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§ 42 Dnr 2019-000439  

 

Svar på motion om extern utredning av felaktiga upphandling-

ar 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) 

att en extern utredning tillsätts för att granska alla de felaktiga upp-

handlingar som förekommit de senaste fyra åren samt att ett nytt 

upphandlingsreglemente utarbetas i samarbete med den externa ut-

redaren. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att det under 2019 upphand-

lats varor och tjänster för cirka 850 miljoner kr. Under fjolåret ge-

nomfördes 85 upphandlingar där det beräknade upphandlingsvärdet 

översteg 100 tkr. Antalet tjänste- och varugrupper som upphandlas 

genom ramavtal och som avropas från verksamheterna ökar succes-

sivt för varje år. 

 

Kommunen har för närvarande tecknat 265 ramavtal för olika varu- 

och tjänsteområden med avtalstider mellan 1 och 4 år. Dessutom 

avropar kommunen från ett 25-tal avtal som SKL Kommentus 

tecknat.  

 

I motionen görs det gällande att kommunens verksamheter inte föl-

jer de fastställda riktlinjerna för upphandling och att det ideligen 

dyker upp nya affärer som har försökts att döljas. Utöver den nylig-

en felaktiga direktupphandling av Glänningeskolans möbler har det 

konstaterats att det genomförts en otillåten direktupphandling där 

kontraktsvärdet översteg direktupphandlingsgränsen. Det är viktigt 

att poängtera att den största delen av kommunens upphandlings-

verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt med en god efter-

följsamhet mot interna antagna regelverk såväl som mot lagstift-

ningen. 

 

Kommunfullmäktige har den 25 september 2018 § 87 antagit in-

köps- och upphandlingspolicy. Kommunstyrelsen har den 11 sep-

tember 2018 § 169 antagit riktlinjer för inköp och upphandling.  

 

 

  forts 
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forts 

 

Kommunledningskontorets generella uppfattning kring upphand-

lingen i kommunen är att utveckling, förståelsen och kunskapen 

gått i en positiv riktning sedan omarbetningen av policy och riktlin-

jer. Verksamheterna lägger allt större omsorg för att upphandling-

arna ska ske på ett korrekt sätt. Inköpsrådet har utvecklats och i de 

styrande dokumenten framgår det klart vilken ansvarsfördelning 

som återfinns i antagna regelverk.   

 

Kommunens revisorer har granskat kommunens upphandlingsverk-

samhet samt inköp av möbler till Glänningeskolan. Kommunstyrel-

sen kommer att svara revisionen under april månad. Granskningen 

kommer säkerligen föranleda olika åtgärder och anpassningar av 

hantering och tillvägagångssätt av kommunens upphandlingar, samt 

vissa anpassningar av regelverk och delegeringsrätt. Att det finns 

ytterligare behov av utbildningsinsatser kan redan nu konstateras. 

 

Redan vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2019 § 

175 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att 

se över upphandlingsfunktionens organisatoriska ställning. Den 11 

februari 2020 § 38 beslutade kommunstyrelsen att flytta upphand-

lingsfunktionen till kanslienheten för att stärka upphandlingsfunkt-

ionens organisatoriska ställning. Samtidig beslutades att enheten 

ska utökas med en funktionschef vars huvuduppdrag är att operativt 

komplettera befintliga upphandlare samt samordna kommunens 

upphandlingsprocesser. 

 

Mot bakgrund av de förhållanden som redovisats och det utveckl-

ingsarbete som pågår anser kommunledningskontoret att det inte 

finns behov av att genomföra någon extern utredning med det upp-

drag och den inriktning som föreslagits i motionen. Kommunled-

ningskontoret föreslår därför att motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 45. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2020. 

Motion den 22 oktober 2019.  

_____ 
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§ 43 Dnr 2019-000410  

 

Svar på motion om redogörelse för beställningen av upprust-

ningen av järnvägsstationen och tillfartsvägen till Ahla återvin-

ningsstation 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Lönnstam 

(MED) att kommunfullmäktige ska begära en redogörelse från 

kommunstyrelsen får hur beställningen av upprustningen av järn-

vägsstationen och tillfartsvägen till återvinningsstationen Ahla gick 

till. I redogörelsen vill kommunfullmäktige ha svar på hur inform-

ation om ärendet förmedlats till styrelsen samt hur beslutet om att 

genomföra en direktupphandling fattades. I redogörelsen ska kom-

munstyrelsen även beskriva hur styrelsen tänker agera för att und-

vika liknande situationer framöver. 

 

Vidare föreslår motionären att redogörelsen ska vara kommunfull-

mäktige tillhanda senast den 24 november 2019.  

 

Kommunledningskontoret konstaterar att verksamheten har vidtagit 

åtgärder för att förbättra upphandlingsprocess samt vidtagit åtgärder 

mot ansvarig tjänsteperson i det aktuella fallet. Vidare har kom-

munstyrelsen under februari månad informerats om servicekon-

torets genomgång av brister i upphandlingsarbetet. Verksamheten 

tillsammans med kommunledningskontorets upphandlingsfunktion 

har tagit fram en plan med prioriteringar på upphandlingsbehovet. 

Detta arbete är ett omtag för att stärka styrelsens insikt i upphand-

lingsprocessen samt att ha uppsikt på verksamheten. Kommunsty-

relsen har för avsikt att kräva in motsvarande redogörelse från 

samtliga nämnder framöver. 

 

Kommunstyrelsen har den 11 februari 2020 § 38 beslutat att flytta 

upphandlingsfunktionen till kanslienheten för att stärka upphand-

lingsfunktionens organisatoriska ställning. Samtidig beslutades att 

enheten ska utökas med en funktionschef vars huvuduppdrag är att 

operativt komplettera befintliga upphandlare samt samordna kom-

munens upphandlingsprocesser. 

 

 

  forts 
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De förtroendevalda revisorerna har under hösten 2019 genomfört 

en granskning via extern konsulthjälp, EY, dels av upphandlingar 

generellt samt specifikt kring möbelinköpen till Glänningeskolan. 

Granskningen kommer säkerligen föranleda olika åtgärder och an-

passningar av hantering och tillvägagångssätt av kommunens upp-

handlingar, samt vissa anpassningar av regelverk och delegerings-

rätt. Att det finns ytterligare behov av utbildningsinsatser kan redan 

nu konstateras. 

 

Kommunledningskontoret anser att en ytterligare skriftlig återrap-

portering i fråga om hanteringen av direktupphandlingarna gällande 

resecentrum och infartsväg till Ahla deponi, utöver svar till revis-

ionen, inte behöver genomföras. Upphandlingsbristerna och ut-

gången har redan diskuterats tillräckligt samt att berörd verksamhet 

vidtagit åtgärder för sin upphandlingsprocess samt att åtgärder vid-

tagits mot ansvarig tjänsteperson.  

 

Kommunledningskontoret anser istället att verksamheten bör lägga 

fokus i utbildningsåtgärder för tjänstemän kring lagstiftningen och 

de interna regelverken. Kommunledningskontoret avser vidare att 

utveckla uppföljningsarbetet inom upphandlingsområdet för att 

kvalitetssäkra processen framöver. Det anses betydligt viktigare att 

tillgänglig tid läggs på att förbättra och genomföra upphandlingar 

där kommunen saknar ramavtal.   

 

Kommunledningskontoret menar att kommunstyrelsen har visat hur 

styrelsen kommer att agera för att undvika liknande situationer 

framöver. Sammantaget föreslår därför kommunledningskontoret 

att motionen ska avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 46. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2020. 

Motion den 29 oktober 2019.  

_____ 
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§ 44 Dnr 2020-000105  

 

Reservationsavtal för del av Nyby industriområde  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett reservationsavtal gäl-

lande cirka 24 900 kvadratmeter på nya Nyby industriområde. På 

område ska bolaget CT Development AB etablera handelslokaler.  

 

Enligt avtalet ska bolaget inom sex månader från dess att kommu-

nen undertecknat reservationsavtalet, ansöka om bygglov för bygg-

nationen. Vidare ska bolaget, inom sex månader från dess att bygg-

lov fått laga kraft, påbörja grundläggningsarbete på fastigheten. Bo-

laget får sedan, förutsatt att grundläggningsarbetet påbörjats inom 

rätt tid, förvärva fastigheten för en köpeskilling av 4 358 725 kro-

nor. Anläggningsavgifter för vatten och avlopp tas ut enligt gäl-

lande taxa.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 47. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2020. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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§ 45 Dnr 2019-000385  

 

Borgensram och borgensavgift för Fastighets AB Klarabäck i 

Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 

för Fastighets AB Klarabäck i Laholms låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 105 000 tkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

 

Borgensavgiften för Fastighets AB Klarabäck i Laholm 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 

motsvarar värdet av den ekonomiska fördel som bolaget har genom 

att inte behöva ta ut pantbrev i fastigheterna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 26 november 2019 § 132 godkänt att 

Laholmshem AB:s dotterbolag Fastighets AB Laholm Kobben 2 

ombildas till ett kommunalt bolag samt att det ombildade bolaget 

får investera ca 105 miljoner kronor i byggande av ett 50-tal bo-

stadslägenheter på fastigheten Kobben 2 i Laholm och förvärvar 

fastigheterna Kobben 1, Grynnan 1, Bukten 12 och Holmen 4 från 

Laholmshem AB för ca 27,9 miljoner kronor.  

 

Bolaget har ombildats och ska framöver investera 105 000 tkr i 

byggande av två styck sexvåningshus på fastigheten Kobben 2 i 

Laholm. Bolaget har också erhållit efter fullmäktiges beslut ett 

konto i kommunens koncernkontostruktur för löpande hantering av 

medel.  

 

För att bolaget ska kunna låna medel till byggnationen av Kommu-

ninvest krävs ett borgensbeslut från fullmäktige. Enligt kommunens 

finanspolicy ska det årligen fattas beslut av fullmäktige för kom-

munens borgensåtagande, i vanliga fall i samband med beslut av 

kommunplan, för samtliga kommunala bolag och dess dotterbolag.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 48. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2020.  

_____ 
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§ 46 Dnr 2019-000383  

 

Revidering av avfallstaxa 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reviderad avfallstaxa att gälla från och 

med den 1 april 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Servicekontoret lägger fram förslag till reviderad avfallstaxa att 

gälla från och med den 1 april 2020. Förslaget innebär att avgift för 

underjordsbehållare och en felsorteringsavgift förs in i taxan. Vi-

dare föreslås att kommunen upphör med tjänsten kärltvätt och att 

avgiften därmed tas bort från taxan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 49. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2020. 

Förslag till reviderad avfallstaxa.  

_____ 
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§ 47 Dnr 2019-000406  

 

Revidering av hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av hyror och av-

gifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde 

att gälla från och med den 1 juli 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 26 november 2019 § 135 antagit hyror 

och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhets-

område att gälla från och med den 1 januari 2020. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår nu en revidering av taxan 

som innebär en höjning av avgifterna för vissa former av gruppträ-

ning inom ramen för Folkhälsocentrum såsom vattengympa, TRX 

(Total body Resistance eXercise), simskola samt babysim.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 47. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 27 februari 2020 § 

23.  

_____ 
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§ 48 Dnr 2020-000100  

 

Kommunens reviderade investeringsbudget 2020 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudge-

ten för år 2020 i enlighet med framlagt förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar 

bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan be-

talningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda 

varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även 

finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl om-

fattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i års-

budgeten. 

 

Nettoinvesteringsbudget för 2020 som antogs av kommunfullmäk-

tige i november 2019 uppgick till totalt 121 075 tkr. I föreliggande 

förslag till reviderad investeringsbudget uppgår nettoinvesteringar-

na till 151 468 tkr. Dessa fördelas mellan respektive nämnd enligt 

följande: 

 

Nettoinvesteringar (tkr) 

Kommunstyrelse   55 610 

Kommunstyrelse mark o exploatering  9 180 

Kommunstyrelse VA verksamhet  40 000 

Kommunstyrelse Avfallsverksamhet  30 260 

Kultur- och utvecklingsnämnd   6 190 

Miljö- och byggnadsnämnd   400 

Barn- och ungdomsnämnd   4 700 

Socialnämnd   5 128 

Totalt   151 468 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 51. 

Förslag till reviderad investeringsbudget.  

_____ 
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§ 49 Dnr 2019-000284  

 

Ändring i kommunens förvaltningsorganisation 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd blir anställ-

ningsmyndighet för personalen inom nämndens verksamhets-

område medan förvaltningschefer ska anställas av kommunsty-

relsen. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande förvaltningsorgani-

sation förändras genom att nuvarande gemensamma förvaltning 

övergår till fyra nämndsindelade förvaltningar. Varje förvalt-

ning leds av en förvaltningschef. Förändringen gäller från och 

med den 1 januari 2021. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i upp-

drag att inom organisationen utse fyra förvaltningschefer senast 

den 1 maj 2020. 

 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna 

lokalt kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna med in-

nebörden att hela kommunens verksamhet även fortsättningsvis 

ska utgöra en gemensam turordningskrets vid uppsägning på av 

grund arbetsbrist, enligt LAS § 22. 

 

5. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd ges rätt att 

besluta i frågor som rör sin organisation med undantag av föl-

jande ärenden som ska underställas kommunstyrelsen efter be-

redning av personal- och organisationsutskottet:  

 

a) Förändringar som också berör styrelsens eller andra nämn-

ders verksamheter och arbetsuppgifter. 

 

b) Organisationsförändringar som påtagligt förändrar kommun-

styrelsens metoder att följa upp nämndens verksamhet och 

ekonomiska utveckling. 

 

c) Förändringar som på ett direkt sätt påverkar kommunens 

tjänster till invånarna. 

  

d) Organisatoriska förändringar i förvaltningens ledningsnivå 

som är direkt underställd förvaltningschefen. 

   forts 
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6. Kommunfullmäktige beslutar att reviderade reglementen för 

kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och ut-

vecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och social-

nämnden antas enligt framlagt förslag för att gälla från och med 

den 1 januari 2021. 

 

7. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i 

uppdrag att revidera sina delegationsordningar med anledning 

av förändrade reglementen och med beaktande av kommun-

fullmäktiges beslut i övrigt. 

 

8. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

och lämna förslag på hur en sammanhållen samhällsbyggnads-

process organiseras under en gemensam samhällsbyggnads-

nämnd med återrapportering till fullmäktiges sammanträde i 

oktober 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

I april 2002 beslutade kommunfullmäktige i Laholms kommun att 

skapa en sammanhållen förvaltning under kommunstyrelsen. För-

ändringen innebar att styrelsen blev anställningsenhet för samtliga 

nämnders personal. Under beredningen föreslogs vidare att nämn-

derna i nästa skede skulle ersättas med utskott underställda kom-

munstyrelsen.  

 

Målet var att tjänstemannaorganisationen på sikt skulle spegla den 

politiska strukturen, men då utskotten aldrig inrättades skapades 

istället en otydlighet i styrning och ledning. Vidare lades ett större 

ansvar för driftsfrågor på kommunstyrelsen i samband med att ser-

vicenämnden avvecklades 2014, något som flyttat fokus från strate-

giska frågor för styrelsen.  

 

Kommunfullmäktige föreslås därför att besluta om en förvaltnings-

organisation som stärker kommunstyrelsens strategiska roll samt 

harmonierar med den politiska nämndstrukturen, allt i syfte att tyd-

liggöra ansvarsgränser, mandat och befogenheter.  

 

Beslutsunderlag 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 26 februari 

2020 § 6. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2020. 

  forts 
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forts 

 

Ändringar i kommunens förvaltningsorganisation samt tydliggö-

rande av ansvar och befogenheter i organisationsfrågor. 

Nämndernas yttrande över förslag till ny förvaltningsorganisation.  

_____ 
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§ 50 Dnr 2020-000101  

 

Kommunstyrelsens årsredovisning 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner nämndsredovisning och uppföljning 

av nämndsplan för år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskaps-

år den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en års-

redovisning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra 

för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Den kommunala 

årsredovisningen ska således ge information till olika intressenter, 

till exempel förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, mass-

media och kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts under året 

både ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel. 

 

Vad gäller utformning och innehåll finns det vissa grundläggande 

krav som bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara rele-

vant och väsentlig för läsaren. Vidare ska redovisningen vara till-

förlitlig och objektiv. Redovisningen ska även utgöra underlag för 

styrning och uppföljning och ansvarsutkrävande av nämndernas 

verksamheter. Innehållet i årsredovisningen utgör även viktiga in-

gångsvärden för riktlinjerna och direktiven för kommande års verk-

samhet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 52. 

Kommunstyrelsens nämndsredovisning och uppföljning av 

nämndsplan 2019.  

_____ 
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§ 51 Dnr 2020-000087  

 

Prövning av villkor för lån till Mellbystrandsföreningen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens ränte- och amorteringsfria lån om 2 540 000 kronor 

till Mellbystrandsföreningen ska löpa på oförändrade villkor till 

halvårsskiftet 2022, då en förnyad prövning ska genomföras.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2012, § 36, att lämna bi-

drag till Mellbystrandsföreningen för åtgärder på Hökagården. Bi-

draget skulle uppgå till 30 procent av det bidragsunderlag som be-

rättigar statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag 

till allmänna samlingslokaler.  

 

Kommunfullmäktige har den 30 oktober 2012 § 169 och den 27 

maj 2014 § 92 medgett Mellbystrandsföreningen kommunal bor-

gen. Kommunfullmäktige har därefter den juni 2015 § 103 beviljat 

Mellbystrandsföreningen ett lån om 2 540 000 kronor som delfi-

nansiering av föreningens ombyggnad av Hökagården i Mellbyst-

rand.  

 

Lånet skulle inledningsvis vara ränte- och amorteringsfritt. I un-

derlaget till beslutet angavs att villkoren för återbetalnings-

skyldigheten skulle knytas till föreningens ekonomiska förmåga. I 

nyttjanderättsavtalet med föreningen har det tydliggjorts att avtalet 

upphör att gälla om inte föreningen uppfyller sina förpliktelser för 

banklån med kommunal borgen eller skuldebrev gentemot kommu-

nen. 

 

Villkoren för lånet skulle omprövas i samband med föreningens 

bokslut för räkenskapsåret 2016/2017 och därefter vartannat år. Vid 

dessa tillfällen ska, utifrån föreningens ekonomiska situation, möj-

ligheten till påbörjan av amortering eller refinansiering i vanligt 

banklån prövas. 

 

Kommunstyrelsen bemyndigades att ompröva villkoren för lånet. 

 

Föreningen har framfört, precis som vid tidigare avstämning, öns-

kemål om att lånet från kommunen kunde fortsätta under samma 

villkor. Föreningen anser att en amortering även på lånet från 

kommunen skulle äventyra målsättningen att uppnå en tillfredstäl-

lande finansiell situation.  forts 
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Med utgångspunkt från de omständigheter som föreningen redovi-

sat är bedömningen att ränte- och amorteringsfriheten på kommu-

nens lån till föreningen bör bestå även under de två närmaste åren. 

Lånet ska således löpa på oförändrade villkor till halvårsskiftet 

2022, då en förnyad prövning ska genomföras. 

 

Föreningen bör förbereda sig på att, efter ytterligare två ränte- och 

amorteringsfria år, refinansiera nya banklån för att lösa delar av 

skuldförbindelsen mot kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 53. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2020.  

_____ 
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§ 52 Dnr 2020-000088  

 

Riktlinjer för stöd till byalag och samhällsföreningar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar föreliggande regelverk för stöd till ide-

ella byalag och samhällsföreningar. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att maximalt 85 000 kronor får utbe-

talas till byalag och samhällsföreningar för 2020 ur anslaget för 

kommunstyrelsens oförutsedda medel. Återfinns anslaget för 

stödet från kommunfullmäktige anses denna nivå årligen finnas 

avsatt för detta ändamål till annat är beslutat.  

 

3. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar om utbetalning av 

stöd enligt regelverket till respektive stödberättigade förening 

under maj månads ledningsutskott 2020, framöver sker utbetal-

ning under februari månad. Landsbygdsutvecklaren administre-

rar och ger förslag på vilka föreningar som har rätt att erhålla 

stöd utifrån antaget regelverk. 

 

Utbetalning administreras av ekonomienheten enligt beslut från 

kommunstyrelsens ledningsutskott.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har utökat kommunstyrelsens anslag för oför-

utsedda behov under 2020 med 100 tkr för att uppgå till totalt 300 

tkr. Syftet med utökningen är att finansiera stöd till byalag och 

samhällsföreningar. 

 

Kommunfullmäktige har godkänt att kommunstyrelsen har för av-

sikt att införa ett stödsystem till byalag och samhällsföreningar om 

maximalt 85 tkr per år från och med 2020. 

 

Kommunledningskontoret lägger nu fram förslag till regelverk för 

stöd till ideella byalag och samhällsföreningar. 

 

Avsikten med anslaget är att respektive förening som är aktiv i sitt 

arbete ska erhålla ett årligt stöd om 5 000 kronor för att kunna ar-

beta med kontinuerliga invånardialoger och övriga insatser. Kom-

munen önskar med detta årliga stöd att stärka och förtydliga byala-

gens roll som representanter för respektive bygd och som en dia-

logpart mot kommunen.  

  forts 
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Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 54. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2020. 

Riktlinjer för stöd till byalag och samhällsföreningar.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kommunstyrelsen 2020-03-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 53 Dnr 2019-000262  

 

Uppsikt över nämndernas verksamhet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ledamöter och ersättare i styrel-

sen ska följa kommunens nämnder enligt nedan: 

 

Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och utvecklings- 

 nämnden 

Angeline Eriksson Ann-Helene Djivjak 

Lars Gustafsson Annita Asplid 

Christer Sjöberg Bo Brink 

Karl-Fredrik Klinker Martin Lönnstam 

 

Miljö- och byggnadsnämnden Socialnämnden 

Bertil Johansson Eric Semb 

Peter Berndtson  Bo Erlandsson 

Eva M Larsson  Åke Hantoft 

Margareta Jonsson   

 

2. Ledamöter och ersättare har rätt till ersättning om som mest två 

timmar per månad för att följa en nämnd. Ersättning söks ge-

nom blankett för ersättning till förtroendevalda. 

 

3. Föreliggande arbetssätt används på försök under 2020 och ska 

därefter utvärderas på styrelsens sammanträde i december 

2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Av kommunallagen 6 kapitlet 1 § framgår att kommunstyrelsen ska 

ha uppsikt över övriga nämnders, gemensamma nämnders, och 

kommunala bolags verksamhet. I kommunstyrelsens reglemente 

förtydligas att styrelsens kontinuerligt ska följa verksamheten i öv-

riga nämnder och utöva uppsikt över nämndernas och gemensamma 

nämnders beslut (3 §, punkt 2). 

 

Kommunstyrelsen har ett antal verktyg till sitt förfogande för att 

utöva uppsikten. Bland annat kan styrelsen begära in yttranden och 

upplysningar från andra nämnder. Styrelsen kan göra påpekanden, 

lämna råd och anvisningar och om dessa inte följs kan styrelsen ini-

tiera ett ärende i fullmäktige. 

 

  forts 
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I Laholm sker löpande presidiesamverkan, ägardialog med kom-

munala bolag, ordförandeträffar med mera som en del i uppsikts-

plikten.  

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott vill nu göra hela kommunsty-

relsen mer delaktig i uppsikten över nämnderna genom att ledamö-

ter och ersättare får ett uppdrag att följa en nämnd för kommunsty-

relsen räkning. 

 

Ledamöter och ersättare ska vid styrelsens sammanträden lyfta de 

frågor som kan vara av vikt för styrelsens uppsiktsplikt. 

 

Kommunråden kommer att särskilt följa de kommunala bolagen 

samt valnämnd, patientnämnden Halland, nämnden för hemsjuk-

vård och hjälpmedel och nämnden för överförmyndare i samver-

kande. 

 

Ledningsutskottet föreslår att ledamöter och ersättare har rätt till er-

sättning om som mest två timmar per månad för att följa en nämnd. 

Ersättning söks med kommunens blankett för ersättning till förtro-

endevalda.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 mars 2020 § 55. 

Kommunstyrelsens presidiums förslag.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Avslag på ledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsen ska istället 

se över kommunrådens ansvarsområden. 

Lars Gustafsson (KD) med instämmande av Christer Sjöberg (M): 

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

 

 

 

 

  forts 
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Reservation 

Kjell Henriksson och Bertil Johansson reserverar sig mot beslutet. 

 

Kjell Henriksson avger följande skriftliga reservation: ”Poängen 

med uppsiktsplikten är att Majoritetsledningen kan förvissa sig om 

att nämnderna gör det som fullmäktige har beslutat om mål och 

kvalitetsmål. Förslaget stärker inte KS-roll. Enligt reglementet så 

har Majoritetsstyret ansvaret för att kommunens verksamheter. Det 

innebär att man skall ansvara för Ledningsfunktionen, Styrfunkt-

ionen och Uppföljningsfunktionen. Kso har beredningsansvaret för 

Ekonomi och finans, Näringsliv och arbetsmarknad, Integration, It 

och kommunikation, Bolagsstyrning och Lokalförsörjning.  

 

1:e vice kommunråd har beredningsansvaret för Personal och orga-

nisationsfrågor Vatten och avlopp och räddningstjänst Socialtjänst 

och hemsjukvård Trygghet och säkerhet 

 

2.e vice ska enbart vara behjälplig vid uppsiktsplikten, inget bered-

ningsansvar. 

 

Viktigaste när det gäller ansvarsfrågan är att Majoritetsföreträdarna 

har ansvar för att följa den ekonomiska utvecklingen och effektivi-

teten och inte minst att verksamheterna har laglighet i den kommu-

nala verksamheten.” 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Martin Lönnstam instämmer i kommunstyrelsen beslut. 

Annita Asplid instämmer i Kjell Henrikssons förslag. 
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§ 54 Dnr 2020-000124  

 

Redogörelses för eventuella överträdelser i samband med di-

verse inköp, Konkurrensverkets tillsynsärende dnr 158/2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar föreliggande redogörelses som svar på 

Konkurrensverkets skrivelse.  

 

Ärendebeskrivning 

Konkurrensverket har den 24 februari 2020 beslutat att påbörja till-

synsutredning med anledning av information som verket uppmärk-

sammat och som rör kommunens inköpsverksamhet. Som en del i 

utredningen har Konkurrensverket nu begärt en redogörelse av 

kommunen.  

 

Konkurrensverket vill ha kommunens perspektiv på och en redogö-

relse för de omständigheter som kommunen anser har betydelse för 

ärenden om leverans av el från Bixia AB, ledningsarbeten, under-

håll och utbyggnation av gatubelysning från Södra Hallands Kraft 

AB, markarbeten för resecentrum och utfartsväg vid återvinnings-

centralen samt hur kommunen agerat med anledning av den dom 

om ogiltighet av avtal för skolmöbler som Förvaltningsrätten i 

Falun meddelat. 

 

Servicekontoret och kommunledningskontoret har upprättat ett för-

slag till redogörelse.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till redogörelse. 

Konkurrensverkets skrivelse den 28 februari 2020.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Konkurrensverket 
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§ 55 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 10 mars 2020. 

Förteckning över delegationsbeslut den 12 mars 2020.  

_____ 
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§ 56 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 12 mars 2020. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 12 mars 2020.  

_____ 
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§ 57 Dnr 2020-000003  

 

Informationsärenden 

 

Energi- och klimatstrategi Halland 

Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare Länsstyrelsen och 

Marie Gunnarsson, miljöstrateg 

 

Lägesbild, Covid-19 

Niklas Wilsson     

_____ 
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§ 58 Dnr 2020-000142  

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för kommun-

fullmäktige att gälla från och med den 1 april 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av den rådande situationen med spridning av Covid-

19 i landet har frågan om kommunfullmäktigesammanträden på di-

stans aktualiserats.  

 

Kommunledningskontoret föreslår att en nytt stycket om samman-

träde på distans förs in i arbetsordningen. Dels förslås att motsva-

rande regler som idag gäller för kommunens nämnder även ska 

gälla för fullmäktige. Det vill säga att ledamot som önskar delta på 

distans senast sju dagar i förväg ska anmäla detta till kommunsty-

relsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 

Vidare föreslås att ordföranden efter samråd med vice ordförandena 

får besluta om att ett fullmäktigesammanträde får genomföras med 

samtliga ledamöters deltagande på distans. Ett distanssammanträde 

får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 

ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på 

lika villkor. Om ordföranden beslutar om distanssammanträde ska 

ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om 

beslutet samt om hur deltagande på distans ska ske rent praktiskt. 

Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020. 

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.  

_____ 
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Beslutande Lars Gustafsson (KD), ordförande 

 Eva M Larsson (MP) 

 Annita Asplid (S) 

 Angeline Eriksson (C) 

 Eric Semb (M) 

 Åke Hantoft (C) 

 Martin Lönnstam (MED) 

 Christer Sjöberg (M) 

  

 

Övriga deltagande   

 Kristoffer Dehlin, ekonomichef 

 Anders Einarsson, kommunchef 

 Josefin Thedeby, kanslichef/biträdande kommunchef 

  

 

Utses att justera Angeline Eriksson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 17 mars 2020 klockan 10:50 

 

Paragrafer  § 59 

 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Lars Gustafsson (KD) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angeline Eriksson (C)
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§ 59 Dnr 2019-000231  

 

Upphandling av finansiella tjänster 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Laholms Sparbanks anbud på finansiella 

tjänster inklusive koncernkontosystem åt kommunen, Laholmshem 

AB och Kommunfastigheter i Laholm AB.  

 

Paragrafen justeras omedelbart.    

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har begärt in anbud på finansiella tjäns-

ter inklusive koncernkontosystem. Upphandlingen avser tjänster för 

såväl kommunen som Laholmshem AB och Kommunfastigheter i 

Laholm AB. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2020 till den 30 

april 2023 med möjlighet till två års förlängning, dock längst till 

och med den 30 april 2025 om parterna är överens. 

 

Upphandling har genomförts i enlighet med reglerna om förenklat 

förfarande enligt lagen (LOU 2016:1145) om offentlig upphand-

ling. 

 

Vid anbudstidens utgång den 27 januari 2020 hade endast ett anbud 

inkommit till kommunen. Anbudsgivare var Laholms Sparbank. 

 

Utvärdering har genomförts i enlighet med de i anbudsförfrågan be-

skrivna principerna för hur anbuden skulle prövas. Anbudet upp-

fyllde samtliga krav i kvalifikationsprövningen. Vidare uppfylldes 

samtliga skallkrav på tjänsten.      

 

Beslutsunderlag 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse den 28 februari 2020. 

 

Jäv 

På grunda av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C), Kjell Henriksson 

(S), Ann-Helen Djivjak (SD), Peter Berndtson (SD) och Bertil Jo-

hansson (LP) i handläggningen i ärendet.  

_____ 

 

 

 


