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Kommunstyrelsen 2020-02-11  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:10 

 

Beslutande Erling Cronqvist (C), ordförande, §§ 22-41 

 Roland Norrman (M), ordförande § 21 

 Kjell Henriksson (S), §§ 22-41 

 Angeline Eriksson (C) 

 Christer Sjöberg (M) 

 Lars Gustafsson (KD) 

 Bertil Johansson (LP) 

 Peter Berndtson (SD) 

 Ann-Helene Djivjak (SD) 

 Bo Brink (C), § 21 

 Annita Asplid (S), § 21 

 

Övriga deltagande  Bo Brink (C), ersättare, §§ 22-41 

 Åke Hantoft (C), ersättare 

 Eva M Larsson (MP), ersättare §§ 22-41 

 Margareta Jonsson (L), ersättare 

 Annita Asplid (S), ersättare, §§ 22-41 

 Karl-Fredrik Klinker (MED), ersättare 

  

 Roland Gottfridsson, ordförande Laholmshem AB, § 22 

 Peter Johansson, ekonomichef Laholmshem AB, § 22 

 Dan Hagström, fastighetschef Laholmshem AB, § 22 

 Kristina Rosendahl, kommunstrateg, §§ 28, 41 

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef kultur och utveckling, § 36 

 Kristoffer Dehlin, ekonomichef, § 41 

 Peter Severin Larsson, näringslivschef, §§ 26, 41 

 Jesper Olovsson, FJ Anläggning och Mellby Paddelcenter, § 41 

 Lisa Larsson, verksamhetschef servicekontoret, § 41 

 Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige 

 Anders Einarsson, kommunchef 

 Josefin Thedeby, biträdande kommunchef 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Peter Berndtson (SD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 12 februari 2020 klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 21-41 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

Ordförande, § 21 __________________________________ 

 Roland Norrman (M) 

 

Ordförande, §§ 22-41 __________________________________ 

 Erling Cronqvist (C) 

 

Justerande __________________________________ 

 Peter Berndtson (SD)



 

 

Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 11 februari 2020 

 
Protokollet som justerats den 12 februari 2020, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

13 februari 2020 till och med den 5 mars 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Irina Boutenko 

Kommunledningskontoret 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 21 Dnr 2019-000485  

 

Svar på motion om återkallande av ansvarsfrihet för enskilda 

ledamöter i kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Lönnstam 

(MED) att kommunfullmäktige ska återkalla beslut den 23 april 

2019 § 42 punkt 2, om ansvarsfrihet för de enskilda ledamöterna i 

kommunstyrelsen Elisabet Babic (M), Erling Cronqvist (C) och 

Kjell Henriksson (S). Vidare föreslår motionären att motionen ska 

besvaras senast vid fullmäktiges sammanträde i mars 2020. 

 

Av kommunallagen (2017:725) 5 kapitlet 24 § framgår att fullmäk-

tige senast före utgången av juni månad året efter det år som revis-

ionen avser, ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 

Reglerna om att beslutet om ansvarsfrihet ska fattas före juni må-

nads utgång infördes i kommunallagen för att stärka revisionens 

ställning. Revisonens iakttagelser som ligger till grund för fullmäk-

tiges beslut ska ha så god aktualitet som möjligt (Prop. 

1998/99:66).  

 

Dåvarande Sveriges kommuner och landsting har i november 2019 

uttalat att kommunallagen inte innehåller några möjlighet att åter-

kalla ansvarsfrihet även om nya uppgifter skulle framkomma efter 

det att fullmäktige har fattat beslut i frågan. 

 

Kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2019 § 42 punkt 2 om an-

svarsfrihet har vunnit laga kraft och kan inte återkallas varför mot-

ionen ska avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 25. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2020. 

Motion den 21 november 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Annita Asplid (S): Bi-

fall till ledningsutskottets förslag 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Bertil Johanssons förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen besluter i enlighet med förslaget. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriks-

son (S) i handläggningen av ärendet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Jag menar att motionen ska bifallas. 

Den politiska ledningen i Laholm är ytterst ansvarig för den tyst-

nadskultur som råder i Laholm. Mörkläggningen av den upphand-

lingsskandal som motionen berör är ytterligare ett bevis på den rå-

dande kulturen. Att bifalla motionen visar på en politisk vilja att 

göra upp med det förflutna och att det är ett oacceptabelt handlade 

av de dåvarande kommunråden. Och ytterst handlar det om att åter-

upprätta förtroendet för politiken i Laholm.   

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kommunstyrelsen 2020-02-11  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 22 Dnr 2019-000508  

 

Ställningstagande till investering, ombyggnad av bostadslägen-

heter i Våxtorp 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB investerar ca 

29 miljoner kronor i ombyggandet av 20 bostadslägenheter på 

Slättvägen 2-4 i Våxtorp i enlighet med bolagets förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen instruerar stämmoombudet att rösta i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut i frågan vid kommande extra bo-

lagsstämma.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB begär i skrivelse den 6 december 2019 kommun-

fullmäktiges ställningstagande till att bolaget investerar ca 29 mil-

joner kronor i ombyggandet av 20 bostadslägenheter på Slättvägen 

2-4 i Våxtorp. Syftet med insatsen är att ta ett helhetsgrepp och re-

novera och modernisera byggnaderna och lägenheterna för en 

kommande användning i ytterligare 25-30 år. 

 

I bolagsordningen för Laholmshem AB § 5 framgår att kommun-

fullmäktige i Laholms kommun ska beredas möjlighet att ta ställ-

ning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell bety-

delse eller annars av större vikt fattas. I gällande gemensamt ägardi-

rektiv för Laholms kommuns helägda bolag, punkt 5, Fullmäktiges 

ställningstagande, anges att sådana ställningstaganden kan röra sig 

om beslut som till exempel större investeringar.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 26. 

Laholmshem AB:s skrivelse den 6 december 2019.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Lars Gustafsson (KD), 

Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson (S): Kommunstyrelsen 

ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna investeringen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Bertil Johanssons förslag och finner att 

kommunstyrelse beslutar i enlighet med förslaget. 

_____   forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED): Medborgerlig samlings uppfattning är 

att den presenterade renoveringskostnaden av Slättvägen 2-4 i 

Våxtorp är alldeles för hög. (22000kr) /m2!! Försäljning av fastig-

heten bör övervägas, alternativt ta in pris på önskad renovering 

UTAN att redovisa egna beräkningar! 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 23 Dnr 2019-000329  

 

Reservationsavtal för del av fastigheten Mellby 23:4 på Mellby 

företagspark etapp 3 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om upphö-

rande av reservationsavtal. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 27 augusti § 88 godkänt reservations-

avtal för del av Mellby 23:4. Bolaget e-commerce warehouse solut-

ions No.1 AB har inkommit med en förfrågan om att överföra sin 

markreservation till ett nybildat bolag. Ett förslag till nytt reservat-

ionsavtal har därför tagits fram där det nybildade bolaget står som 

sökanden. Förutsättningarna för markreservationen är i övrigt oför-

ändrade. Till detta har även upprättats en överenskommelse om 

upphörande av det befintliga reservationsavtalet som då ersätts av 

det nya.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 27. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2020. 

Överenskommelse om upphörande av reservationsavtal. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 24 Dnr 2018-000150  

 

Reservationsavtal för del av fastigheten Mellby 23:4 på Mellby 

företagspark etapp 3 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 26 juni § 72 godkänt reservationsavtal 

för del av Mellby 23:4. Bolaget Qittaku Group AB har inkommit 

med en förfrågan om att överföra sin markreservation till ett nybil-

dat bolag, Greenhof AB. Ett förslag till nytt reservationsavtal har 

därför tagits fram där det nybildade bolaget står som sökanden. 

Förutsättningarna för markreservationen är i övrigt oförändrade. I 

avtalet finns också en överenskommelse med Qitaku Group AB om 

att avtalet mellan bolaget och Laholms kommun upphör.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 28. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2020. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 25 Dnr 2020-000042  

 

Ansökan om att få ha kvar uppdrag som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden under återstoden av mandattiden 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar ansökan om att få ha kvar uppdrag 

som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden under återstoden av 

mandattiden.  

 

Ärendebeskrivning 

Lena Jogersten har den 6 december 2019 flyttat från kommunen.  

 

Enligt kommunallagen 4 kapitlet 7 § upphör uppdrag som ledamot 

eller ersättare i fullmäktige omedelbart när den förtroendevalde 

upphör att vara valbar. Valbar till ledamöter och ersättare i fullmäk-

tige är den som har rösträtt i val till kommunfullmäktige i kommu-

nen. Valbar till ledamöter och ersättare i kommunens nämnder är 

den som vid tidpunkten för ett sådant val uppfyller kraven för röst-

rätt i val till kommunfullmäktige. 

 

För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget 

vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansö-

kan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 

återstoden av mandattiden. Lena Jogersten har den 16 januari 2020 

ansökt om att få ha kvar uppdrag som ersättare i miljö- och bygg-

nadsnämnden under återstoden av mandattiden.  

 

Beslutsunderlag 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 4 februari 2020 

§ 4. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2020. 

Ansökan om att få ha kvar uppdrag som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden under återstoden av mandattiden.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 26 Dnr 2017-000452  

 

Överklagan av Mark- och miljödomstolens upphävande av an-

tagande av detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m.fl. Ängstorps 

handelsområde 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ska inte överklaga Mark- och miljödomstolens 

dom.  

 

Ärendebeskrivning 

Mark- och miljödomstolen har i dom den 3 februari 2020 upphävt 

kommunfullmäktiges antagandebeslutet, den 28 maj 2019 § 58, av-

seende detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m.fl., Ängstorps handels-

område i Laholms kommun. 

 

Tiden för att överklaga Mark- och miljödomstolens dom löper ut 

den 24 februari 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Mark- och miljödomstolens dom den 3 februari 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Kjell Henriksson (S), 

Roland Norrman (M) och Bertil Johansson (LP): Kommunstyrelsen 

ska inte överklaga Mark- och miljödomstolens dom. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Erling Cronqvist förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 27 Dnr 2020-000015  

 

Lägenhetsarrende för avfallshämtning på Bölarp 3:27 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheterna Bölarp 1:51, 1:52, 1:53 och 1:54 i Laholms kommun 

saknar i dagsläget möjlighet att få avfallshämtning i fastighetsgräns. 

Kommunen avser därför genom särskilt beslut anvisa fastighetsä-

garna plats för avfallshämtning inom den närliggande privatägda 

fastigheten Laholm Bölarp 3:27. Jämte anvisningen krävs även att 

kommunen får rådighet över marken. Ett arrendeavtal har upprättats 

för ändamålet. 

 

Kommunen blir som arrendator ansvarig för skötseln av arrende-

stället. Arrendetiden är enligt avtalet från 1 december 2019 till och 

med 31 december 2028. Arrendetiden förlängs därefter med 1 år i 

sänder om uppsägning inte sker senast 6 månader före arrendeti-

dens slut. Arrendeavgiften är 500 kr per år.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 29. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2020. 

Arrendeavtal.  

_____ 
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§ 28 Dnr 2019-000497  

 

Kommunstyrelsens nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till 

nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer med följande tillägg: 

 

Under rubriken måltider ska även brukarbedömning för hemtjänst 

tas med.  

 

Ärendebeskrivning 

I riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommunplan och 

nämndsplaner för år 2020 samt ekonomisk plan 2021–2023 besk-

rivs att beslut om kvalitetsnivåer görs från år 2020 inte längre i 

nämndsplanen, utan ska tas upp i samband med internbudgeten i ja-

nuari. 

 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nyckeltal 

med accepterade värden som i stort ska spegla kommunstyrelsens 

verksamheter. Förslaget kommer att kompletteras med en del eko-

nomiska nyckeltal under 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 30. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020. 

Nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Kommunstyrelsen antar kommunlednings-

kontorets förslag till nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer. 

 

Kjell Henriksson (S): Under rubriken måltider ska även brukarbe-

dömning för hemtjänst tas med. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Erling Cronqvists förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Kjell Henrikssons tilläggsförslag 

och finner kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 29 Dnr 2018-000557  

 

Uppföljning av den interna kontrollen 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen 

för 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 

kontroll i Laholms kommun ska nämnderna varje år anta en sär-

skild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Kommunsty-

relsen har den 12 mars 2019 § 73 antagit internkontrollplan för 

2019. 

 

Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet 

och eventuellt vidtagna åtgärder.  

 

Kommunledningskontoret har nu sammanställt resultatet av upp-

följningen av den interna kontrollen 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 31. 

Kommunledningskontorets rapport om uppföljning av den interna 

kontrollen under 2019.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 30 Dnr 2019-000484  

 

Plan för uppföljning av den interna kontrollen 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner plan för uppföljning av den interna 

kontrollen 2020 med följande tillägg av granskningsmoment som 

ska rapporteras vid årets slut: 

 

− att introduktion och avslutningssamtal sker enligt gällande ruti-

ner.  

− att Rehabpolicyn efterlevs.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har 

nämnderna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska vi-

dare varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna 

kontrollen. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt 

från den omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansva-

rar för. 

 

Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

− Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

− Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

− Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

− Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

− När rapportering ska ske. 

 

Kommunledningskontorets verksamheter har genomfört risk- och 

väsentlighetsanalyser som visar risker som finns, sannolikheten för 

att de inträffar samt hur allvarligt det blir om de inträffar. I många 

fall finns rutiner för att minimera riskerna, det finns därmed god 

kontroll i verksamheten. Kommunledningskontoret bedömer att 

vissa av riskerna bör följas upp av kommunstyrelsen. Kommunled-

ningskontoret har upprättat ett förslag till plan för uppföljning av 

den interna kontrollen 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 32. 

Plan för uppföljning av den interna kontrollen.  

_____ 
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§ 31 Dnr 2020-000048  

 

Hand- och växelkassor inom kommunstyrelsens verksamheter 

2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för kontant-, 

hand- och växelkassor inom sin verksamhet i enlighet med kom-

munledningskontorets förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för kontant-, 

hand- och växelkassor inom nämndens verksamhet. Kommunled-

ningskontoret förslår följande växelkassor: 

 

Stadshuscafeterian  500 kr 

Fridhemsgårdens kök  200 kr 

Solhemmets kök  300 kr 

Smedjebackens kök  300 kr 

Björkebogårdens kök  200 kr 

Solgårdens kök  300 kr 

Lingårdens kök  500 kr 

Randerslunds kök  300 kr 

Café Campus Laholm  kontantlös 

 

Den som är ansvarig för växelkassan är även ansvarig för kontant-

kassan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 33. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020. 

Kommunledningskontorets förteckning över hand- och växelkassor 

år 2020.  

_____ 
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§ 32 Dnr 2020-000013  

 

Ansökan om bidrag ur Lundgrenska donationsfonden för re-

novering av telefonkiosk, rådhusbalustrad och pergola samt 

flytt av minnessten 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar servicekontoret bidrag med 375 tkr ur 

Lundgrenska donationsfonden för renovering av telefonkiosk, Råd-

husets marmorbalustrad och pergola samt flytt av minnessten i en-

lighet med ansökan under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner 

att minnesstenen flyttas.  

 

Ärendebeskrivning 

Servicekontoret ansöker om bidrag ur Lundgrenska donationsfon-

den för renovering av telefonkiosk, Rådhusets marmorbalustrad och 

pergola samt flytt av minnessten. Minnesstenen föreslås omplaceras 

till området Loket och i anslutning till minnesstenen anläggs en 

plats för två bänkar och en blomsterrabatt. Kostnaden för åtgärder-

na beräknas till 375 tkr. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att åtgärden faller inom det 

område som Lundgrenska donationsfonden får användas till enligt 

testamentet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 34. 

Ansökan om bidrag.  

_____ 
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§ 33 Dnr 2020-000050  

 

Budget för seniordag 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen medger att som mest 25 000 kr av kommunsty-

relsens anslag för oförutsedda kostnader får användas för genomfö-

rande av seniordagen 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan Laholms kommun och företrädare för pension-

ärernas riksorganisationer inom kommunen. 

 

Kommunen ska genom rådet ges möjlighet att få pensionärsorgani-

sationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede 

av olika beredningsprocesser. 

 

Pensionärerna ska genom rådet ges möjlighet till en större delaktig-

het i samhällets insatser för äldre. Pensionärernas representanter 

kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den 

kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 

lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äl-

dres förhållanden i samhället. 

 

Pensionärsföreningarna och kommunen har tillsammans årligen an-

ordnat en seniordag. Kommunen ha stått för lokalkostnader och 

kostnad för föredragshållare. För genomförande av dagen föreslås 

att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader får tas i an-

språk med som mest 25 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 35.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kommunstyrelsen 2020-02-11  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 34 Dnr 2019-000216  

 

Svar på remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och all-

männa råd om detaljplan med planbeskrivning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar Boverkets svarsfil - Föreskrift och 

allmänna råd om detaljplan som kommunens svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Boverket har remitterat Förslag till Boverkets föreskrifter och all-

männa råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande kon-

sekvensbeskrivning till Laholms kommun. Kommunstyrelsens har 

den 11 juni 2019 § 160 svarat på remissen under samrådsskedet. 

 

Boverket har sedan sin tidigare remissversion gjort ett antal änd-

ringar i de föreslagna föreskrifterna. Den största förändringen 

gentemot tidigare remissversion är att föreskrifterna inte längre re-

glerar presentationen av detaljplaneinformationen.  

 

Laholms kommun lämnade vid tidigare remissvar synpunkter på 

problematiken med att ersätta symbolbeteckningarna för exempel-

vis utfartsförbud, stängsel och prick-/korsmark eftersom de är 

knutna till en fysisk punkt och att det är svårt att få samma precis-

ion i en textbaserad bestämmelse. Boverket har i den nya remiss-

versionen återinfört symbolbeteckningar som en giltig bestäm-

melse, men även öppnat upp möjligheten för att tillämpa bokstavs-

bestämmelser. Båda ses som en del av detaljplanens presentation 

och regleras därmed inte längre i föreskrifterna, utan tas upp som 

allmänna råd.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att Laholms kommun i hu-

vudsak ska tillstyrka förslagen i remissen. Boverket bör förtydliga 

hur preciseringarna av ”andra användningar” (annan gata, annan 

gång- och cykelväg, annan parkering, annan park, annan natur, an-

nat skydd, med flera) i föreskrifterna ska tolkas.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 36. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 22 januari 2020 § 10. 

Remiss från Boverket.  

_____ 
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§ 35 Dnr 2019-000515  

 

Svar på remiss av regional cykelplan 2020-2029 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att prioriterade objekt för Laholms 

kommun ska vara: 

 

1. Hasslöv – Östra Karup, väg 115, 2,5 km 

2. Våxtorp – Sandvad, väg 24, 3 km 

 

Kommunstyrelsen föreslår att framtida objekt för Laholms kommun 

ska vara: 

 

− Veinge – Hallaberg, väg 548, 1,5 km. 

− Såghuset – Ysby, väg 259 och 530, 2,5 km.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har remitterat förslag till regional cykelplan 2020–

2029 till Laholms kommun. Med regional cykelplan 2020–2029 vill 

Region Halland tydliggöra vägval, mål och prioriteringar för hur 

framtida cykelsatsningar kan användas som ett medel för att nå reg-

ionala utvecklingsmål.  I planen föreslås såväl beteende- och atti-

tydpåverkansinsatser som infrastrukturåtgärder. 

 

Planeringsenheten framhåller att Region Halland ska ompröva sitt 

ställningstagande kring att objektet Hasslöv - Östra Karup ska hel-

finansieras av kommunen. I den förstudie som Laholms kommun 

genomfört under hösten 2019 framkommer att om befintliga cykel-

vägar och vägar nyttjas, i den mån det är möjligt, minskar behovet 

av nybyggnation från en sträcka på 2,5 km till 1,4 km.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 37. 

Planeringsenhetens tjänsteskrivelse den 29 januari 2020. 

Remiss av regional cykelplan 2020-2029.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Region Halland 
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§ 36 Dnr 2020-000065  

 

Svar på remiss av biblioteksplan 2020-2023 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkt på förslag till biblio-

teksplan 2020–2023: 

 

− Planen bör beskriva hur hållbar utveckling beaktas i förhållande 

till bland annat folkbibliotekens ansvar när det gäller kunskaps-

förmedling. 

 

− Biblioteksplanen ska följa Laholms kommuns grafiska profil 

och struktur för styrdokument. 

 

− Biblioteksplanen ska visa på samordningsvinster mellan skol-

bibliotek och folkbibliotek, både i avseende utlåning samt geo-

grafisk spridning. Biblioteksplanen ska ge en totalbild av hur 

Laholm inom nuvarande ekonomiska ram ska lösa biblioteks-

frågan på ett för kommunen bästa sätt.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har remitterat förslag till biblio-

teksplan 2020–2023 till kommunstyrelsen. Enligt bibliotekslagen 

ska en kommun anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblio-

teksområdet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 38. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2020. 

Förslag till biblioteksplan 2020–2023.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

och Erling Cronqvist (C): Kommunstyrelsen ska lämna synpunkt på 

förslag till biblioteksplan 2020–2023 i enlighet med 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

 

Roland Norrman (M): Biblioteksplanen ska visa på 

samordningsvinster mellan skolbibliotek och folkbibliotek, både i 

avseende utlåning samt geografisk spridning. Biblioteksplanen ska 

ge en totalbild av hur Laholm inom nuvarande ekonomiska ram ska 

lösa biblioteksfrågan på ett för kommunen bästa sätt. 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram Kjell Henrikssons förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden lägger därefter fram Roland Norrmans tilläggsförslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande be-

slutsgång: 

Ja-röst för bifall till Roland Norrmans förslag. 

Nej-röst för avslag till Roland Norrmans förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med fem ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen i 

enlighet med Roland Norrmans förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M) 1    

Kjell Henriksson (S)  1   

Angeline Eriksson (C)  1   

Christer Sjöberg (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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§ 37 Dnr 2019-000520  

 

Verksamhetsplaner för kommunstyrelsen och samordnad verk-

samhetsplan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplaner för kommunsty-

relsen och samordnad verksamhetsplan.  

 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt i kommunplanen, nämndsplanen och andra styr-

dokument ska verksamhetsplaner för respektive verksamhet upprät-

tas. I verksamhetsplanerna ska gemensamma och nämndsspecifika 

aktiviteter och uppdrag framgå. 

 

När kommunfullmäktige antagit kommunplanen utformar kom-

munchefen med stöd av verksamhetscheferna en verksamhetsplan 

för den samordnade förvaltningen. I den samordnade verksamhets-

planen ska gemensamma projekt för den samordnade förvaltningen 

framgå. 

 

Den samordnad verksamhetsplanen och kommunledningskontorets 

verksamhetsplan fastställs av kommunchefen. Servicekontorets och 

räddningstjänstens verksamhetsplaner fastställs av respektive verk-

samhetschef. Verksamhetsplanerna anmäls nu till kommunstyrel-

sen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 4 februari 2020 § 39. 

Samordnad verksamhetsplan. 

Verksamhetsplaner för kommunledningskontoret, servicekontoret 

och räddningstjänsten.  

_____ 
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§ 38 Dnr 2020-000047  

 

Översyn av kommunledningskontorets upphandlingsfunktion 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphandlingsfunktionen placeras under kanslienheten, inom 

kommunledningskontorets ansvarsområde från och med den 1 

maj 2020. 

 

2. Upphandlingsfunktionen utökas med en tjänst, funktionschef 

för upphandling. Tjänstens fokus ska vara samordning av 

kommunens upphandlingsprocesser och att operativt komplet-

tera befintliga upphandlare med upphandlingsförfarandet samt 

stöd utifrån ett ökat behov i verksamheterna. Kostnaden för 

tjänsten beräknas till 900 tkr per år. Finansiering sker genom att 

anslag förs över från kommunstyrelsens gemensamma anslag 

för reserv och volymer 2020.  

 

3. Digitaliseringsrådet får i uppgift att utreda kommunens behov 

av verktyg för e-handel samt analysverktyg för avtalstrohet.  

 

4. Upphandlingsfunktionen med dess nya placering får i uppgift 

att fortsätta utreda eventuella avgränsningar delegationsmässigt 

för beställare och avropare. 

 

5. Upphandlingsfunktionen med dess nya placering får i uppgift 

att vidareutveckla utbildning av berörda handläggare i upp-

handlingsfrågor samt koppla upphandlingsarbetet till kommu-

nens värdegrund. 

 

6. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över policy och 

riktlinjer och förelägga kommunstyrelsen med förslag till för-

ändringar med anledning av förändrad upphandlingsfunktion.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog den 13 augusti 2019, § 175, vid behand-

ling av ärendet begäran om redogörelse för möbelköp till nya Glän-

ningeskolan, att ge kommunchefen i uppdrag att se över upphand-

lingsfunktionens organisatoriska ställning. Beslutet innefattade inga 

övriga direktiv. 

 

 

 

  forts 
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Upphandlingsfunktionen är idag placerad inom ekonomienhetens 

ansvarsområde på kommunledningskontoret. Ekonomienheten in-

nefattar idag två heltidsanställda upphandlare. 

 

Kommunledningskontoret redovisar nu övervägande och förslag 

beträffande anpassning och utformning av kommunens upphand-

lingsfunktion.  

 

Beslutsunderlag 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 4 februari 2020 

§ 3. 

Kommunstyrelsen protokoll den 13 augusti 2019 § 175. 

Översyn av kommunledningskontorets upphandlingsfunktion.  

 

Förslag till beslut 

Roland Norrman (M) med instämmande av Kjell Henriksson (S): 

Bifall till personal- och organisationsutskottets förslag. 

Bertil Johansson (LP): Avslag till personal- och organisationsut-

skottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med Roland Norrmans förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 39 Dnr 2020-000001  

 

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 februari 2020. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 5 februari 2020.  

_____ 
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§ 40 Dnr 2020-000002  

 

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 4 februari 2020. 

Förteckning över delegationsbeslut den 5 februari 2020.  

_____ 
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§ 41 Dnr 2020-000003  

 

Informationsärenden 

 

Företagspresentation, FJ Anläggning och Mellby Paddelcenter 

Jesper Olovsson och Peter Severin Larsson 

 

Upphandlingar inom servicekontoret 

Lisa Larsson 

 

Medborgarundersökning 2019 

Kristina Rosendahl 

 

Kommunens hantering av bluffakturor  

Kristoffer Dehlin 

_____ 

 

 

 




