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……………………………………………… 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 63 Dnr 2020-000168  

 

Exploateringsavtal och genomförande av detaljplan för fastig-

heten Mellby 6:116  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal avseende fas-

tigheten Mellby 6:116.  

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till detaljplan för fastigheten Mellby 6:116 med flera är nu 

klar för antagande. För fullgörandet av åtaganden för genomförande 

av detaljplanen har ett exploateringsavtal upprättats mellan kom-

munen och exploatören. 

 

Syftet med exploateringsavtalet är att uppnå ett effektivt och ända-

målsenligt genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet re-

glerar framför allt ansvars- och kostnadsfördelning vid genomfö-

randet. Avtalet reglerar även lantmäteriförrättningar som behövs för 

genomförandet.  

 

Kommunen kommer att överlåta den del av den fastigheten Mellby 

6:89 som enligt detaljplanen ska utgöra kvartersmark. För överlå-

telsen ska exploatören till kommunen erlägga en ersättning om 

89 000 kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2020. 

Exploateringsavtal.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Avslag till ledningsutskottets förslag 

Peter Berndtson (SD) med instämmande av Lars Gustafsson (KD): 

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 64 Dnr 2019-000349  

 

Antagande av detaljplan för Mellby 6:116 med flera, bilservice 

och handel i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Mellby 6:116 

med flera, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden förslår att kommunfullmäktige antar 

förslag till detaljplan för Mellby 6:116 med flera. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av bilservice 

tillsammans med tillhörande bilförsäljning, kontor och lager. Vi-

dare syftar detaljplanen till att skapa förutsättningar för variationer 

av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Syftet är 

även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt 

huvudmannaskap inom planområdet.  

 

Drivmedelsförsörjning tillåts för verksamhetens egna bruk men inte 

för allmänheten och får inte säljas på platsen. Bebyggelsen tillåts 

vara 8,0 meter i nockhöjd, vilket innebär att den kommer utformas i 

liknande skala som de intilliggande verksamheterna längs med E6 i 

Mellbystrand. 

 

Samråd har skett mellan den 29 juli 2019 och den 30 augusti 2019. 

Synpunkterna redovisas i samrådsredogörelsen. Granskning har 

skett mellan den 9 december 2019 och den 31 januari 2020. Syn-

punkterna redovisas i granskningsutlåtandet. 

 

Planen hanteras med standardförfarande enligt 5 kap §§ 18–25 

plan- och bygglagen (2010:900/ 2014:900) och bedöms vara klar 

för antagande. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåver-

kan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 63. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 mars 2020 § 41. 

Förslag till detaljplan för Mellby 6:116 med flera, verksamheter i 

Mellbystrand.  

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP): Avslag till ledningsutskottets förslag 

Peter Berndtson (SD) med instämmande av Lars Gustafsson (KD): 

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet. 

_____    
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 65 Dnr 2020-000136  

 

Ställningstagande till nybyggande av bostadslägenheter vid 

Alex väg i Knäred 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB investerar ca 

25 miljoner kronor nybyggnation av 12 bostadslägenheter på Alex 

väg i Knäred i enlighet med redovisat förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen instruerar stämmoombudet vid kommande extra 

bolagsstämma att rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

I bolagsordningen för Laholmshem AB § 5, framgår att kommun-

fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana be-

slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt fattas. I gällande det gemensamt ägardirektiv för La-

holms kommuns helägda bolag, punkt 5, anges att sådana ställ-

ningstaganden kan röra sig om beslut som till exempel större inve-

steringar. 

 

Laholmshem AB:s styrelse har den 27 februari 2020, § 24 beslutat 

att hos kommunfullmäktige framställa begäran om ställningsta-

gande gällande en större investering om ca 25 miljoner kronor för 

nybyggnation av 12 bostadslägenheter vid Alex väg på fastigheten 

Knäreds Prästgård 1:38 i Knäred.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 64. 

Laholmshem AB:s styrelseprotokoll den 27 februari 2020 § 24.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Berndtson (SD): Ärendet ska bordläggas. 

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

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller bordläg-

gas och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till be-

slut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. forts 
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forts 

 

Reservationer 

Peter Berndtson (SD) och Ann-Helene Djivjak (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) instämmer i Peter Berndtsons förslag. 
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§ 66 Dnr 2020-000135  

 

Ställningstagande till nybyggnation av bostadslägenheter vid 

Idrottsgatan i Våxtorp 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att Laholmshem AB investerar ca 

37 miljoner kronor i nybyggnation av 16 bostadslägenheter vid Id-

rottsgatan, Våxtorp 6:33 i Våxtorp. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen instruerar stämmoombudet vid kommande extra 

bolagsstämma att rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

I bolagsordningen för Laholmshem AB § 5, framgår att kommun-

fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana be-

slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 

större vikt fattas. I gällande det gemensamt ägardirektiv för La-

holms kommuns helägda bolag, punkt 5, anges att sådana ställ-

ningstaganden kan röra sig om beslut som till exempel större inve-

steringar. 

 

Laholmshem AB:s styrelse har den 27 februari 2020, § 23 beslutat 

att hos kommunfullmäktige framställa begäran om ställningsta-

gande gällande en större investering om ca 37 miljoner kronor för 

nybyggnation av 16 bostadslägenheter vid Idrottsgatan på fastighet-

en Våxtorp 6:33 i Våxtorp, i anslutning till bolagets övriga bebyg-

gelse på fastigheten.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 65. 

Laholmshem AB:s styrelseprotokoll den 27 februari 2020 § 23.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Berndtson (SD): Ärendet ska bordläggas. 

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

Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller bordläg-

gas och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

  forts 
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forts 

 

Ordföranden lägger därefter fram ledningsutskottets förslag till be-

slut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Reservationer 

Peter Berndtson (SD) och Ann-Helene Djivjak (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) instämmer i Peter Berndtsons förslag. 
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§ 67 Dnr 2020-000141  

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda 

motioner.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunsty-

relsen årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april redo-

visa de motioner som då ännu inte är färdigberedda. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 66. 

Kommunledningskontorets redovisning den 16 mars 2020.  

_____ 
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§ 68 Dnr 2020-000101  

 

Kommunens årsredovisning 2019 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande årsredovisning 

för 2019. 

 

2. Kommunfullmäktige frångår riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven. Full-

mäktige tar i anspråk 8,9 miljoner kronor av reserven på 74,4 

miljoner kronor för att reglera bort balanskravsresultatet från 

2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger redovisning från kommunens nämnder för medelsför-

valtningen under föregående kalenderår. Enligt 11 kap. 20 § kom-

munallagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäk-

tige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året ef-

ter det år som redovisningen avser.  

 

Enligt 3 kap. 1 § kommunala redovisningslagen ska årsredovis-

ningen redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finan-

siering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I 

årsredovisningen ska också ingå en sammanställd redovisning som 

även omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan ju-

ridisk person i vilken kommunen har ett betydande inflytande. 

 

Enligt kommunallagen 11 kap. 12 § ska det i förvaltningsberättel-

sen redogöras hur ett negativt balanskravsresultat ska regleras. Ett 

negativt resultat ska regleras under de närmaste följande tre åren. 

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 

 

Kommunens balanskravsresultat för 2019 uppgår till -8,9 miljoner 

kronor efter regleringar av realisationsvinster och värdepappersre-

dovisning. Avsatt i resultatutjämningsreserv återfinns 74,4 miljoner 

kronor. Vid utnyttjande av reserven om 8,9 miljoner kronor sjunker 

reserven till 65,5 miljoner kronor vilket får beaktas som en stark 

avsättning. 

 

Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2013 antagit riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsre-

serv.  

  forts 
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I kommunallagen 11 kap. 14 § framgår det hur en kommun får re-

servera medel i denna reserv. I lagstiftning regleras det inte hur 

kommunen får lösa upp delar av reserven. Kommunen ska enligt 

lagstiftningen också ha antagit riktlinjer för resultatutjämningsre-

serven.  

 

I fullmäktiges riktlinjer framgår det hur disponering av reversen får 

göras. Ianspråktagande av reversen får ske för att täcka underskott 

som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Definitionen av en låg-

konjunktur uppstår när skatteunderlagstillväxten under ett enskilt år 

understigen den genomsnittliga utvecklingen över den senaste tio-

årsperioden. Om det aktuella årets skatteunderlagsutveckling un-

derstiger genomsnittet för de tio åren får disposition göras med be-

lopp som motsvarar mellanskillnaden.  

 

Skatteunderlagstillväxten för 2019 enligt Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) uppgick till 3,9 procent. Snittet för den senaste tio-

årsperioden uppgick också till 3,9 procent. Således finns ingen möj-

lighet att ta i anspråk reserven enligt fullmäktiges riktlinjer.  

 

Trots detta förslås att kommunfullmäktige väljer att göra ett avsteg 

från riktlinjerna och tar i anspråk 8,9 miljoner kronor för att balan-

sera ut underskottet från 2019. Om fullmäktige väljer att göra ett 

avsteg från riktlinjerna behöver således kommunen inte göra någon 

ytterligare anpassning för att under de närmaste tre åren återställa 

det negativa balanskravsresultatet vilket annars blir fallet. 

 

Följande skäl anförs till att göra avsteg från fullmäktiges riktlinjer: 

 

− Fullmäktige har inför 2020 och 2021 gjort resultatförstärkande 

åtgärder om 33 100 tkr för att motverka konjunkturläget. Dessa 

åtgärder var inte möjliga för nämnderna att genomföra inför 

2020 i samband med antagande av budgeten november 2018. 

 

− Konjunkturläget försämrades markant under 2019, stora intäk-

ter i form av riktade statsbidrag plockades bort. Stora intäkter 

från Migrationsverket sjönk kraftigt. 

 

− Nämnderna hade svårt att anpassa kostnadsnivåerna i takt med 

konjunktursvängningen och minskade bidrag.  

 

 forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kommunstyrelsen 2020-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 67. 

Årsredovisning 2019. 

Nämndernas redovisning 2019.  

_____ 
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§ 69 Dnr 2020-000140  

 

Kompletteringsbudget 2020 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till komplette-

ringsbudget för år 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott lägger fram förslag till komplet-

teringsbudget för 2020. 

 

Budgetavvikelser mellan åren ska företrädesvis hanteras inom över-

föringarna till resultatfonder. Budgetöverskott kan i vissa fall föras 

över till nästkommande års budget i samband med behandlingen av 

kompletteringsbudgeten. En förutsättning för medel ska hanteras i 

kompletteringsbudgeten är att de är budgeterade för särskilda än-

damål som av olika skäl inte förbrukats under föregående år men är 

planerade under det nya verksamhetsåret. 

 

Utöver ovanstående grundläggande hantering kan det finnas behov 

för anslagskorrigeringar eller omdisponeringar under innevarande 

år mellan centrala avsättningar eller omflyttningar mellan nämnder 

på grund av verksamhetsmässiga förändringar. 

 

I kompletteringsbudgeten kan också justeringar göras utifrån per-

manenta förändringar som påverkar efterkommande ramar och pla-

ner för verksamheterna. Exempelvis justering av volymförändring-

ar, kompensation för löneavtal eller reduceringar i redan beslutade 

ekonomiska planer.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 68. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kompletteringsbud-

get för 2020.  

_____ 
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§ 70 Dnr 2020-000150  

 

Överföringar av 2019 års budgetavvikelser till resultatfonder 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till överföring 

av 2019 års resultat till resultatfonder för respektive nämnd.  

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sätta ytterligare fokus på kopplingen mellan ekonomi och 

verksamhet samt skapa ännu bättre möjligheter för ett långsiktigt 

ansvarstagande för nämndernas och verksamheternas ekonomi in-

fördes under år 2008 ett system med resultatfonder. Beslutade över-

föringar av över- eller underskott förs till en resultatfond för re-

spektive nämnd som ackumuleras över åren. Ordinarie driftbudget 

påverkas inte. 

 

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 

nämnd för den aktuella verksamheten om inget annat beslutas sär-

skilt. Medlen får inte användas till någon verksamhetsutökning eller 

förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan 

komma att kräva ökade resurser i framtiden. 

 

Överfört underskott/negativt resultat ska i första hand täckas genom 

ianspråktagande av medel ur resultatfond. Saknas en positiv resul-

tatfond måste underskott återställas av nämnd inom tre år efter det 

år det uppkommit. 

 

Nämndernas fonder får som mest uppgå till 1,5 % av bruttokostna-

derna. För nämnder som har en bruttokostnad lägre än 100 mkr får 

fonden maximalt uppgå till 1,5 mkr. 

 

I samband med budgetuppföljningarna ska nämnderna redovisa hur 

stor del av resultatfonden man avser att ta i anspråk under verksam-

hetsåret och hur man avser att använda det. I det fall en nämnd har 

en negativ resultatfond genom tidigare års budgetunderskott ska det 

även redovisas hur detta underskott ska återställas med motsva-

rande överskott.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 69. 

Resultatfonder - 2019 års budgetavvikelser.  

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kommunstyrelsen 2020-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 71 Dnr 2020-000169  

 

Riktlinjer för inköp av livsmedel till de offentliga köken  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige upphäver livsmedelspolicy antagen 2014 och 

godkänner riktlinjer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i 

Halland.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallands region- och kommunchefer har föreslår att samverkan ska 

ske inom upphandling i Halland. Ett av områdena är livsmedel, vil-

ket årligen omsätter ca 255 miljoner kronor per år. 

 

För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets- håll-

barhets- och djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara eko-

nomiskt hållbar har Livsmedelsnätverket i Halland, där de hal-

ländska kommunerna och Region Halland ingår, arbetat fram ge-

mensamma principer som fastslår långsiktig inriktning gällande 

livsmedelsval inom de offentliga måltiderna.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 70. 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2020. 

Riktlinjer för inköp av livsmedel till de offentliga köken.  

_____ 
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§ 72 Dnr 2020-000065  

 

Biblioteksplan 2020-2023 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar biblioteksplan 2020-2023. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger barn- och ungdomsnämnden och kultur- och 

utvecklingsnämnden i uppdrag att visa på samordningsvinster mel-

lan skolbibliotek och folkbibliotek, både i avseende utlåning samt 

geografisk spridning i syfte att ge en totalbild av hur Laholm inom 

nuvarande ekonomiska ram ska lösa biblioteksfrågan på ett för 

kommunen bästa sätt. Uppdraget ska återrapporteras till kommun-

styrelsen senast den 31 december 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har den 23 mars 2020 § 38 före-

slagit att kommunfullmäktige antar förslag till biblioteksplan. 

 

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen anta en biblioteksplan för 

den kommunala verksamheten på biblioteksområdet. Bibliotekspla-

nen förklarar hur Laholms kommun ska uppfylla bibliotekslagen 

och beskriver biblioteksverksamhetens inriktning under åren 2020-

2023. Biblioteksplanen ska kopplas till en årlig enhetsplan där sats-

ningsområden och aktiviteter beskrivs mer utförligt.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 71. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 mars 2020 § 38. 

Biblioteksplan 2020-2023.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kommunstyrelsen 2020-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 73 Dnr 2019-000355  

 

Avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaring för samarbetet 

Business Region Halmstad.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2019 § 107 godkänt av-

tal om finansiering av samarbetet Regional tillväxtmotor. Finansie-

ring av projektet gäller fram till och med december 2019. Medver-

kande kommuner har varit Halmstads kommun, Falkenbergs kom-

mun, Laholms kommun, Hylte kommun, Ljungby kommun och Bå-

stads kommun. 

 

Under november 2019 föreslogs att samarbetet skulle byta namn till 

Business Region Halmstad. En avsiktsförklaring har nu upprättats 

vars syfte är att tydliggöra de prioriterade områden som de delta-

gande kommunerna samt Högskolan i Halmstad ska kraftsamla runt 

för att stärka tillväxten i den funktionella regionen, Business Reg-

ion Halmstad. Avsiktsförklaringen skapar därav förutsättningar för 

ett fördjupat samarbete som kan bidra till att Halmstad med omnejd 

utvecklas som regional nod. Utgångspunkten är att samverkan ska 

skapa ömsesidiga mervärden för alla involverade parter. Avsikts-

förklaring innebär inga ekonomiska åtaganden för någon part.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 72. 

Avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad.  

_____ 
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§ 74 Dnr 2020-000172  

 

Lokalbehovsplan  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen anmodar socialnämnden, barn- och ung-

domsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden att upprätta 

en lokalbehovsplan för respektive nämnd. Planen ska överläm-

nas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2020. 

 

2. Kommunstyrelsen anmodar socialnämnden, barn- och ung-

domsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden att årligen 

aktualitetspröva och vid behov revidera lokalbehovsplanen. 

Lokalbehovsplanen ska årligen överlämnas till kommunstyrel-

sen.  

 

Ärendebeskrivning 

En lokalbehovsplan är en planering på kort och lång sikt, 2020–

2025 med utblick till 2040, av nämndens samlade lokalbehov. I lo-

kalbehovsplanen ska nämnden analysera behovet av verksamhets-

lokaler, med utgångspunkt i bland annat befolkningsutveckling och 

tillväxtmålet 2040, demografi, översiktsplanering, bostadsförsörj-

ningsprogrammet, nuläge och pågående förändringar.  

 

Syftet med lokalbehovsplanerna är att redogöra för hur förutsätt-

ningar och behov av verksamhetslokaler ser ut framöver, för att i 

tid kunna planera för och möta dem. 

 

Lokalbehovsplanerna blir underlag till den kommunövergripande 

strategiska lokalförsörjningsplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 73. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2020.  

_____ 
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§ 75 Dnr 2020-000188  

 

Ändring i Laholms kommuns föreskrifter om rengöringsfrister 

(sotningsfrister) och brandskyddskontroll 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen reviderar Laholms kommuns föreskrifter om 

rengöringsfrister (sotningsfrister) och brandskyddskontroll enligt 

följande: 

 

− Ingen sotning och brandskyddskontroll bör genomföras på 

vårdboenden, sjukhus, vårdcentraler eller liknande, om man 

måste passera genom verksamheten för att nå objektet. 

 

− Entreprenören har rätt att neka att genomföra sotning och 

brandskyddskontroll på en fastighet där det finns konstaterad 

smittsam sjukdom hos dem som vistas där. Beslutet ska doku-

menteras och arbetet ska ombokas till annan tid. 

 

− Fastighetsägaren har rätt att omboka en sotning eller brand-

skyddskontroll till senare datum p.g.a. att det finns personer 

sjuka eller i riskgrupp inne i fastigheten. Detta ska behandlas 

som en vanlig ombokning. 

 

− Entreprenören får tidigare eller senarelägga sotning och brand-

skyddskontroll med upp till sex månader och därmed frångå 

fristtiderna. Beslutet ska dokumenteras när fristtidsförskjut-

ningen överstiger en månad för objekt som ska rengöras flera 

gånger per år och tre månader för övriga objekt. 

 

− I de fall som här inte är definierade, kan entreprenören stödja 

sig på MSB:s PM om Prioriteringsstöd för att genomföra ren-

göring och brandskyddskontroll med anledning av coronaviru-

set, daterat 2020-03-27.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun 

i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker 

av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler. 

Likaså ska kommunen svara för att dessa samt skorstenar, tak och 

anslutande byggnadsdelar kontrolleras ur brandskyddssynpunkt 

(brandskyddskontroll).  

 

  forts 
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Kommunen ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring ska ske. 

MSB meddelar föreskrifter om vilka objekt som ur brandskydds-

synpunkt omfattas av kraven på rengöring (sotning) och brand-

skyddskontroll samt om hur omfattande brandskyddskontrollen ska 

vara och hur ofta den ska göras. 

 

Det saknas rättslig möjlighet att tillfälligt ändra fristerna för brand-

skyddskontroll i MSB:s föreskrifter. I kommuns beslutade frister 

för sotning saknas också möjligheten att tillfälligt ändra fristerna. 

 

I situationen med Covid-19 kan det i vissa fall uppstå svårigheter 

att genomföra sotning och brandskyddskontroll på alla objekt inom 

rätt frist/intervall. Då det är kommunen som äger föreskriftsrätt så 

kan kommunen ändra sina sotningsfrister.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 83. 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 6 april 2020. 

MSB:s PM Prioriteringsstöd för att genomföra rengöring (sotning) 

och brandskyddskontroll med anledning av coronaviruset.  

_____ 
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§ 76 Dnr 2020-000189  

 

Nedsättning av avgift för uteservering 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen sätter ned avgiften för uteservering till 0 kr per 

kvadratmeter och månad under 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 29 november 2016 § 131 antagit av-

gifter för användning av offentlig plats. Enligt taxan får kommun-

styrelsen medge nedsättning helt eller delvis av avgift, om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttja-

rens fördel av denna, platsens belägenhet, kommunens kostnader 

med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter såsom so-

ciala skäl. 

 

Med anledning av Coronapandemin och de restriktioner och be-

gränsningar detta innebär för besöksnäringen, handeln, caféer och 

restauranger förslår näringslivsenheten att kommunstyrelsen ska 

reducera avgifter för uteserveringar under 2020 till 0 kr. För uteser-

vering är kostnaden enligt taxan 50 kr per kvadratmeter och månad 

från den 1 maj till den 31 augusti och 25 kr per kvadratmeter och 

månad övrig tid. Förslaget innebär ett intäktsbortfall för kommun-

styrelsen om knappt 25 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse den 7 april 2020. 

Avgifter för användning av offentlig plats.  

_____ 
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§ 77 Dnr 2020-000151  

 

Årlig prövning av kommunens hel- och delägda bolag 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som Laholms-

hem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB bedrivit under 

kalenderåret 2019 i huvudsak bedrivits i enlighet med det fast-

ställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

2. Kommunstyrelsen bedömer att bolagen tagit till sig av kritiken 

som framfördes vid 2019 års prövning, men att det finns ut-

rymme för förbättringar. Därför pågår en översyn av ägardirek-

tiven för att stärka kommunens styrning av och uppsikt över 

bolagen. 

 

3. Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga be-

slut för varje hel- eller delägt kommunalt bolag pröva om den verk-

samhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner 

att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nöd-

vändiga åtgärder. 

 

Kommunledningskontoret har gått igenom bolagsordning, ägardi-

rektiv, årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorer-

nas granskningsrapport avseende verksamheten 2019 i Laholms-

hem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB och Fastighets AB Kla-

rabäck i Laholm. 

 

I samband med prövningen av 2018 års verksamhet påtalade kom-

munstyrelsen att det finns brister i Kommunfastigheter i Laholm 

AB:s rapportering av projekt. Detta måste förbättras. Styrelsen vill 

även framhålla vikten av att kommunikationen mellan Kommunfas-

tigheter i Laholm AB och kommunstyrelsen och verksamheterna 

sker enligt en struktur där kommunstyrelsen kan fullgöra sitt upp-

drag att ansvara för planeringen av kommunens samlade lokalbe-

hov och effektivisering av verksamheternas lokalutnyttjande.  

 

  forts 
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Vidare är det angeläget att båda bolagen visar följsamheten mot de 

ambitionsnivåer som kommunen anser acceptabla i jämförelse med 

de förutsättningar som gäller för övriga verksamheter i kommunen. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att bolagen tagit till sig av kri-

tiken men att det finns utrymme för förbättringar. Därför pågår en 

översyn av ägardirektiven för att stärka kommunens styrning av och 

uppsikt över bolagen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 74. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2020. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport.  

 

Jäv 

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

av ärendet. 

_____ 
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§ 78 Dnr 2020-000152  

 

Ombudsinstruktion för årsstämma 2020 i Laholmshem AB, 

Kommunfastigheter i Laholm AB och Fastighets AB Klarabäck 

i Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen instruerar stämmoombudet att rösta för att: 

− resultat- och balansräkningen fastställs, 

− styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns, 

− ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande di-

rektören för räkenskapsåret, 

− Laholmshem AB investerar ca 29 miljoner kronor för byggnat-

ion av 18 bostadslägenheter på före detta Granhemstomten i 

Hishult, 

− Laholmshem AB investerar ca 29 miljoner kronor i ombyggan-

det av 20 bostadslägenheter på Slättvägen 2-4 i Våxtorp, 

− Laholmshem AB investera ca 115 miljoner kronor i ombygg-

nation av ca 150 bostadslägenheter i bostadsområdet Altona i 

Laholm, 

− Laholmshem AB:s dotterbolag Fastighets AB Laholm Kobben 

2 ombildas till ett kommunalt bolag, Fastighets AB Klarabäck i 

Laholm, 

− fastställa ägardirektiv och bolagsordning för Fastighets AB 

Klarabäck i Laholm, 

− Fastighets AB Klarabäck i Laholm investerar ca 105 miljoner 

kronor i byggande av ett 50-tal bostadslägenheter i sex våning-

ar på fastigheten Kobben 2 i Laholm, 

− Fastighets AB Klarabäck i Laholm förvärvar, från Laholmshem 

AB, fastigheterna Kobben 1, Grynnan 1, Bukten 12 och Hol-

men 4, genom fastighetsreglering, för en köpeskilling motsva-

rande det bokförda värden om ca 27,9 miljoner kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente åvilar det styrelsen att utöva 

kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag som kom-

munen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i och 

därvid tillvarata kommunens intressen vid bolags- och förenings-

stämmor och andra likartade sammanträden i sådana företag. 

 

Laholmshem AB håller årsstämma den 7 maj 2020. Instruktion bör 

utfärdas till kommunens ombud om ställningstagande till de ären-

den som behandlas vid årsstämman. forts 
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Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår att den auktoriserade 

revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande di-

rektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Vidare framgår att lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport 

bedömer att bolagens verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att bolagens interna kontroll varit tillräcklig. 

 

Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2019 § 122 tillstyrkt att 

Laholmshem AB:s planerade investeringar om ca 115 miljoner 

kronor i ombyggnation av ca 150 bostadslägenheter i bostadsområ-

det Altona i Laholm. Kommunstyrelsen har den 15 oktober 2019 § 

212 instruerat stämmoombudet att rösta i enlighet med kommun-

fullmäktiges beslut. 

 

Kommunfullmäktige har den 26 november 2019 § 132 godkänt att 

Laholmshem AB:s dotterbolag Fastighets AB Laholm Kobben 2 

ombildas till ett kommunalt bolag och att det nya bolaget investerar 

ca 105 miljoner kronor i byggande av ett 50-tal bostadslägenheter i 

sex våningar på fastigheten Kobben 2 i Laholm. 

 

Kommunfullmäktige har den 28 januari 2020 § 4 godkänt att La-

holmshem AB investerar ca 29 miljoner kronor för byggnation av 

18 bostadslägenheter på före detta Granhemstomten i Hishult.  

Kommunstyrelsen har den 14 januari 2020 § 3, instruerat 

stämmoombudet att rösta i enlighet med kommunfullmäktiges be-

slut. 

 

Kommunfullmäktige har den 25 februari 2020 § 15 godkänt att La-

holmshem AB investerar ca 29 miljoner kronor i ombyggnation av 

20 bostadslägenheter på Slättvägen 2-4 i Våxtorp i enlighet med 

bolagets förslag. Kommunstyrelsen har den 111 februari 2020 § 22, 

instruerat stämmoombudet att rösta i enlighet med kommunfull-

mäktiges beslut.  

 

 

 

 

 forts 
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Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 75. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 

för Laholmshem AB. Kommunfastigheter i Laholm AB och Fastig-

hets AB Klarabäck i Laholm.  

_____ 
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§ 79 Dnr 2020-000072  

 

Svar på granskning av upphandlingsverksamheten samt 

granskning av inköp av möbler till Glänningeskolan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets tjänste-

skrivelse som svar på revisionsrapportens första del.  

 

Vad gäller revisionsrapportens andra del framhåller kommunstyrel-

sen, utöver vad som framkommer i tjänsteskrivelsen, följande: 

 

Kommunstyrelsens presidium har den 13 augusti 2019 kallat till sig 

barn- och ungdomsnämndens ordförande och verksamhetschef för 

dialog i ärendet. 

 

Kommunstyrelsen har i augusti 2019 begärt en redogörelse från 

barn- och ungdomsnämnden för hur möbelinköpen till Glänninge-

skolan gått till. Samtidigt gavs kommunchefen i uppdrag att se över 

upphandlingsfunktionen.  

 

Kommunrådet Kjell Henriksson närvarade vid barn- och ungdoms-

nämndens sammanträde den 14 augusti 2019 där kommunens age-

rande till följd av förvaltningsrättens dom behandlades.  

 

Kommunstyrelsen återremitterade i november barn- och ungdoms-

nämndens redogörelse då styrelsen saknade svar på vissa frågor i 

redogörelsen.  

 

Vid styrelsens sammanträde i december beslutade styrelsen att de 

brister i kommunens upphandlingsverksamhet som konstaterades i 

barn- och ungdomsnämndens redogörelse skulle beaktas i översy-

nen av upphandlingsverksamheten. 

 

Kommunstyrelsen har den 11 februari 2020 § 38, bland annat be-

slutat att utöka och flytta upphandlingsfunktion för att stärka funkt-

ionens roll i organisationen. Vidare beslutade kommunstyrelsen om 

utbildningsinsatser för kommunens tjänstepersoner samt att utreda 

systemstöd för avtalstrohet och e-handel. 

 

Kommunstyrelsen har den 17 mars 2020 § 49 tagit initiativ till att 

avlöva styrelsen från driftsfrågor för att ytterligare kunna lägga fo-

kus på uppsikt och uppföljning.  

  forts 
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Kommunstyrelsen har därmed vidtagit åtgärder i enlighet med sty-

relsen uppsiktsplikt med anledning av inköp av möbler till Glän-

ningeskolan.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har granskat kommunens upphandlingsverk-

samhet samt inköp av möbler till Glänningeskolan.  

 

Granskningen av upphandlingsverksamheten har varit inriktad på 

att granska om nämnderna och de kommunala bolagen upphandlar i 

enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument och rikt-

linjer för offentlig upphandling. 

 

Revisionens sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen 

och de granskade nämnderna brister i följsamheten av LOU och 

kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upp-

handling. Att lagstiftningen och kommunens riktlinjer inte följs ger 

signaler om att det finns behov av att stärka och förbättra kontroll-

miljön. Kommunstyrelsen bör arbeta med att påverka attityder och 

öka kunskapen och kompetens kring LOU och kommunens riktlin-

jer. Det är viktigt att det råder en organisationskultur där vikten av 

LOU framhålls för att säkerställa att lagstiftningen är en naturlig 

del i inköp- och upphandlingsprocessen. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommun-

styrelsen att: 

− stärka uppsikten över nämnderna 

− säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och doku-

menteras i enlighet med lagstiftningen och kommunens interna 

riktlinjer 

− säkerställa att de som har rätt att genomföra upphandlingar och 

inköp har tillräcklig med kompetens för uppdraget 

− Stärka den interna styrningen och kontrollen av upphandlings-

verksamheten 

− Utvärdera inköpsrådets uppdrag och syfte och förtydliga de 

olika rollerna inom inköpsrådet 

− Se över om antalet inköpsbehöriga ska begränsas 

− Vid upprättande av en gemensam avtalsdatabas för bolagen och 

kommunen, säkerställ att både kommun och bolag är avropsbe-

rättigade 

 

  forts 
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Den andra delen av granskningen avser inköp av möbler till Glän-

ningeskolan. Revisionens sammanfattande bedömningen är att in-

köp av möbler till Glänningeskolan inte har skett i enlighet med 

gällande upphandlingslagstiftning. Enligt revisionens bedömning 

har en ineffektiv och icke ändamålsenlig process lett fram till tids-

brist i slutet av upphandlingsprocessen. Kommunrevisionen har inte 

lämnat några rekommendationer till kommunstyrelsen med anled-

ning av del två men önskar erhålla skriftligt svar på gransknings-

rapporten.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 76. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2020. 

Revisionsrapport - granskning av upphandlingar.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 80 Dnr 2020-000063  

 

Svar på betänkandet Med tillit följer bättre resultat- tillitsbase-

rad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun har inget att erinra mot förslagen i betänkandet.  

 

Ärendebeskrivning 

Finansdepartementet har remitterat betänkandet Med tillit följer 

bättre resultat, tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 

2019:43) till Laholms kommun. 

 

Utredningen föreslår att regeringen ger Arbetsgivarverket i uppdrag 

att tillhandahålla stöd till statliga myndigheter för att utveckla en 

mer tillitsbaserad styrning och ledning. Stödet ska bestå av inform-

ation och kunskap om tillitsbaserad styrning och ledning, en platt-

form för erfarenhetsutbyte och samarbete, processtöd samt kompe-

tensutveckling.  

 

Utredningen föreslår vidare att regeringen ska tillsätta en kommitté 

som får i uppdrag att skapa en arena för att kunna överväga och 

identifiera eventuella lösningar på komplexa samhällsutmaningar. 

Syftet med förslaget är att genom att placera en samhällsutmaning i 

den nya utvecklingsmiljön ska det finnas möjlighet att genomföra 

förändringar snabbare. Deltagande myndigheter kan direkt tillämpa 

nya samarbetsformer eller förändringar i arbetet utan att behöva 

vänta in utredningar, remisshantering eller regeringsbeslut när såd-

ana inte krävs. Det möjliggör snabbare agerande inom befintliga 

ramar. Förhoppningen är att bytande samhällsekonomiska vinster 

kan uppstå både i fråga om kvalitet och kostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 77. 

Betänkandet Med tillit följer bättre resultat, tillitsbaserad styrning 

och ledning i staten (SOU 2019:43).  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Finansdepartementet 
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§ 81 Dnr 2020-000093  

 

Svar på promemorian Klimatdeklaration för byggnader 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommuns remissyttrande avser endast den del av prome-

morian som gäller ändringen i plan- och bygglagen. 

 

Laholms kommun är dock positiva till den nya lagstiftningen avse-

ende klimatdeklaration för byggnader men kommunen känner en 

oro för att klimatdeklarationer gör att byggnationer blir allt mer by-

råkratiska och kommer att göra att processen tar längre tid vilket i 

sin tur innebär ytterligare kostnader för byggherrar och hyresgäster. 

 

Den klimatpåverkan som byggnadsprocessen medför är stor men 

har inte uppmärksammats och reglerats i lika stor utsträckning som 

den miljöpåverkan som den färdiga byggnaden innebär under an-

vändningen av byggnaden. 

 

Laholms kommun anser att införandet av krav på uppvisade av in-

lämnad klimatdeklaration i de ärenden då det är aktuellt, är bra. 

Tillägget medför inte någon ytterligare arbetsbelastning för kom-

munen, men kommer med stor sannolikhet underlätta Boverkets 

tillsynsarbete och öka antalet klimatdeklarationen som lämnas in. 

 

I lagen om klimatdeklaration för byggnader framgår det att klimat-

deklarationen ska lämnas in till Boverket, men att myndigheten ska 

meddela närmare föreskrift om hur deklarationen ska lämnas in. 

 

Laholms kommun anser att det också bör förtydligas i föreskrifter 

vad byggherren ska redovisa för dokumentationen inför slutbesked. 

Ett förslag är att byggherren i samband med inlämning av klimat-

deklaration till Boverket, får en bekräftelse som kan fungera som 

dokumentation inför slutbesked. På detta sett skapas ett likartat 

krav på dokumentation i hela landet.  

 

Ärendebeskrivning 

Finansdepartementet har remitterat promemorian Klimatdeklaration 

för byggnader (Ds 2020:4) till Laholms kommun. 

 

Promemorian innehåller ett förslag till ny lag och förordning om 

klimatdeklaration för byggnader samt ett förslag på ändring av 

plan- och bygglagen.   forts 
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Den nya lagstiftningen innebär i korthet att byggherren kommer bli 

ansvarig för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Bo-

verket.  

   

Klimatdeklarationen omfattar byggskedet och Boverket kommer 

vara tillsynsmyndighet. Kravet på klimatdeklarationen är undanta-

get privatpersoner samt en viss typ av byggnader, framförallt 

mindre byggnationer. 

 

Den del av promemorian som innehåller ett förslag på ändring av 

plan- och bygglagen berör 10 kapitlet 34 § plan- och bygglagen och 

innebär ett ytterligare krav inför slutbesked. Kravet består av att 

byggherren inför slutbesked, ska visa att denne har lämnat in en 

klimatdeklaration eller visa att den sådan skyldighet inte finns. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 18 mars 2020 § 40 upprättat 

ett förslag till yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 78. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 mars 2020 § 40. 

Klimatdeklaration för byggnader Ds 2020:4.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

och Peter Berndtson (SD): Bifall till miljö- och byggnadsnämndens 

förslag till yttranden med tillägg att kommunen känner en oro för 

att klimatdeklarationer gör att byggnationer blir allt mer 

byråkratiska och kommer att göra att processen tar längre tid vilket 

i sin tur innebär ytterligare kostnader för byggherrar och 

hyresgäster. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Finansdepartementet 
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§ 82 Dnr 2020-000071  

 

Svar på betänkandet En utvecklad vattenförvaltning (SOU 

2019:66) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun har inget att erinra mot förslagen i remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljödepartementet har remitterat En utvecklad vattenförvaltning - 

Betänkande av vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66) till 

Laholms kommun. 

 

I betänkandet utreds och utvärderas ansvarsfördelningen, beslutan-

derätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvalt-

ningen och förslag lämnas på hur organisationen bör vara utformad 

för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamåls-

enlig förvaltning. 

 

Laholmsbuktens VA AB har den 16 mars 2020 § 37 behandlat re-

missen. Bolaget föreslår att Laholms kommun inte ska ha något att 

erinra mot förslagen i remissen. Även kommunledningskontoret fö-

reslår att Laholms kommun inte ska ha något att erinra mot försla-

gen i remissen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 79. 

Laholmsbuktens VA AB:s protokoll den 16 mars 2020 § 37. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2020. 

En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66).  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljödepartementet 
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§ 83 Dnr 2020-000083  

 

Svar på remiss av ansökan om utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola, Thoren Business School Halmstad i Halmstads 

kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun avstyrker Thorengruppen AB:s ansökan om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fri-

stående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i 

Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstads 

kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. 

 

Thorengruppens ansökan om en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola bedöms av kultur- och utvecklingsnämnden påverka 

Laholms kommuns egen kommunala gymnasieskola negativt. Kul-

tur- och utvecklingsnämnden föreslår därmed kommunstyrelsen att 

i sitt yttrande föreslå att Skolinspektionen avslår ansökan från Tho-

rengruppen AB.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 80. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 mars 2020 § 44. 

Remiss från Skolinspektionen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roland Norrman (M): Kommunstyrelsen ska tillstyrka ansökan. 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Ann-Helene Djivjak 

(SD), Peter Berndtson (SD), Åke Hantoft (C) och Lars Gustafsson 

(KD): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Reservationer 

Roland Norrman (M) och Eric Semb (M) reserverar sig mot beslu-

tet. 

_____  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 

Kommunstyrelsen 2020-04-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) instämmer i Roland Norrmans förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 

 

 



Punkt 21,22,23 Ersättarens mening: 

Vi i Medborgerlig Samling ställer oss positiva till en etablering av friskolor. 

Säger man nej så innebär det att inte tror på att man har en bra utbildning som lockar elever. 

Kommunen som huvudman får fundera på hur man har en attraktivare skola än att försöka 
begränsa konkurrensen om eleverna. 

Skulle det mot förmodan vara så att vissa program på Os beck inte får tillräckligt med 
elevunderlag så får man lägga ner dom. Möjligheten blir då att kunna inrymma kommunens 
högstadium, utan att behöva bygga en massa nya skolor. 

Högstadiet kan då "vässas", med t.ex. Kom T ek i byggnaden. För att öka motivationen hos 
skoltrötta elever. Där det praktiska kan komma in tidigare. 

Karl Fredrik Klinker Medborgerlig samling 
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§ 84 Dnr 2020-000112  

 

Svar på remiss av ansökan om utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola, Apelrydsskolan i Båstads kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun tillstyrker ansökan från Stiftelsen Apelryd Inter-

national om utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Apel-

rydsskolan i Båstads kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har remitterat en ansökan om utökning av befint-

lig fristående gymnasieskola, Apelrydsskolan i Båstads kommun 

till Laholms kommun. 

 

Avsikten med ansökan är att slå ihop två skolhuvudmän till en 

skolhuvudman. Ansökan avser att renodla utbildningarna som idag 

bedrivs i två olika stiftelser och två separata huvudman, Stiftelsen 

Apelrydsskolan och Stiftelsen Apelryd International, till att bedri-

vas i en stiftelse och en huvudman. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen till-

styrker ansökan då den organisation som Stiftelsen Apelryd Inter-

national ansökt om inte kommer att påverka Laholms kommuns 

gymnasieutbud. Ansökan innebär varken en utökning av program, 

inriktningar eller utbildningsplatser.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 81. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 mars 2020 § 46. 

Remiss från Skolinspektionen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 
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§ 85 Dnr 2020-000115  

 

Svar på remiss av ansökan om nyetablering av fristående gym-

nasieskola, Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB i Halmstads 

kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Laholms kommun avstyrker ansökan om nyetablering av fristående 

gymnasieskola, Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB i Halmstads 

kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har remitterat en ansökan om nyetablering av fri-

stående gymnasieskola, Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB i 

Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden förslår att kommunstyrelsen ska 

föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan. Nämnden bedömer att 

nyetableringen kommer att påverka Laholms kommuns egen kom-

munala gymnasieskola negativt då elevunderlaget i Laholms kom-

mun inte ökar i tillräcklig omfattning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 82. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 23 mars 2020 § 45. 

Remiss från Skolinspektionen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

(SD) och Peter Berndtson (SD): Kommunstyrelsen ska tillstyrka 

ansökan. 

Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande besluts-

gång: 

Ja-röst för bifall till ledningsutskottets förslag. 

Nej-röst för bifall till Roland Norrmans förslag. 

 

 

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

enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

Reservationer 

Roland Norrman (M), Eric Semb (M), Peter Berndtson (SD) och 

Ann-Helene Djivjak (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Skolinspektionen 

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Roland Norrman (M)  1   

Åke Hantoft (C) 1    

Angeline Eriksson (C) 1    

Eric Semb (M)  1   

Lars Gustafsson (KD) 1    

Bertil Johansson (LP) 1    

Peter Berntson (SD)  1   

Ann-Helene Djivjak (SD)  1   

Erling Cronqvist (C) 1    
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§ 86 Dnr 2019-000284  

 

Utnämning av förvaltningschefer 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser från och med den 1 januari 2021: 

− Christel Sundberg till förvaltningschef för socialförvaltningen, 

− Richard Mortenlind till förvaltningschef för barn- och ung-

domsförvaltningen, 

− Andreas Meimermondt till förvaltningschef för kultur- och ut-

vecklingsförvaltningen. 

 

Under förutsättning att fullmäktige beslutar att inrätta en samhälls-

byggnadsnämnd utses Niklas Wilsson till förvaltningschef för 

nämndens förvaltning från och med den 1 januari 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 § 36 att respek-

tive nämnd ska bli anställningsmyndighet för personalen inom 

nämndens verksamhetsområde medan förvaltningschefer ska an-

ställas av kommunstyrelsen. Nuvarande förvaltningsorganisation 

förändras genom att nuvarande gemensamma förvaltning övergår 

till fyra nämndsindelade förvaltningar. Varje förvaltning leds av en 

förvaltningschef. Förändringen gäller från och med den 1 januari 

2021. 

 

Samtidigt gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att 

inom organisationen utse fyra förvaltningschefer senast den 1 maj 

2020.  

 

Personal- och organisationsutskottet lägger nu fram förslag på för-

valtningschefer.  

 

Beslutsunderlag 

Personal- och organisationsutskottets protokoll den 7 april 2020 § 

10. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2020.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Hantoft (C): Bifall till peronal- och organisationsutskottets 

förslag. 

Bertil Johansson (LP) med instämmande av Peter Berndtson (SD): 

Avslag på peronal- och organisationsutskottets förslag vad gäller 

förslag till förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen. forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet personal- och 

organisationsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet, en skriftlig 

reservation bifogas protokollet. Peter Berndtson (SD) och Ann-

Helene Djivjak (SD) reserverar sig mot beslutet, en skriftlig 

reservvation bifogas protokollet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) instämmer i Bertil Johanssons reser-

vation. 

 

 

 



Ärende 24 

Angående förslag till den nya tjänsten som förvaltningschef för barn och utbildningsnämnden. 

Att kommunen ska befordra tjänstemän som brutit mot lagen och åsamkat kommunen 

ekonomiskskada är uppseendeväckande. l ett ärende väljer kommunen att säga upp en tjänsteman i 

en lägre position när de brutit mot LOU och i nästa ärende, så väljer kommunen att befordra 

tjänstemannen som har en högre position. Det verkar som att om man ska få en högre tjänst i 

Laholms kommun, så ska man sitta högt upp och bryta mot lagen. 

Medborgerlig Samling motsätter sig denna hantering. 

Varför väljer man att söka internt utan att söka externt. Att använda fullmäktige som en ursäkt är 

i n te tro v ä r d igt. 

Om man vill ändra fullmäktiges beslut så får kommunstyrelsen gå tillbaka till fullmäktige och be om 

ändring och mer tid. Vi måste få till en ny kultur i kommunen som gör att vi slipper se fler skandaler. 

Vi kan inte fortsätta i samma gamla hjulspår. · 

Kommunstyrelsens motivering till att utse tjänstemännen internt är tidsbrist. Vilket inte stämmer då 

tjänsterna ska utses i oktober och de ska börja arbeta i den nya organisationen 1 januari -2021. 

Vilket gör att kommunen har tid att göra en ordentlig rekrytering både internt och externt. 

Medborgerlig Samling Laholm 

Laholm 2020-04-16 

Karl- Fredrik Klinker 



Reservation 

Härmed reserverar jag mig mot att förordna Rickard Mortenlind till chef för Barn-och 

ungdomsförvaltningen. 

Det är han i egenskap av chefför utbildningsförvaltningen som bär huvudansvaret för de fel 

som har begåtts när det gäller upphandlingen av möbler till Glänninge skolan. 

Ordföranden för Bu n fick avgå på grund av möbel skandalen, då är det också rimligt att 

förvaltningschefen skall sluta. 

Om kommunledning ställer sig bakom att utse Mortenlind till förvaltningschef för Barn-och 

ungdomsförvaltningen så kan det uppfattas, som att man tycker det har ingen betydelse att 

man inte följer lagen om upphandling och domstolsbeslut. 

ld~~~ 
.J-i f_ i~~ Av~'* L; s ~tutA L~ 

Laholm den ~april 2020 

~:r. iL!.~ 
Bertil Johal/sson 

Laholmspartiet. 



Två likartade brott mot LOU och avsteg mot interna riktlinjer medför två helt olika följder. 

l fallet med entreprenaderna "Tillfartsväg Ahla deponi" och "stationsområdet i Laholms" blev 

konsekvensen avsked för ansvarig tjänsteman. Detta dessutom i jämförelse för en lägre position 

inom organisationen. Dessutom finns det till synes inga negativa ekonomisa eller andra konsekvenser 

i detta fallet. 

l andra fallet när en skolchef med ett högre ansvar misslyckas med en upphandling vilken innebär 

ekonomiska och juridiska konsekvenser för Laholms kommun, anser vi det mycket störtande med att 

belöna detta med en högre tjänst. 

Detta är inte vad vi anser vara" Allas lika värde" . 

. För Sverigedemokraterna i laholm 

~ 
Peter Berndtson 

2020-04-16 
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§ 87 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 8 april 2020. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 8 april 2020.  

_____ 
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§ 88 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 7 april 2020. 

Förteckning över räddningstjänstens delegationsbeslut mars 2020. 

Förteckning över delegationsbeslut den 8 april 2020.  

_____ 
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§ 89 Dnr 2020-000003  

 

Informationsärenden 

 

Information om Covid-19 

Erling Cronqvist informerar om sitt samtal med vice statsministern 

Isabella Lövin. Anders Einarsson informerar om kommunens han-

tering av Covid-19. 

 

Information från verksamheten 

Anders Einarsson  

_____ 
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§ 90 Dnr 2018-000190  

 

Utbyggnad av Glänningesjö förskola 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner att kostnaden för utbyggnad av 

Glänningesjö förskola får uppgå till 28,8 mkr, vilket innefattar en 

säkerhetsmarginal om 10 % samt en indexuppräkning från mars 

2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommunfullmäktige beställde den 25 juni 2019 § 73 om 

att beställa en utbyggnad av Glänningesjö förskola med två avdel-

ningar. I förstudien från den 9 april 2018 har Kommunfastigheter i 

Laholm AB redovisat en kostnadsbedömning om 25 322 000 kro-

nor och med en säkerhetsmarginal om 10%. 

 

I enlighet med kommunens Riktlinjer för planering, genomförande 

och uppföljning av investeringar ska bolaget rapportera till kom-

munen om aktuellt byggnadsprojekt blir kostsammare än vad som 

tidigare utfästs. I den beställning bolaget erhållit från kommunled-

ningskontoret den 2 juli 2019 framgår att den totala investeringsut-

giften ska uppgå till 25,3 mkr och att den grundas på kostnadsnivå 

som gällde i mars 2018. Det framgår inte av beställningen om den 

inkluderar säkerhetsmarginalen om 10%. 

 

Bolaget har precis utvärderat inkomna anbud i upphandlingen av 

projektet. Den totala kostnadsnivån ligger, med marginal, inom för-

studiens angivna belopp med säkerhetsmarginal 25,3 mkr +10% 

samt indexuppräkning från mars 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kommunfastigheter i Laholm AB den 14 april 2020. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfastigheter i Laholm AB 
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§ 91 Dnr 2020-000193  

 

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen delegerar avvisning av skadeståndsanspråk samt 

utgivande av skadestånd för belopp överstigande ett prisbasbelopp 

till kommunchefen efter samråd med kommunstyrelsens presidium.           

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun kan i olika sammanhang hamna i situationer där 

skadeståndsanspråk riktas mot kommunen. Enligt kommunstyrel-

sens delegationsordning får kanslichef/kommunjurist hantera ska-

destånd upp till ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp. För 2020 

är prisbasbeloppet 47 300 kr. 

  

Rätten att besluta om skadestånd överstigande ett prisbasbelopp är 

inte reglerad i delegationsordningen varför dessa ärenden ska beslu-

tas av kommunstyrelsen. Då ärenden om skadestånd vanligtvis 

handlar om ärenden som förhandlas och eller förs vid tingsrätten 

krävs snabba beslut och återkopplingar och eventuella underhands-

förhandlingar varför det bedöms lämpligare att delegera beslutande-

rätten från kommunstyrelsen till en tjänsteman.  

 

Kommunledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen delegerar 

hantering av skadeståndsärenden överstigande ett prisbasbelopp till 

kommunchef efter samråd med kommunstyrelsens presidium.      

_____ 

 

      

 

 

 

 


