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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 229 Dnr 2019-000261  

 

Svar på motion om turistforum 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

2. Kommunfullmäktige ger kultur- och utvecklingsnämnden i 

uppdrag att utreda möjligheterna att implementera och utveckla 

nya kartfunktioner och tillgänglighetssymboler på visitla-

holm.se samt presentera ett tillhörande kostnadsförslag. Upp-

draget ska senast återredovisas till kommunfullmäktiges sam-

manträde i maj 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sara Unosson (KD) 

och Jörgen Nilsson (KD) att kommunen utreder möjlighet för att 

utveckla ett nytt mobilt kartstyrt turistforum samt att kommunen ut-

reder möjligheter att koppla samman ett kartstyrt turistforum med 

en tillgänglighetsguide. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår den 28 oktober 2019 § 

139 att kommunfullmäktige bifaller motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 231. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 oktober 2019 § 

139. 

Motion den 3 maj 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 230 Dnr 2019-000393  

 

Överlåtelse av Genevads skola till Kommunfastigheter i La-

holm AB 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner gåvobrev och överenskommelse 

om fastighetsreglering.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen beslutade under 2014 om att överlåta alla kommunalt 

ägda lokaler till ett nybildat fastighetsbolag, Kommunfastigheter i 

Laholm AB. Under arbetet med att ta fram överlåtelsehandlingar på 

de berörda fastigheterna upptäcktes det att Laholms kommun inte 

var lagfaren ägare till fastigheterna Laholm Elestorp 7:94, 7:95 och 

7:96 vilka tillsammans utgör Genevads skola. Lagfaren ägare på 

berörda fastigheter var Tjärby församling.  

 

Överlåtelsehandlingar för Genevads skola ingick därför inte i beslu-

tet om överlåtelse av fastigheter men Kommunfastigheter i Laholm 

AB betalade köpeskillingen för fastigheterna eftersom den ingick i 

klumpsumman för överlåtelsen av samtliga fastigheter. 

 

Under 2019 nåddes en uppgörelse med Tjärby församling om att ett 

köp av fastigheterna för 275 000 kronor. Kommunen har nu erhållit 

lagfart och kan därför överlåta fastigheterna till Kommunfastigheter 

i Laholm AB.  

 

Överlåtelsen sker genom att kommunen skänker Laholm Elestorp 

7:96 till Kommunfastigheter i Laholm AB och att det träffas en 

överenskommelse om fastighetsreglering där fastigheterna Laholm 

Elestorp 7:95 och 7:95 fastighetsregleras till Laholm Elestorp 7:96. 

Fastighetsregleringen sker då fastighetsgränserna idag genomkorsar 

byggnaden och kan orsaka problem vid exempelvis bygglovsansö-

kan samt att det är mer praktiskt att samla skolan i en fastighet.  

 

Vid överlåtelsen 2014 var hade skolan ett bokfört värde om 3 983 

293 kronor vilket Kommunfastigheter i Laholm AB har betalat. 

Tillkommande kostnader på 275 000 kronor för köpet av fastighet-

erna från Tjärby församling och 825 kronor för kommunens lagfart-

sansökan ska Kommunfastigheter i Laholm AB betala till kommu-

nen senast 31 december 2019. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 233. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019. 

Gåvobrev. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 231 Dnr 2019-000385  

 

Ställningstagande till ombildning av dotterbolaget Fastighets 

AB Laholm Kobben 2 till ett kommunalt bolag samt investering 

i byggnation av bostadslägenheter 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB:s dotter-

bolag Fastighets AB Laholm Kobben 2 ombildas till ett kom-

munalt bolag. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner att det ombildade bolaget inve-

sterar ca 105 miljoner kronor i byggande av ett 50-tal bostads-

lägenheter i sex våningar på fastigheten Kobben 2 i Laholm. 

 

3. Kommunfullmäktige godkänner att det ombildade bolaget för-

värvar, från Laholmshem AB, fastigheterna Kobben 1, Grynnan 

1, Bukten 12 och Holmen 4, genom fastighetsreglering, för en 

köpeskilling motsvarande det bokförda värden om ca 27,9 mil-

joner kronor. 

 

4. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv och bolagsordning 

i enlighet med framlagt förslag. 

 

5. Kommunfullmäktige väljer följande styrelse i Fastighets AB 

Klarabäck i Laholm för tiden intill slutet av årsstämman 2023: 

 

Ledamöter 

Roland Gottfridsson (C) 

Jerker Jacobson (M) 

Jan Erik Eriksson (C) 

Thor Gunnar Bjelland (M) 

Ove Bengtsson (S) 

Bertil Johansson (LP) 

Lars-Göran Jarl (SD) 

 

Presidium 

Ordförande: Roland Gottfridsson (C) 

Vice ordförande: Jerker Jacobsson (M) 

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

6. Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer med 

suppleanter i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2023: 

 

Lekmannarevisorer  Suppleanter 

Tommy Jacobson (M)  Gert Eriksson (C) 

Lillemor Landén-Vepsä (S)  Patrik Appelquist (S)  

 

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. 

 

Bolaget lägger även fram förslag till ägardirektiv och bolagsord-

ning för det nybildade bolaget Fastighets AB Klarabäck i Laholm.  

 

Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige tillstyrker 

Laholmshem AB:s framställan.  

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 15 oktober 2019 § 211. 

Skrivelse från Laholmshem AB den 29 augusti 2019 

Förslag till ägardirektiv. 

Förslag till bolagsordning.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 232 Dnr 2019-000411  

 

Förlängning av avtal om ersättningsmodell för hemsjukvården 

i Halland 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige förlänger ersättningsmodell för hemsjukvår-

den i Halland till och med den 30 juni 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om re-

videring av Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättnings-

modell för perioden 2018-2019. Ett granskningsarbete av en ny er-

sättningsmodell pågår i syfte att de halländska kommunerna och 

Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan 

godkännas av de samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny 

ersättningsmodell föreslås att nuvarande överenskommelse förlängs 

med ytterligare sex månader. 

 

Socialnämnden tillstyrker den 22 oktober 2019 § 105 att kommun-

fullmäktige förlänger ersättningsmodell hemsjukvården i Halland 

till och med den 30 juni 2020. Huvudavtalet gäller till och med den 

31 december 2023.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 234. 

Socialnämndens protokoll den 22 oktober 2019 § 105. 

Region Hallands skrivelse den 30 september 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 233 Dnr 2019-000397  

 

Va-taxa för Laholms kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för kom-

munens allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och 

med den 1 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

VA-verksamhetens intäkter utgörs av anläggningsavgifter, som är 

engångsavgifter som betalas i samband med anslutning till den all-

männa va-anläggningen, och av löpande brukningsavgifter.  

 

Laholmsbuktens VA ser årligen över va-taxan i syfte att uppnå 

kostnadstäckning för verksamhetens drift och investeringar. Den 

ekonomiska planeringen följer de underliggande behoven för drift, 

förnyelse och utveckling av den allmänna va-anläggningen för att 

leverera hållbara vattentjänster över tid. Detta innebär att nuvarande 

kunder ska bära sin kostnadsandel, men också att de nya kunder 

som tillkommer genom exploatering i kommunen eller genom att 

befintlig bebyggelse förses med allmänt va-system ska svara för sin 

andel av kostnaden för inträde i och tillgång till befintlig va-

struktur och för utbyggnad till det aktuella området eller tomten.  

 

Det sker också översyn för att säkerställa att va-taxans uppbyggnad 

ska motsvara de krav som följer av lagen om allmänna vattentjäns-

ter (LAV) och Svenskt Vattens branschriktlinjer om hur va-avgifter 

ska tas ut för att säkerställa en skälig och rättvis fördelning med 

självkostnadsprincipen som grund.  

 

Va-taxan gäller för fastigheter som ingår i verksamhetsområde för 

en eller flera av vattentjänsterna dricks-, spill- eller dagvatten. 

Verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige. 

 

Laholmsbuktens VA föreslår för 2020 inga förändringar för avgif-

terna för typhus A och typhus B. Förslaget innebär förändringar i 

formuleringar och vissa justeringar. Bland annat föreslås att fastig-

heter som bebyggs för ändamålen logistik, parkeringsgarage, bil-

tvättar och camping och som ansluts till det allmänna va-systemet 

jämställs med annan fastighet istället för att som tidigare jämställas 

med bostadsfastighet. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 235. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 16 september 

2019 § 86. 

Förslag till taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och av-

loppsanläggning.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 234 Dnr 2019-000406  

 

Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter samt avveckling av föreningsservice 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker kultur- och utvecklingsnämn-

dens förslag om avveckling av föreningsservice. Därmed utgår 

stycke 3 ”Föreningsservice” ur förslaget till hyror och avgifter 

inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde. 

 

2. Kommunfullmäktige antar i övrigt föreliggande förslag till hy-

ror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har gjort en översyn av hyror och 

avgifter inom nämndens verksamheter.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 25 september 2019 § 112 

förslagit att kommunen ska avveckla verksamheten föreningsser-

vice inför 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 236. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 25 september 2019 

§ 112. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 25 september 2019 

§ 113. 

Förslag till hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamhetsområde.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Bifall till kultur- och utvecklingsnämndens 

förslag. 

 

Kjell Henriksson (S): Om Föreningsrådet tar över material från 

Föreningsservice så ska Föreningsrådet fortsatt få förvara materialet 

på möbellagret.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med Roland Norrmans förslag.  

  forts 
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Ordföranden lägger därefter fram Kjell Henrikssons tilläggsförslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 235 Dnr 2019-000417  

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande avgif-

ter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om to-

bak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa recept-

fria läkemedel, LFS 2.3, att gälla från och med den 1 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av avgiften för 

tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria lä-

kemedel.  

 

Avgifterna i § 1, § 2, § 5, § 6 och § 7 indexregleras årligen utifrån 

senast redovisat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisin-

dex för kommunal verksamhet redovisades den 2 maj 2019 för år 

2020 till 3,0 %. Förutom indexregleringen föreslår nämnden en ge-

nerell höjning av avgifterna för att öka intäkterna. Därför föreslås 

samtliga avgifter höjas med totalt 7,3 %. 

 

Därutöver föreslår nämnden att avgifterna för att ansöka om tillfäl-

ligt serveringstillstånd till allmänheten delas upp i två olika avgif-

ter, beroende på under hur lång tid serveringstillståndet avses. 

 

I samband med den nya lagen om tobak och liknande produkter 

som trädde i kraft den 1 juli 2019, tas en avgift ut för att pröva an-

sökningar om tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror. Nämn-

den föreslår att avgiften justeras för att bättre motsvara den tid som 

läggs ned vid prövning. Avgift höjas motsvarande en arbetad timme 

förutom den ovan beskrivna höjningen med 7,3 %. 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 237. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 25 september 2019 § 

136. 

Förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohol-

lagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel.  

_____   
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§ 236 Dnr 2019-000416  

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa 

för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, LFS 2.8.1, att 

gälla från och med den 1 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utgångspunkten 

för översynen har varit att anpassa taxan till aktuellt kostnadsläge, 

ändrade bestämmelser, förändringar i tidsåtgång för tillsyn för olika 

verksamheter. 

 

Avgifterna i § 6 indexregleras årligen utifrån senast redovisat pris-

index för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för kommunal 

verksamhet redovisades den 2 maj 2019 för år 2020 till 3,0 %. För-

utom indexregleringen föreslår nämnden en generell höjning av av-

gifterna för att öka intäkterna. Därför föreslås samtliga avgifter hö-

jas med totalt 7,3 %. 

 

Förslaget innebär att timtaxan för tillsyn inom miljöbalkens område 

höjs med 67 kronor per timme från 922 till 989 kronor per timme.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 238. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 25 september 2019 § 

134. 

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.  

_____ 
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§ 237 Dnr 2019-000415  

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa 

för tillsyn enligt strålskyddslagen (LFS 2.8.3) att gälla från och med 

den 1 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för till-

syn inom strålskyddslagens område. 

 

Avgifterna i § 2 indexregleras årligen utifrån senast redovisat pris-

index för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för kommunal 

verksamhet redovisades den 2 maj 2019 för år 2020 till 3,0 %. För-

utom indexregleringen föreslår nämnden en generell höjning av av-

gifterna för att öka intäkterna. Därför föreslås samtliga avgifter hö-

jas med totalt 7,3 %. 

 

Förslaget innebär att timtaxan för tillsyn inom strålskyddslagens 

område höjs med 67 kronor per timme från 922 till 989 kronor per 

timme.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 239. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 25 september 2019 § 

133. 

Förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.  

_____ 
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§ 238 Dnr 2019-000414  

 

Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa 

för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturen-

hållning och skyltning, LFS 2.8.2, att gälla från och med den 1 ja-

nuari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för 

prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhåll-

ning och skyltning. 

 

Avgifterna i § 2 indexregleras årligen utifrån senast redovisat pris-

index för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för kommunal 

verksamhet redovisades den 2 maj 2019 för år 2020 till 3,0 %. För-

utom indexregleringen föreslår nämnden en generell höjning av av-

gifterna för att öka intäkterna. Därför föreslås samtliga avgifter hö-

jas med totalt 7,3 %. 

 

Förslaget innebär att timtaxan för tillsyn inom strålskyddslagens 

område höjs med 67 kronor per timme från 922 till 989 kronor per 

timme.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 240. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 25 september 2019 § 

132. 

Förslag till taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmel-

ser om gaturenhållning och skyltning.  

_____ 
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§ 239 Dnr 2019-000413  

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna justeringar i nuva-

rande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, LFS 

2.8.4, med anledning av ny EU förordning inom livsmedelskontrol-

len, som ska gälla från och med den 14 december 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för of-

fentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Den 14 december 

2019 träder Europeiska Unionens (EU) nya kontrollförordning 

inom livsmedelskontrollen i kraft. Taxan har med föreliggande för-

slag anpassats till den nya förordningen. 

 

Avgifterna i § 6, 7 och 13 indexregleras årligen utifrån senast redo-

visat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisindex för 

kommunal verksamhet redovisades den 2 maj 2019 för år 2020 till 

3,0 %. Förutom indexregleringen föreslår nämnden en generell höj-

ning av avgifterna för att öka intäkterna. Därför föreslås samtliga 

avgifter höjas med totalt 7,3 %. 

 

Timtaxan för registrering enligt livsmedelslagen höjs med 67 kro-

nor per timme från 922 till 989 kronor per timme. Timtaxan för 

planerad kontroll enligt livsmedelslagen höjs med 81 kronor per 

timme från 1 112 till 1 193 kronor per timme.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 241. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 oktober § 131. 

Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftning-

en.  

_____ 
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§ 240 Dnr 2019-000383  

 

Avfallstaxa för Laholms kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avfallstaxa att 

gälla från och med 1 januari 2020. 

 

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen ger servicekontoret i uppdrag att utreda hur före-

tag som lämnar avfall på uppdrag av privatpersoner ska hanteras.  

 

Ärendebeskrivning 

Servicekontoret lägger fram förslag till avfallstaxa att gälla från och 

med den 1 januari 2020. 

 

Förslag till taxa avser att möta de stora investeringar inom avfalls-

området som genomförts och som kommer att genomföras så som 

insamlingssystem med fyrfackskärl, omlastningsstation dagvatten-

reningsanläggning vid Ahla återvinningscentral samt lokal lakvat-

tenreningsanläggning.  

 

Servicekontoret föreslår att avgiften för container ändras från en 

hämtningsavgift till en hyresavgift och en hämtningsavgift. 

 

Vidare föreslås att ett passersystem införs till återvinningscentralen. 

Privatpersoner boende i villa medges 12 fria besök per år och hus-

håll och privatpersoner i lägenhet medges 6 fria besök per år och 

hushåll. För besök utöver de fria besöken föreslås en avgift om 250 

kr per besök.  

 

För företag införs ett företagskort med vilket ett företaget kan 

lämna upp till 3 m3 avfall på anläggningen till en kostnad av 250 kr.   

 

Insamling av frityrfett för verksamheter föreslås utgå ur taxan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 242. 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2019. 

Förslag till avfallstaxa att gälla från och med 1 januari 2020.  

 

 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) Avgift för extra besök ska vara 50 kronor 

istället för 250 kronor. 

 

Roland Norrman (M) med instämmande av Peter Berndtson (SD) 

och Lars Gustafsson (KD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Erling Cronqvist (C): Servicekontoret ska få i uppdrag att utreda 

hur företag som lämnar avfall på uppdrag av privatpersoner ska 

hanteras. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskot-

tets förslag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Bertil Johanssons tilläggsförslag 

och finner att kommunstyrelsens avslår detsamma. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Erling Cronqvists tilläggsförslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag. 

_____ 
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§ 241 Dnr 2019-000444  

 

Avgifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för 

vård- och omsorg inom socialtjänsten, LFS 2.9, att gälla från och 

med den 1 januari 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har, sedan 2003, tillämpat hyressubvention för 

bostad med särskild service enligt LSS. För att en hyressubvention 

inte ska strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen 

krävs att kommunen har sakliga skäl för att välja att behandla just 

boende i bostad med särskild service LSS annorlunda. 

 

Socialnämnden ser inga sakliga skäl till hyressubventioner då mål-

gruppen har rätt till såväl bostadstillägg som till särskilt bostadstill-

lägg. Socialnämnden föreslår därmed att Avgifter för vård- och om-

sorg inom socialtjänsten revideras. Laholms kommuns författnings-

samling 2.21 Avgifter för insatser för stöd och service till vissa 

funktionshindrade som socialnämnden vill revidera har upphört att 

gälla den 1 januari 2010 då innehållet flyttades över till LFS 2.7 

Avgifter för måltidsservice inom äldre- och handikappomsorgen 

och LFS 2.9 Avgifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten. 

Dessvärre har LFS 2.21 funnits kvar på kommunens webb trots att 

den upphävts.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 243. 

Socialnämndens protokoll den 22 oktober 2019 § 102. 

Förslag till avgifter för vård- och omsorg inom socialtjänsten.  

_____ 
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§ 242 Dnr 2019-000126  

 

Kommunplan med budget år 2020 samt ekonomisk plan år 

2021-2022 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Nämndernas budgetramar 

Driftbudgetens nettobudgetramar år 2020 uppgår för respektive 

nämnd till följande: 

 

Kommunfullmäktige 2 290 tkr 

Kommunstyrelsen 164 720 tkr 

Kommunstyrelse, VA-verksamhet 0 tkr 

Kommunstyrelsen, avfallsverksamhet 0 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnden 231 840 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden 15 430 tkr 

Barn- och ungdomsnämnden  534 750 tkr 

Socialnämnden 507 060 tkr 

 

Övergripande 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2020 med angivna gemensamma resul-

tatmål. 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finan-

siella mål för verksamheten.  

 

3. Kommunens utdebitering för år 2020 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona.  

 

4. Resultat-, kassaflödes- och balansbudgeten fastställs. 

 

5. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2020 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 

92 000 tkr. 

 

6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 1 050 000 tkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader och för Kommunfastigheter i Laholm AB:s låne-

förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

1 075 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det to-

tala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respek-

tive ursprungliga lånebelopp.  forts 
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7. Borgensavgiften för Laholmshem AB ska under 2020 uppgå till 

0,35 procent på utnyttjad borgen vid utgången av avgiftsåret. I 

borgensavgiften ingår en avgift om 0,05 procent vilket motsva-

rar värdet av den ekonomiska fördel som bolaget har genom att 

inte behöva ta ut pantbrev i fastigheterna. 

 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder som är en följd av organisatoriska förändring-

ar, interndebiteringssystem eller andra förändringar av mindre 

omfattning som inte är av principiell betydelse. 

 

9. Kommunstyrelsen bemyndigas att från centralt anslag för vo-

lymökningar och oförutsedda kostnader omdisponera medel till 

berörda nämnder. 

 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från an-

slag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder och 

inom sin egen verksamhet. 

 

11. Påbörjande medges för investeringar under år 2019 för vilka 

anslag finns upptagna i budget för år 2020. 

 

Kommunalt partistöd 

Enligt av kommunfullmäktige den 29 april 2014, § 75, beslutade 

regler för kommunalt partistöd utges det lokala partistödet till par-

tier som är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som fö-

reskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 

 

Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Grundstöd utges 

årligen med lika belopp till varje parti. Mandatstöd utges årligen till 

varje parti med lika belopp för varje ledamotsplats som partiet har i 

fullmäktige.  

 

Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av full-

mäktige i samband med fastställande av kommunens budget. 

 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en 

vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  

 

 

 

   forts 
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Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Om redovisning 

och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunal-

lagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid ut-

betalas inget stöd för nästkommande år. 

 

Det antecknas att vid redovisning och granskning av partistöd för år 

2018 har samtliga partier gett in redovisning och granskningsrap-

port före utgången av den tidsfrist som partistödsreglerna föreskri-

ver, dvs. senast den 30 juni 2019.  

 

1. Anslaget för partistöd år 2020 fastställs till 1 230 tkr, varav 

grundstödet utgör 23 650 kr per parti och mandatstödet 23 650 kr 

per mandat. 

 

2. För år 2020 betalas partistöd ut enligt följande: 

 

Parti/mandat Grundstöd/kr Mandatstöd/kr Totalt/kr 

Socialdemokraterna (8) 23 650 189 200 212 850 

Centerpartiet (7) 23 650 165 550 189 200 

Moderaterna (7) 23 650 165 550 189 200 

Sverigedemokraterna (7) 23 650 165 550 189 200 

Laholmspartiet (3) 23 650 70 950 94 600 

Kristdemokraterna (2) 23 650 47 300 70 950 

Medborglig samling (2) 23 650 47 300 70 950 

Liberalerna (2) 23 650 47 300 70 950 

Vänsterpartiet (1) 23 650 23 650 47 300 

Trygghetspartiet (1) 23 650 23 650 47 300 

Miljöpartiet (1) 23 650 23 650 47 300 

Totalt 260 150 969 650 1 229 800 

 

3. Partierna erinras om att enligt kommunens regler för partistöd 

ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning 

som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 4 

kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fo-

gas ett granskningsintyg. 

 

Enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen ska redovisningen 

avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till kommunfull-

mäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 

 

 

   forts 
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En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redo-

visningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt par-

tistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redo-

visningen. 

 

4. För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast 

den 31 december skriftligen lämna uppgift till kommunstyrelsen 

om partiets organisationsnummer, styrelseledamöter, bankgiro eller 

plusgiro.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 

senast den 31 maj 2020 lägga förslag på en verksamhet som mots-

varar kostnadsnivån enligt standardkostnaden inför budget 2021. 

Förslaget ska innehålla en konsekvensanalys.  

 

Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att i samverkan 

med kultur- och utvecklingsnämnden senast den 31 maj 2020 lägga 

förslag på åtgärder för att minska kostnaderna för ekonomiskt bi-

stånd till motsvararande riksgenomsnittet inför budget 2021. För-

slaget ska innehålla en konsekvensanalys. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott lägger fram förslag till kom-

munplan med budget 2020 samt ekonomisk plan 2021-2022. 

 

Kommunstyrelsen fattade den 14 maj 2019 beslut om riktlinjer och 

direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan. 

Kommunfullmäktige beslutade om reviderade budgetramar för 

nämnderna den 28 maj 2019. Revideringen av nämndernas ramar 

genomfördes utifrån beslut i kommunplan 2019 om resultatför-

stärkningar om totalt 28,0 mkr under 2021 och 2022. Ramarna ju-

sterades i beslutet med totalt 33,1 mkr 

 

Kommunfullmäktige har under april månad 2019 beslutat om en ny 

vision för kommunen. Visionen tar avstamp i att befolkningen år 

2040 ska uppgå till 30 000 invånare. I beslutet om ny vision fast-

ställdes också fyra olika målområden med totalt fem gemensamma 

resultatmål som kommunfullmäktige ska följa under åren 2020-

2023.  

 

  forts 
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Nämnderna har utifrån visionen arbetat med möjligheter och utma-

ningar inom målområdena samt beskrivit effekterna som nämnder-

na vill uppnå och bidraga med på lång sikt för en ökad måluppfyl-

lelse. 

 

Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resurs-

förstärkningar har kompensation för volymökningar och kostnads-

ökningar, som är en följd av tidigare fattade beslut, eller där nämn-

derna på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna, pri-

oriterats. Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lo-

kalkostnader till följd av ny- och ombyggnationer. Därutöver sker 

även vissa ambitionshöjande satsningar.  

 

I budgetbeslutet har nämnderna kompenserats med volymföränd-

ringar utifrån kommunens befolkningsprognos. Tidigare har nämn-

derna erhållit kompensation i efterhand för volymförändringarna. 

Budgetramarna innehåller följaktligen kompensation för volymer 

under 2020 i budgetförslaget. Nämnderna erhåller i budgetbeslutet 

den ram som nämnden kan förväntas erhålla för att bedriva verk-

samheten under 2020. Inga ytterligare tillskott för befolkningsför-

ändringarna kommer beaktas under 2020. 

 

Budgeterat resultat för år 2020 uppgår till 16,6 mkr. För de två 

nästkommande åren är de planerade resultatöverskotten 14,9 mkr 

och 22,0 mkr. 

 

För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning 

har kommunen haft som målsättning sedan 2017 att det finansiella 

överskottet ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2,0 pro-

cent av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastig-

hetsavgifter under en rullande treårsperiod. Genomsnittet av utfallet 

2018, prognosen för 2019 och budgeterat resultat för 2020 uppgår 

till 1,1 procent. Det krävs således större överskott än prognosen för 

innevarande år och budgeten för 2020 för att uppfylla målet. 

 

Förslaget i detta budgetbeslut är att kommunens finansiella mål-

sättning för 2020 justeras. Det finansiella resultatet inte ska under-

stiga 1,0 procent av skatteintäkter, utjämningssystem, generella 

statsbidrag och fastighetsavgift. 

 

 

  forts 
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Då kommunen fortsätter att växa befolkningsmässigt under 2019 

och med antagande om 2020 anses nivån på resultatet vara på en 

tillfredställande nivå ur ett kortsiktigt perspektiv. 

 

Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer inve-

steringar om totalt ca 398,2 mkr. Av detta belopp svarar VA- och 

avfallsverksamheten för ca 162,3 mkr, cirka 41 procent.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 28 oktober 2019 § 215. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts överväganden och ställnings-

taganden.  

Förslag till kommunplan med budget 2020 samt ekonomisk plan 

2021-2022.  

 

Beslutsgång 

Vid kommunstyrelsens behandling av kommunplaneförslaget be-

handlas nämndernas verksamhetsområden var för sig och kommun-

styrelsen godkänner det som ledningsutskottet där föreslagit, dock 

antecknas följande. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag i sin hel-

het. 

 

Kommunstyrelsens budgetram 

Kjell Henriksson (S): Kommunstyrelsens budgetram ska utökas 

med 10 000 tkr varav 7 000 tkr ska användas till underhåll av en-

skilda vägar och 3 000 tkr ska vara reserv. 

 

Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsens budgetram ska utökas 

med 12 000 tkr varav 10 000 tkr för att rusta upp det lokala vägnä-

tet och 2 000 tkr för fria resor med kollektivtrafiken, under lågtra-

fiktid inom kommunens gränser, för pensionärer. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att ledningsutskottets 

förslag är huvudförslag. 

  forts 
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Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

1) Kjell Henrikssons och Bertil Johanssons förslag ställs mot 

varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2) Ledningsutskottets förslag ställs mot det förslag som kommun-

styrelsen utser till motförslag. 

Ja-röst för ledningsutskottets förslag. 

Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 

Ordföranden ställer Kjell Henrikssons och Bertil Johanssons förslag 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Kjell Henriks-

sons förslag till motförslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för ledningsutskottets förslag och 2 nej-röster för 

Kjell Henrikssons förslag beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 

ledningsutskottets förslag. 

 

Reservation 

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

beslutet till förmån för egna förslag. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram  

Kjell Henriksson (S): Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 

ska utökas med 2 000 tkr för arbetsmarknadsåtgärder. 

 

Bertil Johansson (LP): Kultur- och utvecklingsnämndens bud-

getram ska utökas med 300 tkr för att hindra att biblioteksfilialen i 

Veinge avvecklas. 

 

   forts 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) 1    

Kjell Henriksson (S)  1   

Angeline Eriksson (C) 1    

Erik Semb (M) 1    

Lars Gustafsson (KD) 1    

Bertil Johansson (LP)  1   

Peter Berntson (SD) 1    

Ann-Helene Djivjak (SD) 1    

Erling Cronqvist (C) 1    
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att ledningsutskottets 

förslag är huvudförslag. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

1) Kjell Henrikssons och Bertil Johanssons förslag ställs mot 

varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2) Ledningsutskottets förslag ställs mot det förslag som kommun-

styrelsen utser till motförslag. 

Ja-röst för ledningsutskottets förslag. 

Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 

Ordföranden ställer Kjell Henrikssons och Bertil Johanssons förslag 

mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Kjell Henriks-

sons förslag till motförslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för ledningsutskottets förslag, 1 nej-röster för Kjell 

Henrikssons förslag och en som avstår beslutar kommunstyrelsen i 

enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Reservation 

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

beslutet till förmån för egna förslag. 

 

 

   forts 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) 1   
Kjell Henriksson (S)  1  
Angeline Eriksson (C) 1   
Erik Semb (M) 1   
Lars Gustafsson (KD) 1   
Bertil Johansson (LP)   1 

Peter Berntson (SD) 1   
Ann-Helene Djivjak (SD) 1   
Erling Cronqvist (C) 1   
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Barn- och ungdomsnämnds budgetram  

Kjell Henriksson (S): Barn- och ungdomsnämndens budgetram ska 

utökas med 7 000 tkr för stödfunktioner i förskola och skola för att 

öka kvalitén. 

 

Bertil Johansson (LP): Barn- och ungdomsnämndens budgetram 

ska utökas med 10 000 tkr för satsning på bättre skolresultat. 

 

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 till förmån för egna förslag. 

 

Socialnämndens budgetram 

Kjell Henriksson (S): Socialnämnden ska inte medges ersättning för 

hyra av paviljonger för evakuering av Solgården med 4 950 tkr för 

2020, 9 900 tkr för 2021 och 2022. Istället medges socialnämnden 

ersättning för anpassning av Fridhemshus och Smedjebacken för 

evakuering av Solgården, med 400 tkr årligen under planperioden.  

Socialnämndens budgetram ska utökas med 5 000 tkr för förstärk-

ning av äldreomsorgen. 

 

Bertil Johansson (LP): Socialnämndens budgetram ska utökas med 

10 000 tkr för täcka kostnaderna för det ökade vårdbehov samt för 

att utöka personaltätheten. 

 

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 till förmån för egna förslag. 

 

Kommunstyrelsen investeringsbudget 

Ann-Helen Djivjak (SD): Anslaget för utveckling kustområdet ska 

minskas från 2 000 tkr till 1 000 tkr, anslaget för centrumbildning 

Skummeslövsstrand ska minska från 1 000 tkr till 500 tkr samt an-

slaget för brygga i Mellbystrand ska utgå ur investeringsplanen. forts 
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Kjell Henriksson (S): Anslaget för utbyggnad av cykelvägar ska ut-

ökas med 8 000 tkr för utbyggnad av cykelväg mellan Hasslöv och 

Östra Karup.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Reservationer 

Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. Ann-Helen Djivjak (SD) och Peter Berntson (SD) reserve-

rar sig till förmån för Ann-Helen Djivjaks förslag. 

 

Kommunstyrelsens investeringsram, avgiftsfinansierad renhåll-

ning 

Ann-Helen Djivjak (SD): Anslaget för underjordsbehål-

lare/avfallsskåp ska år 2020 vara 0 kr, år 2021 vara 700 tkr och år 

2022 vara 500 tkr. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens investeringsram 

Ann-Helen Djivjak (SD): Anslaget för omläggning Glänninge 

konstgräs ska flyttas till år 2022, anslaget för bokhyllor med belys-

ning på Stadsbibliotek ska utgå, anslaget för säkerhetsuppdatering 

av Teckningsmuseet sak utgå och anslaget för bokbuss ska utgå. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Reservationer 

Ann-Helen Djivjak (SD) och Peter Berntson (SD) reserverar sig till 

förmån för Ann-Helen Djivjaks förslag. 

 

Utdebitering 

Bertil Johansson (LP): Kommunens utdebitering för år 2020 ska 

vara 21:58 kronor per skattekrona. 

 

   forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 

Kommunstyrelsen 2019-11-12  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Kjell Henriksson (S): Kommunens utdebitering för år 2020 ska vara 

21:08 kronor per skattekrona. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Övrigt  

Eric Semb (M): Kommunstyrelsen ska ge barn- och ungdoms-

nämnden i uppdrag att senast den 31 maj 2020 lägga förslag på en 

verksamhet som motsvarar kostnadsnivån enligt standardkostnaden 

inför budget 2021. Förslaget ska innehålla en konsekvensanalys.  

 

Kommunstyrelsen ska ge socialnämnden i uppdrag att senast den 

31 maj 2020, i samverkan med kultur- och utvecklingsnämnden, 

lägga förslag på åtgärder för att minska kostnaderna för ekonomiskt 

bistånd till motsvararande riksgenomsnittet inför budget 2021. För-

slaget ska innehålla en konsekvensanalys. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-

gång: 

Ja-röst för bifall till Eric Sembs förslag. 

Nej-röst för avslag till Eric Sembs förslag. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  forts 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) 1    

Kjell Henriksson (S)  1   

Angeline Eriksson (C) 1    

Erik Semb (M) 1    

Lars Gustafsson (KD) 1    

Bertil Johansson (LP)  1   

Peter Berntson (SD) 1    

Ann-Helene Djivjak (SD) 1    

Erling Cronqvist (C) 1    
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Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för Eric Sembs förslag och 2 nej-röster mot det-

samma beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Eric Sembs för-

slag. 

 

Reservation 

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

beslutet. 

_____ 
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§ 243 Dnr 2018-000129  

 

Framtida driftform för Laholmsbuktens VA 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillsammans med Halmstads 

kommun bilda ett gemensamt driftbolag för va-verksamhet med 

början 1 januari 2020.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma nämndens 

verksamhet och dess personal övergår till bolaget från och med 

1 januari 2020 dock senast när verksamhetsövergång är genom-

förd.  

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att upplösa den gemensamma 

nämnden för Laholmsbuktens VA från den 31 december 2019 

dock senast när verksamhetsövergång är genomförd.  

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att anta bolagsordning för La-

holmsbuktens VA AB enligt beslutsunderlag 1.  

 

5. Kommunfullmäktige beslutar att anta aktieägaravtal för La-

holmsbuktens VA AB enligt beslutsunderlag 2.  

 

6. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för La-

holmsbuktens VA AB enligt beslutsunderlag 3.  

 

7. Kommunfullmäktige beslutar att upplösa samverkansavtalet 

mellan Halmstad och Laholms kommun antaget november 

2015.  

 

8. Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 500 000 kr motsva-

rande 50 % av bolagets aktiekapital.  

 

9. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter, lekmannarevisor 

samt ägarombud erhåller arvode enligt Laholms kommuns ar-

vodesbestämmelser.  

 

10. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningschefen 

att se över och ändra den gemensamma nämndens befintliga 

avtal och överenskommelser så att dessa äger giltighet även för 

bolaget.  

 

  forts 
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11. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga ovanstående besluts-

punkter är aktuella under förutsättning att Halmstads kommun-

fullmäktige har fattat motsvarande beslut såvitt avser Laholms-

buktens VA AB den 21 november 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA (LBVA) styrs i nuläget av en gemensam 

nämnd i samverkan mellan Halmstads och Laholms kommuner. 

Frågan om den gemensamma nämnden för Laholmsbuktens VA ska 

övergå i ett bolag har behandlats sedan 2017. 

 

En extern utredare anlitades och presenterade under 2018 en utvär-

dering av LBVA samt utredning av organisationens framtida ut-

veckling. Slutsatsen i rapporten var en rekommendation att den 

gemensamma nämnden skulle bolagiseras. I rapporten belystes 

även att frågor om upphandling, hur ägarstyrningen skulle fungera 

och eventuella skattemässiga konsekvenser skulle behandlas vidare. 

De frågorna bereddes internt inom kommunledningskontoren i La-

holm och Halmstads kommun tillsammans med förvaltningschefen 

för LBVA och utmynnade i inriktningsbeslut i respektive kommuns 

fullmäktige.  

 

Förslaget innebär att den gemensamma nämnden omvandlas till ak-

tiebolag från och med den 1 januari 2020. LBVA, både förvalt-

ningsledningen och majoritet i nämnden, menar att bolagsformen är 

bäst för att trygga vattenförsörjningen samt framtida samverkan 

med andra kommuner och andra aktörer.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 244. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2019. 

Förslag till bolagsordning. 

Förslag till aktieägaravtal. 

Förslag till ägardirektiv. 

Konsekvensbeskrivning vid en omvandling från gemensam nämnd 

till aktiebolag av LBVA. 

Utvärdering av LBVA samt utredning av organisationens framtida 

utveckling. 

Underlagsmaterial till tjänsteskrivelse Framtida styrform för 

LBVA.  

 

  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 

Kommunstyrelsen 2019-11-12  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Inget gemensamt driftbolag för va-verksamheten ska bildas. För-

valtningschefen för den gemensamma nämnden för LBVA ges i 

uppdrag att tillsammans med kommunledningen i Halmstad och 

Laholm se över befintligt samverkansavtal. 

 

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

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Omröstnings begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande be-

slutsgång: 

Ja-röst för ledningsutskottets förslag. 

Nej-röst för Kjell Henrikssons förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för ledningsutskottets förslag och 2 nej-röster för 

Kjell Henrikssons förslag beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 

ledningsutskottets förslag. 

 

Reservation 

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

beslutet. 

_____   

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) 1   
Kjell Henriksson (S)  1  
Angeline Eriksson (C) 1   
Erik Semb (M) 1   
Lars Gustafsson (KD) 1   
Bertil Johansson (LP)  1  
Peter Berntson (SD) 1   
Ann-Helene Djivjak (SD) 1   
Erling Cronqvist (C) 1   
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§ 244 Dnr 2018-000212  

 

Planbesked för Vessinge 2:54 med flera i Veinge 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om planbesked för Vessinge 

2:54 med flera i Veinge. 

 

2. Fastigheterna Vessinge 2:54, 2:75 och 2:29 ska inte detaljpla-

neläggas för användningen vård. 

 

3. Kommunstyrelsen placerar detaljplanearbetet på plats 3 i den så 

kallande väntelistan för planärenden. 

 

4. Detaljplanearbetet ska bekostas av exploatören. Ett planavtal 

ska tecknas. Planarbetet ska utföras av kommunens egen perso-

nal alternativt av de konsulter som kommunen har ramavtal 

med. Planen beräknas kunna antas 1,5–2 år efter påbörjat de-

taljplanearbete. 

 

5. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige tar 

kommunstyrelsen ut avgift om 18 200 kronor för planbeskedet.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB har ansökt om planbesked på fyra fastigheter i 

Veinge. På fastigheterna Vessinge 2:54, 2:75 och 2:29 är avsikten 

att skapa ett nytt bostadsområde med planbestämmelser som möj-

liggör bostäder samt lokaler för handel och offentlig verksamhet i 

upp till fyra våningar. Utöver detta önskas även möjlighet till vård. 

 

På Vessinge 2:52, vilken idag är bebyggd med äldreboendet Sol-

hemmet, vill sökande att detaljplanen, vilken idag tillåter allmänt 

ändamål, kompletteras med bestämmelser som möjliggör andra ty-

per av boende för äldre så som trygghetsboende, seniorboende samt 

lokaler för verksamheter i upp till fyra våningar. 

 

Ansökan stämmer väl överens med kommunens översiktsplan och 

utvecklingsprogrammet för Veinge. Förslaget skulle bidra till att 

nya bostadsmöjligheter skapas i de centrala delarna av Veinge, 

samtidigt som möjligheterna för handel och centrumverksamheter 

utvecklas. 

 

 

  forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att en planläggning fastig-

heterna Vessinge 2:54, 2:75 och 2:29 för vårdändamål som lämplig 

med avseende på fastigheternas centrala läge. Vårdverksamhet bör 

begränsas till fastigheten Vessinge 2:52, vilket genom den högre 

exploateringsgrad som föreslås bör kunna inrymma ortens behov. 

Bostäder för äldre med flera kommer dock vara möjligt inom fas-

tigheterna Vessinge 2:54, 2:75 och 2:29.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 245. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 oktober 2019 § 

150. 

Ansökan om planbesked.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall till ledningsutskottets förslag samt att planärendet ska place-

ras på plats 3 i väntelistan för planärenden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Erling Cronqvist förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Jäv 

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

av ärendet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholmshem AB 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 38 

Kommunstyrelsen 2019-11-12  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 245 Dnr 2019-000449  

 

Planuppdrag för kvarteret Jungfrun i Laholms centralort 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att 

genomföra ett planuppdrag för kvarteret Jungfrun. Det huvud-

sakliga syftet med planuppdraget är att förhindra bostäder ut 

mot Storgatan. 

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att 

göra en inventering inom ramen för detaljplaneuppdraget, som 

identifierar vilka detaljplaner som möjliggör bostäder för de 

centrala handelsgatorna i stadskärnan. Utifrån inventeringen tas 

ställning till om det finns skäl att utöka planuppdraget, eller om 

frågan om ytterligare detaljplaneuppdrag ska väckas. 

 

3. Kommunstyrelsen placerar detaljplaneuppdraget på plats num-

mer 2 i väntelistan för detaljplaner med hänvisning till att 

kommunen inom två år måste avgöra det bygglovsärende som 

påkallat ändringen av detaljplanen.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov 

gällande fastigheten Jungfrun 2 där sökanden vill ändra använd-

ningen från butikslokal till bostäder. Miljö- och byggnadsnämnden 

beredningsutskott konstaterar att det finns områden i centrala La-

holms stad, där det är av mycket stor vikt att det ges möjligheter för 

handeln att leva kvar. Dessa ytor är framförallt Östertullsgatan, om-

rådena kring de båda torgen, Stortorget och Hästtorget samt Storga-

tan. 

 

Kvarteret Jungfrun ligger utmed Storgatan och delar av kvarteret 

syns från Stortorget mellan Rådhuset och huset där bokhandeln 

finns. Nämnden anser att det är angeläget att behålla de butiksloka-

ler som finns på platsen idag. 

 

För kvarteret Jungfrun gäller detaljplan 1381-P93/8 som fick laga 

kraft den 28 juni 1993. Enligt planen tillåts bostäder, kontor och 

handel inom hela kvarteret. Detta innebär att det inte finns någon 

styrning i detaljplanen som anger att det enbart får finnas handel 

utmed Storgatan. 

 

  forts 
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Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2019 § 125 antagit pro-

gram för Laholms stadskärna. Programmet betonar vikten av att ut-

öka och bredda utbudet av såväl små unika butiker som caféer, re-

stauranger och uteserveringar i stadskärnan. För att stärka stadskär-

nans utbud långsiktigt behöver kommunen arbeta för att addera be-

söksvärden och konsekvent försöka samla detaljhandel till stads-

kärnan. Det är mycket avgörande att fastigheterna runt de viktigaste 

platserna i stadskärnan genom innehåll och utformning av sina bot-

tenvåningar bidrar till en ökad attraktivitet.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden framför att det är en bygglovsansö-

kan som har aktualiserat planärendet men det finns sannolikt flera 

detaljplaner på centralt viktiga platser i stadskärnan som tillåter en 

omvandling till bostäder. Därför bör en inventering av gällande de-

taljplaner göras. Med inventeringen som grund kan sedan ställning 

tas till om detta detaljplaneuppdrag ska utökas, eller om det finns 

skäl att väcka frågan om ytterligare detaljplaneuppdrag.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 246. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 oktober 2019 § 

151.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP) 

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Karl-Fredrik Klinker (MED) i handlägg-

ningen av ärendet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 246 Dnr 2019-000326  

 

Försäljning av fastigheten Våxtorp 3:24 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har under en längre tid ägt fastigheten Våxtorp 3:24. 

Fram till våren 2019 har huset bebotts av en hyresgäst som nu av-

trätt fastigheten.  

 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut den 25 juni 2013, § 

93, om budgetramar, direktiv och uppdrag till nämnderna givit 

kommunstyrelsen i uppdrag att inventera vilka kommunala fastig-

heter som det inte finns något motiv för kommunen att äga. I upp-

draget ingår att därefter påbörja en planmässig försäljning av såd-

ana fastigheter. Fullmäktige angav som grundläggande princip att 

bebyggda fastigheter som kommunen inte använder eller planerar 

att använda för egen verksamhet ska avyttras.  

 

Fastigheten Våxtorp 3:24 har bedömts vara en sådan fastighet som 

kommunen inte använder eller planerar att använda och har därför 

bjudits ut till försäljning genom mäklare. 

 

Mäklare i ärendet har varit Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

Objektet hade ett utgångspris om 595 000 kr och har legat ute till 

försäljning under september-oktober 2019. Efter budgivning har ett 

köpekontrakt upprättats med ett slutpris på 650 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 247. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019. 

Köpekontrakt.  

_____ 
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§ 247 Dnr 2018-000542  

 

Revidering av kommunstyrelsens behörighetsregler 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till behörighets-

regler att gälla från och med den 13 november 2019, då kom-

munstyrelsens beslut den 15 januari 2019, § 21, ska upphöra att 

gälla. 

 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att föra förteckning över de per-

soner som vid varje tidpunkt innehar de funktioner som anges i 

behörighetsreglerna.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunen t.ex. ingår avtal eller andra rätts-

handlingar begärs ibland bevis på vem som tecknar kommunens 

firma. 

 

Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande 

personer som utsetts av styrelsen för t.ex. ett aktiebolag att före-

träda bolaget och teckna dess firma. 

 

Kommunallagen innehåller inga regler om firmateckning motsva-

rande de som finns i den associationsrättsliga lagstiftningen. 

 

Inom kommunalrätten får man skilja på vem som har befogenhet att 

besluta om att ingå ett avtal och vem som har befogenhet att repre-

sentera kommunen vid avtalstecknandet. 

 

Beslutskompetensen bestäms av kommunallagens regler om beslu-

tanderättens fördelning, bl.a. reglerna om kommunstyrelsens rätt att 

delegera sin beslutanderätt. 

 

Representationskompetensen, dvs. rätten att underteckna handlingar 

som krävs för verkställande av kommunstyrelsens beslut regleras 

för styrelsens vidkommande i 42 § i styrelsens reglemente.  

 

Där föreskrivs att skrivelser, avtal och andra handlingar från styrel-

sen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kon-

trasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.   

 

 

  forts 
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Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden. Beslut som 

fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och andra hand-

lingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 

fattat beslutet. 

 

Kommunledningskontoret föreslår följande behörighetsregler inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde: 

 

Delgivning 

Behöriga att ta emot delgivning med kommunstyrelsen: Ordföran-

den, kommunchefen, kommunjuristen eller styrelsens sekreterare. 

 

Kontrasignation 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av kommunsty-

relsen eller av styrelsens utskott ska kontrasigneras av kommunche-

fen eller kommunjuristen eller av ekonomichefen (handlingar inom 

ekonomienhetens verksamhetsområde såsom låne- och bor-

gensförbindelser), verksamhetschefen för servicekontoret (hand-

lingar inom servicekontorets verksamhetsområde) eller av rädd-

ningschefen (handlingar inom räddningstjänstens verksamhetsom-

råde). 

 

Delegationsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och 

andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas 

av den som fattat beslutet. 

 

Övriga fullmakter 

Rätt att säga upp av kommunen upptaget lån till betalning när så 

bedöms förmånligt för kommunen: Ekonomichefen. 

 

Rätt att teckna avtal med bank, bankgiro eller plusgiro om öpp-

nande eller avslutande av konto för kommunens räkning, inklusive 

centralkonto (s.k. koncernkonto) och dispositionskonton: Ekonomi-

chefen. 

 

Rätt att teckna avtal med bank eller betalkortsföretag om betalkorts-

tjänster: Ekonomichefen. 

 

Rätt att för kommunens räkning ta emot och kvittera kontantinbe-

talningar:  Redovisningschef, ekonom eller assistent inom ekono-

mienheten.  forts 
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Rätt att avge skattedeklaration och självdeklaration: Ekonomiche-

fen eller redovisningschef. 

 

Rätt att inom kommunens krav- och inkassoverksamhet inge ansö-

kan om betalningsföreläggande samt träffa överenskommelse med 

gäldenär om avbetalningsplan etcetera: Ekonomichefen, redovis-

ningschef, ekonom, assistent inom ekonomienheten. 

 

Rätt att för kommunens räkning göra överföringar mellan konton i 

bank, bankgiro, och plusgiro, utkvittera betalningsanvisningar 

ställda till kommunen liksom i kommunens namn ställa ut checkar, 

post- och bankanvisningar samt för kommunens räkning ta ut kon-

tanta medel innestående på bank- och girokonton tillhörande kom-

munen: Ekonomichefen, redovisningschef och ekonom, två i före-

ning, eller en av dessa i förening med assistent inom ekonomien-

heten. 

 

Rätt att ges tillträde till kommunens bankfack: Ekonomichefen, re-

dovisningschef och ekonom, två i förening, eller en av dessa i före-

ning med assistent inom ekonomienheten. 

 

Rätt att teckna avtal om anskaffande av drivmedelskort: Fordons- 

och transportchefen eller servicechefen. 

 

Rätt att teckna avtal om leasing av fordon inom befintligt ramavtal: 

Transport- och fordonschefen eller servicechefen. 

 

Anbudsöppning 

Behöriga att delta vid öppnande av anbud enligt lagen om offentlig 

upphandling: Kommunchefen, kommunjuristen, ekonomichefen, 

IT-chefen, servicechefen, räddningschefen och ekonomienhetens 

upphandlare, två i förening. 

 

Värdepost 

Behöriga att kvittera inkommande värdepost: Kontorsföreståndare 

och kontorsvaktmästare, var för sig. 

 

 

 

 

 

  forts 
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Behöriga personer 

Det antecknas att ovanstående funktioner innehas av följande per-

soner: 

Kommunstyrelsens ordförande: Erling Cronqvist 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande: Roland Norrman 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande: Kjell Henriksson 

Kommunchef: Anders Einarsson 

Kommunjurist: Cecilia Håkansson 

Kommunsekreterare: Jonas Påhlsson 

Ekonomichef: Kristoffer Dehlin 

Servicechef: Lisa Larsson 

Transport- och fordonschef: Bengt Tuvesson 

IT-chef: Ove Bengtsson 

Verksamhetschef för räddningstjänsten: Niklas Wilsson 

Redovisningschef: Tommy Karlsson 

Ekonom: Elsa Rosberg 

Assistent ekonomienheten: Lena Larsson 

Assistent ekonomienheten: Annelie Ingvarsson 

Assistent ekonomienheten: Agneta Alriksson 

Assistent ekonomienheten: Ritva Gustavsson 

Assistent ekonomienheten: Mia Ehlin 

Upphandlare: Eva Ahlgren 

Upphandlare: Niklas Rosberg 

Kontorsföreståndare: Lena Gunnarsson 

Kontorsvaktmästare: Frida Danielsson 

Kontorsvaktmästare: Erika Liedman 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 248.  

_____ 
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§ 248 Dnr 2018-000562  

 

Översyn av matdistribution 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen förändrar kommunens matdistribution ge-

nom att införa kyld mat i egen regi med start årsskiftet 

2020/2021. Produktionen ska ske i köket på Lagaholmsskolan 

 

2. Kommunstyrelsen ger servicekontoret i samverkan med social-

tjänsten, i uppdrag att skapa en transportlösning från produkt-

ion till brukare i egen regi. Uppdraget ska redovisas för kom-

munstyrelsen senast till styrelsens sammanträde i juni 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Servicekontoret har i samverkan med socialtjänsten sett över kom-

munens matdistribution. Socialnämnden föreslår den 22 oktober 

2019 § 100 att kommunen förändrar matdistribution genom att in-

föra kyld mat i egen regi med start årsskiftet 2020/2021. Produkt-

ionen ska ske i köket på Lagaholmsskolan. Servicekontoret tillstyr-

ker socialnämndens förslag. 

 

Servicekontoret ser samordningsvinster genom att förlägga all pro-

duktion i ett kök. Detta möjliggör optimering av personalresurser-

na. Genom produktion av kyld mat säkerställs kraven på att rätt 

temperatur hålls. Konsistens och näringsämnen bibehålls bättre ge-

nom snabb nedkylning direkt efter tillagning vilket innebär bättre 

kvalitet på maten.  

 

Nuvarande kostnad för matdistribution uppgår till ca 9,4 miljoner 

kr per år. Kyld mat i egen regi innebär en kostnadsbesparing om 

cirka 430 000 kr per år.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 249. 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2019. 

Socialnämndens protokoll den 22 oktober 2019 § 100.  

 

Förslag till beslut 

Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

Kjell Henriksson (S): Avslag till ledningsutskottets förslag. 

 

 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.  

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-

gång:  

Ja-röst för bifall till ledningsutskottets förslag.  

Nej-röst för avslag till ledningsutskottets förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster, 1 nej-röst och en som avstår beslutar kommunsty-

relsen i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) 1   
Kjell Henriksson (S)  1  
Angeline Eriksson (C)   1 

Erik Semb (M) 1   
Lars Gustafsson (KD) 1   
Bertil Johansson (LP) 1   
Peter Berntson (SD) 1   
Ann-Helene Djivjak (SD) 1   
Erling Cronqvist (C) 1   
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§ 249 Dnr 2019-000303  

 

Redogörelse för möbelinköp till nya Glänningeskolan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämnden i syfte att 

kommunstyrelsen ska få svar på: 

1. Vem har formellt tagit beslutet om direktupphandling? 

 

2. Hur ska nämnden framöver agera för att undvika att hamna i 

liknande situationer?  

 

Ärendebeskrivning 

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. 

 

Barn- och ungdomsnämnden har den 23 oktober 2019 § 89 lämnat 

redogörelse för hur möbelinköpet till nya Glänningeskolan gått till.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 november 2019 § 250. 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 23 oktober 2019 § 89.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M) med instämmande av Bertil Johansson (LP): 

Ärendet ska återremitteras till barn- och ungdomsnämnden i syfte 

att kommunstyrelsen ska få svar på: 

1. Vem har formellt tagit beslutet om direktupphandling? 

2. Hur ska nämnden framöver agera för att undvika att hamna i 

liknande situationer? 

 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Lars Gustafsson (KD) 

och Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsen ska besluta att de 

brister i kommunens upphandlingsverksamhet som konstateras i 

barn- och ungdomsnämndens redogörelse kommer att beaktas i den 

översyn av upphandlingsverksamheten som kommunstyrelsen har 

fattat beslut om den 13 augusti 2019 § 175. 

   forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitte-

rats och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 

idag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-

gång:  

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.  

Nej-röst för ärendet ska återremitteras.  

 

 

 

Med 3 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 6 nej-röster för 

att ärendet ska återremitteras beslutar kommunstyrelsen att återre-

mittera ärendet i enlighet med Roland Norrmans förslag. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) anser att återremissen även ska inne-

bära att barn- och ungdomsnämnden redovisar hela ärendet fullt ut, 

dvs, Förvaltningsrättens beslut, nämndens agerande (tog emot möb-

ler trots att Länsrätten förbjudit kommunen att följa köpet) och 

Kammarrättens beslut grundas på att kommunen ljugit för Kam-

marrätten. Fullständig redovisning krävs. 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M)  1   

Kjell Henriksson (S)  1   

Angeline Eriksson (C) 1    

Erik Semb (M)  1   

Lars Gustafsson (KD) 1    

Bertil Johansson (LP)  1   

Peter Berntson (SD)  1   

Ann-Helene Djivjak (SD)  1   

Erling Cronqvist (C) 1    
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§ 250 Dnr 2019-000399  

 

Val av ledamot i styrelsen för Hilding Sevedsgårds Bidragsstif-

telse 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens befriar Therese Norrman (M) från uppdra-

get som ledamot i styrelsen för Hilding Sevedsgårds Bidrags-

stiftelse. 

 

2. Kommunstyrelsen utser Jonas Hellsten (M) till ledamot i styrel-

sen för Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse för tiden till och 

med den 31 december 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Therese Norrman (M) har begärt att få bli befriad från samtliga po-

litiska uppdrag i Laholms kommun. Kommunstyrelsen har den 15 

januari 2019 § 34 utsett Therese Norrman (M) till ledamot i styrel-

sen för Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse. 

 

Enligt testamentet från Hilding Sevegård ska kommunstyrelsen 

välja fyra ledamöter och en ersättare till styrelsen för Hilding Se-

vedsgårds Bidragsstiftelse. Föreskriften är att ”av styrelsens ordina-

rie ledamöter skall en vardera vara bosatt inom förutvarande La-

holms, Veinge och Knäreds landskommuner”.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 23 september 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 251 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 5 november 2019. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 5 november 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 252 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 5 november 2019. 

Förteckning över delegationsbeslut den 5 november 2019. 

Förteckning över räddningstjänstens delegationsbeslut, september 

2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 253 Dnr 2019-000003  

 

Informationsärenden 

 

Totalförsvaret 

Thomas Nederhed Högardh, samordnare totalförsvar, Länsstyrel-

sen, Jörgen Nilsson, beredskapssamordnare och Niklas Wilsson, 

verksamhetschef räddningstjänsten 

 

Företagspresentation, Vallåsen 

Jesper Malmquist, Vallåsen och Patrik Johansson, näringslivsut-

vecklare 

_____ 

 

 

 


