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Kommunal borgen till ideella föreningar 
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Förklaring med anledning av kommunrevisorernas revisionsberättelse 2019 
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Revidering av kommunstyrelsens, barn-och ungdomsnämndens, kultur- och 

utvecklingsnämndens, miljö- och byggnadsnämndens samt socialnämndens 
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Laholms kommun 
 
Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 22 april 2020 

 
Protokollet som justerats den 23 april 2020, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

24 april 2020 till och med den 15 maj 2020 intygas. 

 

……………………………………………… 

Jonas Påhlsson 

Kommunledningskontoret 
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Plats och tid Utbildningslokalen, räddningstjänsten, klockan 15:00 – 15:30 

 

 

 

Beslutande Erling Cronqvist (C), ordförande 

 Åke Hantoft (C) 

 Eva M Larsson (MP) 

 Angeline Eriksson (C) 

 Eric Semb (M) 

 Lars Gustafsson (KD) 

 Bertil Johansson (LP) 

 Peter Berndtson (SD) 

 Ann-Helene Djivjak (SD) 

 

Övriga deltagande  Karl-Fredrik Klinker (MED), ersättare 

  

 Anders Einarsson, kommunchef 

 Josefin Thedeby, biträdande kommunchef 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Eric Semb (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 april 2020 klockan 8:00 

 

Paragrafer  §§ 92-94 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Erling Cronqvist (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Eric Semb (M)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 92 Dnr 2020-000195  

 

Kommunal borgen till ideella föreningar 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner tillfällig amorteringsfrihet om 

maximalt sex månader för de lån de ideella föreningarna La-

holmsortens Lantliga Ryttarförening, Sydhallands Skyttegille, 

Våxtorps Bois, Björbäcks Ryttarförening och Veinge Jaktskyt-

teklubb, har hos kreditgivaren Laholms Sparbank, där Laholms 

kommun medgivit kommunal borgen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beviljat kommunal borgen till ett antal 

ideella föreningar i kommunen. Borgen har tecknats för lån i inter-

vall mellan 1 500 000 kronor och 75 000 kronor.  

 

Samtliga föreningar har sina lån hos kreditgivaren Laholms Spar-

bank. De ideella föreningarna amorterar månads- eller kvartalsvis 

av sina lån till kreditgivaren. Samtliga ideella föreningar har erhållit 

kommunal borgen för att få lån hos kreditgivaren. 

 

Föreningarna har med tanke på senaste händelseutvecklingen med 

anledning av Covid-19, svårt att få till arrangemang och evenemang 

som föreningarna brukar ha som medfinansiering av verksamheten. 

Då intäkterna för föreningarnas evenemang är stora inkomstkällor 

kan det uppstå likviditetsproblem att erlägga kreditgivaren amorte-

ring enligt avtal. Även mindre aktivitet och deltagande i förening-

arna påverkar inkomsterna. 

 

Laholms kommun som borgensman beviljar samtliga ideella för-

ningar, om borgenären beviljar föreningarna detta. Laholms kom-

mun godkänner som borgensman att respektive förening erhåller 

amorteringsfrihet under maximalt sex månader.  

 

Om rådande situation kvarstår får ny dialog föras mellan borgens-

man och borgenären gällande respektive förenings finansiella möj-

ligheter.  

 

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Följande föreningar har kommunen tecknat kommunal borgen för: 

 

Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 

Sydhallands Skyttegille 

Våxtorps Bois 

Björbäcks Ryttarförening 

Veinge Jaktskytteklubb.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kommunstyrelsen 2020-04-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 93 Dnr 2020-000148  

 

Förklaring med anledning av kommunrevisorernas revisions-

berättelse 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar styrelsen svar på granskning av upp-

handlingar som förklaring till fullmäktige med anledning av att re-

visionen riktat anmärkning mot styrelsen. Kommunstyrelsen menar 

därmed att någon anmärkning från kommunfullmäktige inte ska 

riktas mot styrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har den 17 april lämnat revisionsberättelse för 

2019. I revisionsberättelsen riktar revisionen anmärkning mot 

kommunstyrelsen för att inte haft tillräcklig uppsikt över nämnder-

na vilket bidragit till förtroendeskada. Revisionen tillstyrker att an-

svarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen. 

 

Revisionen har under 2019 granskat om kommunstyrelsen och 

nämnderna upphandlar i enlighet med Lagen om offentlig upphand-

ling (LOU). Granskningen visar att granskade nämnder brister i 

följsamheten till LOU. Revisionen har dessutom granskat hur barn- 

och ungdomsnämnden hanterat en upphandling i samband med 

byggnation av en ny skola och funnit att nämnden brustit i styrning 

och intern kontroll och att nämndens ordförande fattat beslut i strid 

med lagstiftning. Revisionen gör utifrån de två granskningarna be-

dömningen att kommunstyrelsen borde haft en mer ändamålsenlig 

uppsikt över nämndernas upphandlingsverksamhet. 

 

Om revisionen riktar anmärkning mot en nämnd ska fullmäktige, 

enligt 5 kap. 32 § kommunallagen, inhämta en förklaring från 

nämnden. Förklaringen ska vara skriftlig så att alla i fullmäktige 

kan ta del av den. 

 

Kommunstyrelsen har den 16 april 2020 svarat på revisionens 

granskning av upphandlingar. Då revisionens anmärkning mot sty-

relsen helt och hållet motiveras av vad som framkommit i denna 

granskning menar kommunstyrelsen att styrelsens svar på gransk-

ningen även ska ses som styrelsens förklaring till fullmäktige med 

anledning av revisionens anmärkning. 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Som framgår av kommunstyrelsens svar på granskningen har sty-

relsen vidtagit ett antal åtgärder när brister i upphandlingsverksam-

heten uppmärksammats. Styrelsen har beslutat om organisatoriska 

förändringar för att stärka upphandlingsverksamheten, en utökning 

av upphandlingsfunktionen med en ny tjänst, utbildningsinsatser för 

kommunens tjänstepersoner samt att utreda behoven av systemstöd 

för avtalstrohet och e-handel. 

 

Kommunen har relevanta styrdokument på plats. Verksamheterna 

lägger allt större omsorg för att upphandlingarna ska ske på ett kor-

rekt sätt jämfört med tidigare, inköpsrådet har utvecklats och i de 

styrande dokumenten framgår det klart vilken ansvarsfördelning 

som återfinns i antagna regelverk. 

 

Vad gäller inköp av möbler till Glänningeskolan så har kommun-

styrelsen vidtagit åtgärder i enlighet med styrelsen uppsiktsplikt, 

vilket framgår av styrelsens svar på granskningsrapporten. 

 

Kommunstyrelsen anser därmed att det inte finns anledning för 

kommunfullmäktige att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Ordförandens förslag till förklaring. 

Kommunstyrelsens svar på granskning av upphandlingar. 

Revisionsberättelse för år 2019 samt årsredogörelse för revisionen 

år 2019.  

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Karl-Fredrik Klinker (MED) anser att kommunfullmäktige ska rikta 

anmärkning mot kommunstyrelsen. Skriftlig anteckning bifogas 

protokollet. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

 

    



Ersättarens mening till Ks protokoll 20200422 ang anmärkning mot kommunstyrelsen. 
 
Medborglig samling ställer sig bakom kommunrevisionens anmärkning mot KS. Yttrandet 
som KS valt att lämna är anmärkningsvärt. Anledningen till att man vill slippa anmärkningen 
är att man vidtagit åtgärder och gjort andra förändringar under 2020.  Det är i och för sig bra, 
men nu handlar inte kritiken om 2020 utan om vad man underlåtit att göra 2019. 
 
Varför vill inte kommunstyrelsen ta sitt fulla ansvar för den underlåtenhet man visat i enlighet 
med kommunrevisionens rapport  
För om inte kommunstyrelsen gjort fel varför har ni då gjort alla ändringar? 

Det är dags att vi politiker vågar stå för det som vi gjort och inte komma med massa ursäkter. 

Det är dags att visa politisk ärlighet. 

Karl Fredrik Klinker Medborgerlig samling 
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§ 94 Dnr 2020-000148  

 

Revidering av kommunstyrelsens, barn-och ungdomsnämn-

dens, kultur- och utvecklingsnämndens, miljö- och byggnads-

nämndens samt socialnämndens reglementen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens, barn-och ung-

domsnämndens, kultur- och utvecklingsnämndens, miljö- och 

byggnadsnämndens samt socialnämndens reglementen i enlighet 

med föreliggande förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen medger att ledamöter får delta i fullmäktiges 

sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Delta-

gandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 

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

varandra och delta på lika villkor (5 kap. 16 §). 

 

Genom nämndernas reglemente har fullmäktige beslutat att nämn-

derna och styrelsen får sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Efter klargörande från Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) framgår det att för att nämndernas och styrelsens utskott ska 

få sammanträda med ledamöter närvarande på distans så måste 

även detta tillåtas av fullmäktige. 

 

Ovanstående innebär att nämndernas och styrelsens reglemente be-

höver revideras för att deltagande på distans ska kunna ske i utskot-

ten. Detta görs genom att det i reglementena förs in att den paragraf 

om sammanträden på distans som gäller för nämnderna även ska 

gälla för utskotten. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändring i reglemente för kommunstyrelsen, barn-och 

ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämndens och socialnämnden. 

_____ 

 

 

 

 


