resultat för helåret att 

uppgå till +5,2 mkr. Budgeterat resultat är +1,7 mkr. Ett sådant re-

sultat är betydligt lägre än vad som varit fallet under de senaste 

åren. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 19,0 mkr. De största avvikelserna redovisar 

barn- och ungdomsnämnden (-14,0 mkr) och socialnämnden (-9,5 

mkr). Avvikelserna avser i huvudsak volymökningar i form av fler 

inskrivna barn i förskola, fritidshem och fler elever i grundskola 

samt ökade kostnader inom äldreomsorgen och placeringskostnader 

för barn och unga. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med 5,4 procent i förhållande till före-

gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och 

generella statsbidrag bedöms öka med 3,7 procent. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas för helåret uppgå till 1 432,6 

mkr, vilket är 0,6 mkr mer än vad som budgeterats. 

 

Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå 

till 0,4 procent.  

 

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 

till 130,2 mkr. Investeringarna under motsvarande period i fjol var 

138,6 mkr. Prognostiserade nettoinvesteringar för hela året ligger 

på 197,4 mkr vilket är 30,8 mkr lägre än budget. Största avvikelsen 

återfinns i projektet för lakvattenhantering vid Ahla deponi. 

 

 

 

 

  forts 
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Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-

serar ett resultat på +4,7 mkr respektive -2,2 mkr. Särskilt Kom-

munfastigheter AB redovisar även en omfattande investeringsverk-

samhet i form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och under-

hållsprojekt. Största projektet är nya Glänningeskolan och tillhö-

rande idrottshall som beräknas till 277,3 mkr. 

 

Anslag för utbyte av belysning till konstgräsplanen i Veinge 

Kultur- och utvecklingsnämnden ber att få ta i anspråk 700 tkr ur 

kommunstyrelsens medel för oförutsedda investeringsbehov. 

Kommunstyrelsens totala anslag för oförutsedda investeringar upp-

gick vid årets ingång till 1 000 tkr. Under året har 300 tkr redan i 

tidigare beslut omdisponerats till kultur- och utvecklingsnämnden 

för åtgärder för bevattning vid Laholms tennisklubb.  

 

Efter en långdragen process med upphandling och byggnationen av 

den nya planen, där en renovering av befintlig belysning skulle 

ingå, har det nu konstaterats att någon renovering av belysningen 

inte var möjlig. För anläggningen ska kunna brukas under vinter-

halvåret är utbyte av samtliga armaturer en nödvändighet. 

 

Bidrag till Solbackens bygdegård 

Bygdegården har erhållit bidrag om 2 500 tkr för renovering och 

ombyggnation från Boverket. För att föreningen ska kunna erhålla 

bidrag är det en förutsättning att kommunen medfinansierar 30 pro-

cent. Kommunens andel uppgår således till 1 500 tkr. Då kommu-

nen ingått förpliktelsen att utbetala bidraget efter att anläggningens 

slutbesiktigats bokas kostnaden upp under året. Kostnaden uppgår 

till 1,5 mkr.  

 

Bidrag till Laholms fotbollsklubb 

Kommunfullmäktige beslutade under september månad att medge 

att kommunstyrelsen får lämna bidrag till Laholms fotbollsklubb 

för anläggande av två nya fotbollsplaner. Kostnaden för bidraget 

har således upptagits i prognosen. 

 

 

 

 

 

 

  forts 
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Återbetalning förstudie- och projektering till Kommunfastigheter i 

Laholm AB 

Kommunfullmäktige beslutade under februari 2018 att återkalla ti-

digare beställning av ett nytt parkeringshus. Då beställningen är 

återkallad ska kostnaden för bolagets nedlagda projektering och 

förstudie regleras enligt ramavtalet. Kostnaden uppgår till 1,5 mkr 

och kommer regleras under året.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 196. 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2019.  

_____ 
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§ 214 Dnr 2019-000388  

 

Avveckling av Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tillstyrker att den ekonomiska föreningen Ent-

reprenörsregionen avvecklas.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 23 mars 2001 § 23 godkänt stadgar 

för den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen samt beslutat 

om medlemskap i föreningen. Föreningen syftar till att genom ett 

nätverk av deltagande kommuner stärka regionens ekonomiska ut-

veckling, internationella förankring och konkurrenskraft. Delta-

gande kommuner är Halmstad, Hylte, Laholm, Ljungby, Markaryd, 

Älmhult, Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd.  

 

Den 28 augusti 2008 § 102 godkände kommunfullmäktige nytt 

samverkansavtalet för föreningen, bland annat föranlett av att Tra-

nemo kommun ingått som medlem i entreprenörsregionen. 

 

Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma den 24 maj 2019 be-

slutades att föreningen ska avvecklas.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 197. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2019. 

Protokoll från Entreprenörsregionens föreningsstämma den 24 maj 

2019.  

_____ 
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§ 215 Dnr 2017-000437  

 

Program för Laholms stadskärna 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar program för Laholms stadskärna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att planeringsenheten ska samordna ar-

betet med att utveckla Laholms stadskärna i enlighet med pro-

grammet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till utvecklings-

program för Laholms stadskärna. Program för Laholms stadskärna 

beskriver kommunens målbild för Laholms stadskärna år 2025 och 

de arbetssätt och insatsområden som är prioriterade för att nå dit. I 

dokumentet presenteras även viktiga utmaningar att hantera samt 

exempel på åtgärder för att förverkliga målbilden.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 198. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019. 

Program för Laholms stadskärna.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Ann-Helene Djivjak 

(SD): Ärendet ska återremitteras för att ge handlarna inom 

stadskärnan möjlighet att lämna synpunkter på programmet. 

Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Roland Norrmans förslag om återremiss 

och finner att kommunstyrlsen avslår detsamma. 

 

Ordföranden lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

ledningsutskottets förslag. 

_____ 
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§ 216 Dnr 2019-000203  

 

Policy för representation 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till policy för repre-

sentation.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret lägger fram förslag på policy för repre-

sentation. Syftet med policyn är att ange den norm som ska gälla 

vid kommunalt bekostad representation inom kommunens verk-

samheter och helägda bolag. Policyn utgör därmed samtidigt en 

vägledning och stöd för anställda och förtroendevalda i frågor som 

rör representation. 

 

I policyn fastställs allmänna förhållningsregler för kommunens re-

presentation. Dessutom finns det särskilda bestämmelser för extern 

och intern representation.  

 

En grundläggande princip är att det ska finnas ett omedelbart sam-

band mellan representationen och den verksamhet som bedrivs. 

Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och 

de personer mot vilka representationen riktar sig. Nyttan för kom-

munen ska alltid kunna motiveras. Vidare ska all representation ske 

med måttfullhet och kostnaderna ska hållas inom rimliga och för-

svarbara gränser.  

 

Beslutsunderlag 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 14 oktober 

2019 § 22. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2019. 

Policy för representation.  

_____ 
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§ 217 Dnr 2019-000412  

 

Beställning av renovering och anpassning av Blåkullaskolan till 

förskoleverksamhet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beställer en renovering och anpassning av 

Blåkullaskolan till förskoleverksamhet i enlighet med Kommunfas-

tigheter i Laholm AB:s skrivelse den 3 oktober 2019.  Ökade kost-

nader ska underställas kommunstyrelsen för förnyat beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beställde den 7 juni 2017, av 

Kommunfastigheter i Laholm AB, en utredning av förutsättningar 

och konsekvenser av att Blåkullaskolans lokaler anpassas till för-

skoleverksamhet. Anpassningen av lokalerna skulle påbörjas när 

den nya Glänningeskolan tagits i bruk hösten 2019.   

 

Ledningsutskottet beställde en komplettering av förstudien den 5 

juni 2018. Komplettering avsåg en specificerad redovisning av 

nödvändiga renoveringsåtgärder på Blåkullaskolan för att denna 

skulle kunna fungera som förskola. Bolaget lämnade den 25 sep-

tember 2018 över en sådan komplettering till ledningsutskottet. 

 

Bolagets styrelse har vid styrelsesammanträde den 19 september 

2019 beslutat att lämna in ytterligare en komplettering av förstu-

dien.  Denna komplettering redovisar en livstidsförlängning och 

minsta möjliga anpassningsåtgärder. från den 25 september 2018 

gällande. Bolaget beräknar kostnaden för åtgärderna till 3 500 tkr 

av vilket ca 1 500 tkr räknas som löpande underhållskostnader och 

ca 2 000 tkr räknas som investering och blir hyreshöjningsgrun-

dande. Bolaget beräknar att hyreskostnadstillägget blir 410 tkr per 

år. Bolaget framför att kostnadsbedömningen är mycket osäker ef-

tersom ingen detaljerad planering har genomförts av alternativet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 208. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019. 

Kommunfastigheter i Laholm AB:s skrivelse den 3 oktober 2019.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfastigheter i Laholm AB  

Barn- och ungdomsnämnden      
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§ 218 Dnr 2018-000356  

 

Prioritering av detaljplanearbete avseende Tangon 7 i Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ändar inte prioriteringen av detaljplanearbetet 

avseende Tangon 7.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2018 § 247 att bifalla 

ansökan om planbesked för fastigheten Tangon 7. 

 

Ansökan avser en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra 

en utbyggnad av befintligt äldreboende. Hyresrättsföreningen 

Tangon som bekostar planarbetet lämnade den 14 mars 2019 be-

skedet om att detaljplanearbetet skulle bordläggas då kommunsty-

relsens presidium meddelat föreningen att kommunen inte kan 

lämna kommunal borgen för Tangons utbyggnad. 

 

Efter kontakt med samhällsbyggnadskontoret bekräftar hyresrätts-

föreningen Tangon den 2 juli 2019 att de inom överskådlig tid inte 

har för avsikt att driva detaljplanearbetet och att ärendet därför kan 

nedprioriteras till väntelistan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 199. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 25 september 2019 § 

139.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Margareta Jonsson i handläggningen av 

ärendet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hyresrättsföreningen Tangon  

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 219 Dnr 2019-000126  

 

Förslag till skattesats 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till skattesats för år 2020 är 20:58 kro-

nor per skattekrona.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 11 kapitlet 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen upp-

rätta förslag till budget före oktober månads utgång. Om det finns 

särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november må-

nad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skat-

tesatsen för det följande året. Skattesatsen för år 2019 är 20:58 kro-

nor per skattekrona.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 200.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Kommunstyrelsens förslag till skattesats för 

år 2020 ska vara 21:08 kronor per skattekrona.  

Ann-Helene Djivjak (SD) med instämmande av Margareta Jonsson 

(L): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsens förslag till skattesats för 

år 2020 ska vara 21:58 kronor per skattekrona.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Reservation 

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

beslutet. 

_____ 
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§ 220 Dnr 2019-000306  

 

Svar på granskning av kommunens IT-organisation utifrån ett 

användarperspektiv 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ta 

fram ett förslag på struktur och arbetssätt som stärker styrning-

en samt säkerställer verksamheternas behov av utveckling och 

kunskap kopplat till digitalisering. I uppdraget ingår även att ta 

fram en struktur för uppföljning med nyckeltal som följer upp 

IT-organisationens leveransförmåga, kundnöjdhet och kommu-

nens kostnadsutveckling avseende IT. Förslaget ska läggas 

fram för kommunstyrelsen senast under juni månad 2020. 

 

2. Kommunstyrelsens uppdrar åt IT-enheten att färdigställa och 

implementera servicedeklarationen för den kommuninterna 

helpdesken (IT-supporten). Servicedeklarationen ska vara fast-

ställd senast den 30 juni 2020. 

 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att 

lägga fram förslag till reviderat program för strategisk IT under 

mandatperioden. 

 

4. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets tjäns-

teskrivelse som svar på revisionens granskning.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna har granskat om kommunstyrelsen styr och följer upp 

kommunens IT-verksamhet på ett ändamålsenligt sätt samt om 

barn- och ungdomsnämnden har en ändamålsenlig planering för 

den digitala utvecklingen. 

 

Av granskningen framkommer att kommunstyrelsen brister i såväl 

styrningen som uppföljningen av kommunens IT-verksamhet. 

Granskningen påvisar att kommunens IT-struktur är fragmenterad 

och otydlig. Kommunstyrelsen har heller inte genomfört uppfölj-

ningar eller utvärderingar av verksamheten. 

 

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

− Ta ett mer aktivt ledande ansvar för kommunens IT-strukturer i 

syfte att stärka styrningen. 

− Systematiskt följa upp och utvärdera IT-verksamheten samt att 

vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att verksamhets-

mässiga behov tillgodoses.  

− Vidta åtgärder för att säkerställa att användarna har tillräcklig 

kunskap, kompetens och stöd i användningen av kommunens 

IT-system. 

− Fullfölja arbetet med att utarbeta servicedeklaration för den 

kommuninterna helpdesken. 

− Aktualisera programmet för strategisk IT. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till svar på revision-

ens granskning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 201. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2019. 

Revisionens granskning av kommunens IT-organisation utifrån ett 

användarperspektiv.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 221 Dnr 2019-000303  

 

Möbelinköp till nya Glänningeskolan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att barn- och ungdomsnämnden 

senast den 31 oktober ska överlämna en redogörelse för hur 

möbelinköpet till nya Glänningeskolan har gått till. Svarstiden 

förlängs då det förslag till svar som lags fram för barn- och 

ungdomsnämndens beredningsutskott inte svarar på kommun-

styrelsens frågor. 

 

2. Kommunstyrelsen anmodar barn- och ungdomsnämnden att be-

tala faktura från Input Interiör AB, fakturanummer 52 322.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott har den 1 april 

2019 tilldelat Input Interiör AB förnyad konkurrensutsättning gäl-

lande möbler till nya Glänningeskolan. Den 4 april 2019 återkalla-

des tilldelningsbeslut och den förnyad konkurrensutsättningen av-

bröts då det framkommit synpunkter på otydligheter i kommunens 

underlag för avropsprecisering samt utvärdering. 

 

Kommunen har efter upphandlingens avbrutits beställt möbler till 

nya Glänningeskolan från Input interiör AB. 

 

Kommunstyrelsen begärde den 13 augusti 2019 § 175, en redogö-

relse från barn- och ungdomsnämnden för hur möbelinköpet till nya 

Glänningeskolan gått till. I redogörelsen vill kommunstyrelsen sär-

skilt ha svar på hur information om ärendet förmedlats till nämnden 

samt hur beslutet om att genomföra en direktupphandling av möb-

lerna inom område A fattades. Vidare önskar kommunstyrelsen att 

barn- och ungdomsnämnden beskriver hur nämnden ska agera för 

att undvika att hamna i liknande situationer framöver. 

 

Redogörelsens skulle ha varit kommunstyrelsen tillhanda senast 

den 29 september 2019. 

 

 

 

 

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kommunstyrelsen 2019-10-15  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott diskuterade vid 

sammanträde den 31 juli, § 40, huruvida fakturan skulle betalas el-

ler ej, men överlämnade ärendet till barn- och ungdomsnämnden 

utan förslag till beslut. Därefter har Förvaltningsrätten den 7 au-

gusti meddelat dom i ärendet. I domen ogiltigförklaras avtalet mel-

lan Laholms kommun och Input Interiör. 

 

Kommunstyrelsen har den 16 augusti 2019 meddelat barn- och 

ungdomsnämnden att styrelsen instämmer i barn- och ungdoms-

nämndens uppfattning att de aktuella möblerna på Glänningeskolan 

ska användas när skolverksamheten startar den 19 augusti. Kom-

munstyrelsen har därefter, den 27 augusti 2019 § 188, beslutat att 

inte överklaga förvaltningsrättens dom från den 7 augusti. 

 

Sammanfattningsvis har kommunen tagit i bruk de möbler som om-

fattas av det ogiltigförklarade avtalet. Kommunen bör därför betala 

Input Interiör AB för möblerna trots att avtalet ogiltigförklaras.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 202.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 222 Dnr 2019-000371  

 

Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan för kommunstyrelsen 

och dess utskott för år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

kommunstyrelsen på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. 

 

Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2020: 

 

 Personal- och  Ledningsutskott  Kommunstyrelse 

 organisationsutskott 

Januari  - 7  14 

Februari  4  4  11 

Mars  - 10  17 

April  7  7  14 

Maj  5  5  12 

Juni  2  2 9 

Augusti  - 4  11 

September  8  8  15 

Oktober  6  6  13 

November  - 3  10 

December  1 1 8 

 

Beslutsunderlag 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 

§ 23. 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019 § 203. 

Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen och dess utskott.  

_____ 
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§ 223 Dnr 2019-000001  

 

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 oktober 2019. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 9 oktober 2019.  

_____ 
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§ 224 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 

Ledningsutskottets protokoll den 8 oktober 2019. 

Förteckning över delegationsbeslut den 9 oktober 2019. 

Förteckning över delegationsbeslut i personaladministrativa ären-

den april - september 2019.  

_____ 
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§ 225 Dnr 2019-000401  

 

Information om risk- och sårbarhetsanalys för Laholms kom-

mun 

 

Ärendebeskrivning 

Beredskapssamordnare Jörgen Nilsson informerar om risk- och sår-

barhetsanalys för Laholms kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Risk- och sårbarhetsanalys för Laholms kommun.  

_____ 
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§ 226 Dnr 2018-000362  

 

Information om Kommunkompassen 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Kristina Rosendahl informerar om resultatet av Kommunkompas-

sen. Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys 

av kommuners sätt att arbeta.  Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) har under året utvärderar Laholms kommun enligt modellen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunkompassen, analys av Laholms kommun 2019.  

_____ 
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§ 227 Dnr 2019-000003  

 

Informationsärenden 

 

Företagspresentation; Laholms Sparbank 

Peter Severin Larsson och Lars-Göran Persson 

 

Huvudmannaskapsutredning 

Arian Limani 

_____ 

 

 

 


