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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 13:45 
 
Beslutande Erling Cronqvist (C), ordförande 
 Roland Norrman (M), § 287 
 Eva M Larsson (MP), §§ 271-286 
 Kjell Henriksson (S) 
 Bo Brink (C) 
 Eric Semb (M) 
 Christer Sjöberg (M) 
 Bertil Johansson (LP) 
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 Ann-Helene Djivjak (SD) 
 

Övriga deltagande  Eva M Larsson (MP), ersättare, § 287 
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 Kristoffer Dehlin, ekonomichef, § 271 
 Andreas Meimermondt, verksamhetschef, §§ 272, 287 
 Jörgen Nilsson, beredskapssamordnare, § 273 
 Niklas Wilsson, verksamhetschef, §§ 273, 287 
 Peter Severin Larsson, näringslivschef, §§ 281, 287 
 Mikael Höglin, polismyndigheten, § 287 
 Kristian Nilsson, polismyndigheten § 287 
 Karin Martini, säkerhetsstrateg, § 287 
 Marie Gunnarsson, miljöstrateg, § 287 
 Anders Rasmussen, enhetschef, § 287 
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 Jonas Påhlsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Erling Cronqvist (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Bo Brink (C)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 268 Dnr 2019-000302  
 

Svar på motion om byggnation utmed Lagavägen i Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Inger Reinfeldt (TRP) 
att fastigheterna mittemot gröningen utmed Lagavägen i Laholm 
bebyggs med ett hus för hyresrätter, ett hus för bostadsrätter och ett 
hus för äldreboende samt att byggnation av fastigheterna omgående 
beslutas. 
 
Kommunledningskontoret instämmer med motionären om att plat-
sen är mycket intressant för bostadsbyggnation. Länsstyrelsens be-
slut om att inte längre hänvisa farligt gods till Ängelholmsvägen 
och Lagavägen har överklagats. Det pågår också ett arbete tillsam-
mans med Trafikverket för att frigöra Ängelholmsvägen och Laga-
vägen från funktionen omledningsväg för väg E6. 
 
Kommunstyrelsen har i nämndsplan för 2020 uppdragit åt kom-
munledningskontoret att ta fram förslag till nya riktlinjer för bo-
stadsförsörjning. Riktlinjerna syftar till att bland annat definiera 
projekt som detta i tid, funktion och syfte och därigenom säkra ett 
helhetstänk och även ett långsiktigt genomförande. 
 
En byggnation i enlighet med motionen har inte stöd i nuvarande 
detaljplan. Kommunledningskontoret menar att beslut om byggnat-
ion bör föregås av ett planuppdrag. Planuppdraget bör i sin tur av-
vakta beslut från Transportstyrelsen avseende överklagan samt även 
arbetet med nya riktlinjer för bostadsförsörjning.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 258. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019. 
Motion den 5 juni 2019.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 269 Dnr 2018-000322  
 

Beställning av ombyggnad av f.d. Glänningeskolan 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner projektering och kostnad för 
ombyggnad av f.d. Glänningeskolan och uppdrar åt kommun-
styrelsen att beställa ombyggnation i enlighet med förstudie. 

 
2. Kommunfullmäktige tillstyrker att Laholmshem AB överlåter 

fastigheten Rödbetan 1 till Kommunfastigheter i Laholm AB.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har den 9 oktober 2018 § 211 
beställt en förstudie avseende ombyggnad av gamla Glänningesko-
lans lokaler av Laholmshem AB. Förstudien gällde socialtjänstens 
verksamheter inom LSS. Socialnämnden har den 20 augusti 2019 
samt den 22 oktober 2019 lämnat yttrande över förstudien. 
 
Totalt investeringskostnad enligt förstudien uppgår till 17 miljoner 
kronor. Totalhyran ska uppgå till 1 243 680 kr per år under förut-
sättning att fastigheten överlåts till Kommunfastigheter i Laholm 
AB.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 259. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019. 
Laholmshem AB:s skrivelse den 19 november 2019. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 18 november 2019. 
Socialnämndens protokoll den 22 oktober 2019 § 104. 
Socialnämndens protokoll den 20 augusti 2019 § 81. 
Förstudie den 8 mars 2019.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 270 Dnr 2019-000398  
 

Utökning av verksamhetsområde för spill- och dricksvattenan-

läggning, Mellby biodamm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för den allmänna 
spillvattenanläggningen samt den allmänna dricksvattenanlägg-
ningen i enlighet med framlagt förslag.  
 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA föreslår kommunfullmäktige att 
den samlade bebyggelsen som idag har sitt spillvatten kopplat till 
Mellby biodamm införlivas i verksamhetsområdet för den allmänna 
spillvattenanläggningen. Verksamhetsområdet för den allmänna 
dricksvattenanläggningen anordnas så att den omfattas av samma 
geografiska utsträckning som det föreslagna verksamhetsområdet 
för den allmänna spillvattenanläggningen. Vidare föreslås att de 
fastigheter som ligger utanför den samlade bebyggelsen erbjuds 
möjlighet till anslutning till den allmänna spillvattenanläggningen 
genom avtal. 
 
Laholmsbuktens VA har utrett och konstaterat att de fastigheter 
som idag är anslutna till Mellby biodamm och som ligger inom den 
samlade bebyggelsen omfattas av 6 § Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. 
 
Alla som ingår i ett verksamhetsområde för den allmänna spillvat-
tenanläggningen måste ansluta fastighetens spillvatteninstallation 
till anläggningen och erlägga en anslutningsavgift enligt gällande 
VA-taxa.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 260. 
Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 16 september 
2019 § 90.  
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 271 Dnr 2019-000475  
 

Försäljning av värdepapper 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att avyttring av kommunens vär-
depapper ska genomföras. Avyttringen sker för att finansierar inve-
steringsplanen som är upptagen i kommunplan 2020 samt att lag-
stiftningen är förändrad för redovisning av finansiella instrument.  
 

Ärendebeskrivning 

På grund av låga investeringar och tillfredställande resultat från den 
löpande verksamheten har det inte tidigare funnits något behov av 
nyupplåning. Kommunen har inga egna lån då senaste amorteringen 
gjordes 2015. Under 2019 har kommunen också löst in en revers 
från 2015 till Kommunfastigheter i Laholm AB för att finansiera 
investeringsverksamheten om 155,0 mkr. 
 
Kommunen är nu på grund av att den omfattande investeringspla-
nen för de närmaste åren i behov av kapital. Finansiering av inve-
steringarna kan ske genom nyupplåning, inlösen av revers om 186,9 
mkr mot Kommunfastigheter i Laholm AB eller via avyttring av 
pensionsmedel (kapitalförvaltningen). I fullmäktiges beslut om 
kommunplan medges ingen möjlighet till nyupplåning. 
 
Kommunsektorn har från och med 2019 att förhålla sig till lagen 
om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen har med-
fört ett antal förändringar jämfört med tidigare gällande bestämmel-
ser. För finansiella instrument, där värdepapper ingår, har stora för-
ändringar genomförts. Finansiella instrument ska redovisas till 
verkligt värde istället för till anskaffningsvärde. Förändringen med-
för att kommunen är skyldig att bokföra resultatpåverkande poster 
utifrån ett verkligt värde, marknadsvärde, istället för det bokförda 
värdet.  
 
Förändringen medför att stora fluktuationer av kapitalförvaltning-
ens värde, både positiva och negativa, kan påverka resultatet i boks-
lutet. Redovisningsposter av det verkliga värdet samt realisations-
vinster ska undantas från balanskravsresultatet men det uppstår svå-
righeter i att förklara stora uppgångar så väl som nedgångar vid re-
sultatavstämningar och jämförelser. 
 
 
  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 
 
I syfte att mildra de likviditetsmässiga påfrestningarna som kom-
mer när pensionsutbetalningarna ökar avsatte kommunen under 
1997, 50 mkr och under 1999 ytterligare 5 mkr i en intern pensions-
fond.  
 
Avstämning på värdepappersinnehavet per den sista oktober 2019 
uppgår till 108,0 mkr. Detta är en ökning sedan årsskiftet med 15,2 
mkr. 
 
När kommunens låneskuld ökar innebär det i praktiken att de ex-
ternt avsatta medlen, kapitalförvaltningen, blir lånefinansierade. 
Kommunen behöver då erhålla en avkastning på de avsatta medlen 
som överstiger upplåningskostnaden. I annat fall leder förhållandet 
till en dålig ekonomisk hushållning. En ståndpunkt kan då vara att 
kommunen ska vara restriktiv med kapitalförvaltningen när kom-
munen behöver låna till investeringar.  
 
Kommunen är mer betjänta av att använda möjligheten till återlån 
för att hantera sina pensionsförpliktelser framöver än att ha stora 
medel placerade. Återlånsbegreppet definieras som skillnaden mel-
lan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel. Med 
återlån kan kommuner, med stöd i den befintliga tillgångsmassan, 
vid behov använda sig av extern upplåning när de löpande pens-
ionsutbetalningarna uppstår.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 261. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
Bertil Johansson (LP): Kommunens värdepapper ska inte avyttras. 
Istället ska kommunen lösa in revers till Kommunfastigheter i La-
holm AB. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 
 
Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 
_____   
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Ordförandes signatur: ______________________________ Justerandes signatur:_____________________________
 

§ 272 Dnr 2019-000451  
 
Revidering av bestämmelser om bidrag till ideella föreningar 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till bestämmelser om 
bidrag till ideella föreningar, Laholms författningssamling 7.8 att 
gälla från och med den 1 januari 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur. och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
anta reviderade bestämmelser om bidrag till ideella föreningar, La-
holms kommuns författningssamling 7.8. 
 
Nämnden har gjort en översyn av det befintliga regelverket för stöd 
till föreningar. Syftet med översynen var att olika typer av föreningar 
ska behandlas lika samt att skapa ett harmoniserat, heltäckande och 
inkluderande bidragssystem.  
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 263. 
Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 oktober 2019 § 
138. 
Förslag till bestämmelser om bidrag till ideella föreningar, LFS 7.8.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erling Cronqvist (C): Bifall till kultur- och utvecklingsnämndens 
förslag. 
Kjell Henriksson (S): Även åldersgruppen 4-6 år ska vara 
bidragsberättigade. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erling Cronqvists förslag. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-
gång: 
Ja-röst för bifall till Erling Cronqvists förslag. 
Nej-röst för bifall till Kjell Henrikssons förslag. 
 
 
 
 
 
  forts 
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forts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med 7 ja-röster mot 1 nej-röst och en som avstår beslutar kommun-
styrelsen i enlighet med Erling Cronqvists förslag. 
 
Reservation 

Kjell Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Ersättarnas mening 

Annita Asplid (S) instämmer i Kjell Henrikssons förslag. 
 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Eva M Larsson (MP) X   
Kjell Henriksson (S)  X  
Bo Brink (C) X   
Erik Semb (M) X   
Christer Sjöberg (KD) X   
Bertil Johansson (LP)   X 
Peter Berntson (SD) X   
Ann-Helene Djivjak (SD) X   
Erling Cronqvist (C) X   
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§ 273 Dnr 2019-000471  
 

Riktlinje för Laholms kommuns krisberedskap 2020-2023 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar riktlinje för Laholms kommuns krisbe-
redskap 2020-2023.  
 

Ärendebeskrivning 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-
2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta 
fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap.  
 
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbe-
tet med krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, ut-
veckla den kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så 
att det i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund. Styrdokumentet ska beslutas av 
kommunfullmäktige senast 31 december 2019.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 264. 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 18 november 2019. 
Riktlinjer för krisberedskap i Laholms kommun 2020-2023.  
_____ 
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§ 274 Dnr 2019-000350  
 

Villkorsändring för försäljning av Vallberga 4:233 och Vall-

berga 4:234 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att exploatören även har möjlighet att 
upplåta bostäderna som bostadsrätter.  
 

Ärendebeskrivning 

Den 28 augusti 2019 § 182 godkände kommunstyrelsen reservat-
ionsavtal med Victurum AB för fastigheterna Vallberga 4:233 och 
4:234. I avtalet är det angivet att bostäderna ska upplåtas med hy-
resrätt.  
 
Victurum AB har nu kommit in med en förfrågan om hur kommu-
nen ställer sig till att bostäderna upplåts med bostadsrätt. Kommun-
ledningskontoret konstaterar att bostadsrätt är en upplåtelseform 
som idag inte finns i Vallberga. Kommunledningskontoret föreslår 
att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom önskemålet.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 258. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Victurum AB 
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§ 275 Dnr 2017-000366  
 

Arrendeavtal för dynstuga i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet.  
 

Ärendebeskrivning 

Befintlig arrendator önskar avträda arrendestället den 31 december 
2019 samtidigt som en ny arrendator önskar tillträda arrendestället. 
En överenskommelse har därav nåtts med befintlig arrendator som 
avträder vid ovan nämnt datum och den nya arrendatorn tillträder 
enligt nu framtaget arrendeavtal. Det nya arrendet ingås med 
samma förutsättningar som övriga arrendeavtal för dynstugor på 
samma fastighet.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 266. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019. 
Arrendeavtal för dynstuga nr 43 på del av fastigheten Västra 
Mellby 2:19.  
_____ 
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§ 276 Dnr 2019-000494  

 

Överlåtelse av laxtrappor 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anmodar kultur- och utvecklingsnämnden att er-

bjuda respektive markägare att överta ägandet och skötseln av 

laxtrappan på deras mark. Ett eventuellt överlåtande ska vara utan 

kostnad och i varje överlåtelse ska överlåtelseavtal skrivas mellan 

markägaren och kultur- och utvecklingsnämnden. Laxtrapporna 

överlåtes i befintligt skick.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och utvecklingsnämndens beredningsutskott har den 20 no-

vember 2019 § 128 föreslagit de laxtrappor som kommunen äger 

ska överlåtas, utan ersättning, till respektive markägare från den 1 

januari 2020.  

 

Kommunledningskontoret instämmer i beredningsutskottets be-

dömning men anser att överlåtelseavtal måste upprättas med varje 

markägare som fastslår överlåtelsedatum samt respektive parts rät-

tigheter och skyldigheter efter överlåtelsen. Överlåtelsedatum regle-

ras då i överlåtelsehandlingen och behöver inte anges i beslutet. Då 

det är överlåtelse av lös egendom och inte fastigheter eller fastig-

hetstillbehör så kan uppgiften att överlåta laxtrapporna hanteras av 

kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2019. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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§ 277 Dnr 2019-000472  
 

Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhet år 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag 
på beslutsattestanter och ersättare för år 2020. 

 
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen rätt att göra förändringar 

av attesträtterna under året med undantag för ordförandens be-
slutsattest.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt de av kommunstyrelsen utfärdade anvisningarna till regle-
mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner ska re-
spektive nämnd för sin verksamhet utse eller uppdra åt verksam-
hetschef att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Beslut 
ska fattas för varje kalenderår. Uppdraget som beslutsattestant är 
personligt. 
 
I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att 
utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 
ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-
troller som ger information om brister i denna kunskap.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 267. 
Kommunledningskontorets förslag på beslutsattestanter år 2020.  
_____ 
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§ 278 Dnr 2019-000426  
 

Svar på remiss av promemorian Personlig assistans för samt-

liga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av 

sondmatning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun tillstyrker förslagen i promemorian.  
 

Ärendebeskrivning 

Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i Pro-
memorian om Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som 
avser andning och måltider i form av sondmatning.  
 
I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment gällande hjälp 
med andning och sondmatning skall utgöra grundläggande behov, 
som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare föreslås att 
hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna 
ge rätt till personlig assistans när det gäller andningshjälp och 
sondmatning. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. 
Äldre bestämmelser föreslås gälla för personlig assistans och assi-
stansersättning som avser tid före ikraftträdandet. 
 
Socialnämndens beredningsutskott föreslår den 12 november 2019 
§ 261 att Laholms kommun ska tillstyrka förslagen i promemorian.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 268. 
Socialnämndens beredningsutskotts protokoll den 12 november 
2019 § 261. 
Promemorian Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som 
avser andning och måltider i form av sondmatning.  
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Socialdepartementet 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kommunstyrelsen 2019-12-03  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 279 Dnr 2019-000453  
 

Svar på begäran om utredning och yttrande från Riksdagens 

ombudsmän JO 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande som svar 
på begäran från Riksdagens ombudsmän - JO.  
 

Ärendebeskrivning 

JO har beslutat att inleda en utredning med anledning av Viveka 
Hedbjörks JO-anmälan avseende HR-chefen Malin Sörensen hand-
läggning av en begäran om allmän handling varvid kommunstyrel-
sen uppmanas att göra en utredning och yttra sig över anmälan.   
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 269. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019. 
Förslag till yttrande. 
Begäran om utredning och yttrande från Riksdagens ombudsmän 
JO.  
_____ 
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§ 280 Dnr 2019-000071  
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning att gälla från och med den 4 
december 2019.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens delegat-
ionsordning revideras avseende delegaterna mark- och exploate-
ringsstrateg och mark- och exploateringsingenjör.  
 
Delegaterna föreslås få likalydande delegation från kommunstyrel-
sen. Vidare föreslås delegaterna få rätt att träffa avtal om servitut 
enligt jordabalken samt träffa, förlänga, omförhandla samt säga upp 
avtal om nyttjanderätt till fast egendom som inte ägs av kommunen 
för en tid av högst 3 år där den årliga ersättningen inte överstiger 3 
prisbasbelopp.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 270. 
Förslag till revidering av kommunstyrelsen delegationsordning av-
seende mark- och exploateringsstrateg och mark- och exploate-
ringsingenjör.  
_____ 
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§ 281 Dnr 2019-000307  

 

Förlängd tid för uppdrag med anledning av granskning av 

kommunens näringslivsarbete 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ändrar tiden för när förslag på åtgärder i enlighet 

med revisionens rekommendationer senast ska redovisas för kom-

munstyrelsen till den 30 juni 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har svarat på revisionens granskning av kommu-

nens näringslivsarbete den 10 september 2019 § 203. I samband 

med behandlingen av granskningen uppdrog kommunstyrelsen åt 

kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen lämna förslag på 

åtgärder i enlighet med revisionens rekommendationer senast den 1 

mars 2020. 

 

Kommunledningskontoret begär nu att tiden för när förslag på åt-

gärder ska redovisa för kommunstyrelsen förlängs till den 30 juni 

2020.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 271. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2019.  

_____ 
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§ 282 Dnr 2019-000303  
 

Redogörelse för möbelinköp till nya Glänningeskolan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att de brister i kommunens upp-
handlingsverksamhet som konstateras i barn- och ungdomsnämn-
dens redogörelse ska beaktas i den översyn av upphandlingsverk-
samheten som kommunstyrelsen har fattat beslut om den 13 augusti 
2019 § 175. 
 
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 
 
Kommunstyrelsen har den 12 november 2019 § 249, återremitterat 
ärendet till barn- och ungdomsnämnden. Nämnden har nu kommit 
in med en kompletterande redogörelse.  
 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 27 november 2019 § 
98. 
Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 23 oktober 2019 § 89.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av: 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 kommun-
styrelsen har fattat beslut om den 13 augusti 2019 § 175. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Erling Cronqvist förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
  forts 
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forts 
 
Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 283 Dnr 2019-000367  
 

Miljöpris 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

N N tilldelas Laholms kommuns miljöpris år 2019.
   
 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommuns miljöpris delas ut som stöd, uppmuntran eller 
belöning för i kommunen förtjänstfullt utförd insats inom natur- el-
ler miljövården. Pristagare utses av kommunstyrelsen. 
 
Förslag till pristagare jämte motivering till förslaget ska ha kommit 
in till kommunstyrelsen senast den 1 oktober. Pristagare kan dessu-
tom nomineras inom kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 272. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2019. 
Föreskrifter för Laholms kommuns miljöpris. 
Inkomna nomineringar.  
_____ 
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§ 284 Dnr 2019-000372  
 

Personalstipendium 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

N N tilldelas Laholms kommuns personalstipendium 2019.

 

Ärendebeskrivning 

Laholm kommuns personalstipendium delas till enskild anställd el-
ler till ett arbetslag inom Laholms kommun med tillhörande bolag 
som med engagemang, kompetens och förmåga att omsätta idéer i 
praktisk handling uppfyllt något av nedanstående kriterier: 
− utvecklat verksamheten, 
− stärkt det hälsofrämjande arbetet, 
− genomfört miljöinsats på arbetsplatsen/kommunen, 
− eller på annat sätt utmärkt sig med engagemang för verksam-

hetens bästa 
 
Tolv nomineringar till personalstipendiet 2019 har kommit in.  
 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll den 26 november 2019 § 25. 
Riktlinjer för Laholms kommuns personalstipendium. 
Sammanfattning nomineringar 2019. 
Tidigare vinnare av personalstipendium. 
Nomineringar till personalstipendium 2019.  
_____ 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 

Kommunstyrelsen 2019-12-03  
 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 285 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 27 november 2019. 
Förteckning över synpunkter och förslag den 27 november 2019.  
_____ 
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§ 286 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 26 november 2019. 
Förteckning över delegationsbeslut den 27 november 2019. 
Förteckning över räddningstjänstens delegationsbeslut, oktober 
2019.  
_____ 
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§ 287 Dnr 2019-000003  
 

Informationsärenden 

 

Organiserad brottslighet 
Mikael Höglin, polismyndigheten 

 
Trygghetsenkät 
Kristian Nilsson, polismyndigheten och Karin Martini 

 
Företagspresentation, Lagafors 
Mats Andersson och Magnus Elmblad, Lagafors samt Peter Severin 

Larsson 

 
Hållbar utveckling, Sveriges ekokommuner och Kustvattenrådet 
Bo Brink, Eva M Larsson och Marie Gunnarsson 

 
Information från verksamheten 
Anders Einarsson 

_____ 
 
 
 




