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Laholms kommun 
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Kommunsekreterare 
_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 18 september 
till och med den 9 oktober 2020 intygas. 
 
……………………………………………… 
Martina Gustavsson 
Kanslienheten 
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Kommunstyrelsen 2020-09-15  
 
Plats och tid Utbildningslokalen, räddningstjänsten, klockan 08:30 – 15:00 
 
 
Beslutande Erling Cronqvist (C), ordförande 
 Roland Norrman (M) §162, 164-172 
 Kjell Henriksson (S) 
 Angeline Eriksson (C) 
 Eric Semb (M) 
 Lars Gustafsson (KD) 
 Bertil Johansson (LP) 
 Peter Berndtson (SD) §162, 164-172 
 Ann-Helene Djivjak (SD) 
 
Övriga deltagande  Bo Brink (C), ersättare 
 Christer Sjöberg (M), ersättare, §163 
 Åke Hantoft (C), ersättare 
 Eva M Larsson (MP), ersättare 
 Annita Asplid (S), ersättare 
 Ove Bengtsson (S), ersättare 
 Karl-Fredrik Klinker (MED), ersättare, §163 
   
 Josefin Thedeby, biträdande kommunchef 
 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 
 Malin Bogren, trafikplanerare § 165 
 Andreas Nilsson, räddningschef § 166 
 Jörgen Nilson, beredskapssamordnare § 166 
 Maria Petersson, HR-konsult § 168 
 Richard Mortenlind, utbildningschef § 169 
 Mathilda Nilsson, Kungsbygget § 172 
 Linus Nilsson, Kungsbygget § 172 
 Peter Severin Larsson, näringslivschef § 172 
 Katinka Lovén, översiktsplanerare § 172 
 Linda Svederberg, planeringschef § 172 
 Marion Eckardt, Lokalt ledd utveckling § 172 
 Reino Jacobsson, enhetschef medborgar- och kontorsservice § 172 
 Niklas Wilsson, verksamhetschef § 172  
 Adam Thorén, praktikant § 172 
 William Starck, praktikant §§ 162-167, 170-172 
 Amanda Eriksen, praktikant 
 Oliver Persson, praktikant § 172 
 Florentina Haxhiu, praktikant § 172 
 Adam Kalnak Jönsson, praktikant § 169  
 Adam Johansson, praktikant § 172 
 Julius Nilsson, praktikant § 166 
 
Utses att justera Angeline Eriksson (C) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 16 september 2020 klockan 13:00 
 
Paragrafer  §§ 162-172 
 
 
 



 

 

 
 

Sekreterare __________________________________ 
 Martina Gustavsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Erling Cronqvist (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Angeline Eriksson (C) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 162 Dnr 2020-000120  
 

Motion om etiska mobiltelefoner  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Svensson (V) 
att kommunen utreder möjligheter och eventuella hinder att införa 
etiska mobiltelefoner inom kommunala verksamheter, samt att 
några kommunala arbetsplatser under 2020 prövar och utvärderar 
försök med etiska mobiltelefoner. 
 
Laholms kommun har under flera år använt sig av Apple IOS en-
heter i sin verksamhet. Idag hanteras ca 2800 enheter i systemet. De 
etiska mobiltelefonerna använder sig av operativsystemet Android 
och införandet av etiska mobiltelefoner skulle medföra att de behö-
ver hanteras på ett annat administrativt sätt. För att undvika att 
bygga upp en parallell hantering av andra typer av enheter föreslår 
kommunledningskontoret att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
IT-enhetens tjänsteskrivelse den 21 augusti 2020 
Motion den 27 februari 2020. 
_____ 
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§ 163 Dnr 2020-000278  
 
Övergång av åkeriverksamhet från Halmstad kommun till La-
holmsbuktens VA AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ägardirektiv för 
Laholmsbuktens VA AB enligt beslutsunderlag  
 
2. Revideringen avser tillkommande verksamhetsgren i bolaget om 
att bedriva åkeritjänster. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholm och Halmstads kommuner beslutade under hösten 2019 om 
en ny driftform för VA-verksamheten i kommunerna. Kommun-
fullmäktige i Laholm beslutade den 26 november 2019, § 144, om 
bland annat bolagsordning och ägardirektiv för det nybildade bola-
get.  
Från och med den 1 januari 2020 har den tidigare förvaltningen La-
holmsbuktens VA blivit bolaget Laholmsbuktens VA AB efter be-
slut i Halmstads och Laholms kommunfullmäktige. 
Redan i beredningen av bolagiseringen tydliggjordes att vissa 
följdbeslut skulle komma med anledning av förändring av organi-
sationsform. Föreliggande ärende är ett sådant. Laholmsbuktens 
VA AB avropar lastbilar och grävmaskiner genom att Laholmsbuk-
tens VA AB köper dessa tjänster av åkeriet vid Halmstad kommuns 
servicekontor och dess verksamhetsgren kommuntransport. La-
holmsbuktens VA AB svarar för köp av 80 % av den samlade re-
sursen. För att vidmakthålla beredskapsfunktionen som åkeriet ut-
gör i dagens verksamhet, samt uppfylla arbetsrättsliga krav på hur 
verksamheten kan hanteras strukturellt, är inriktningen att en verk-
samhetsövergång ska ske. Detta innebär att åkeriet föreslås att i sin 
helhet överföras från Halmstad kommuns servicekontor till La-
holmsbuktens VA AB.  
Verksamhetsövergången bör ske senast 31 oktober, för att genom-
föras innan kommande vintersäsong träder i kraft. 
Vid en verksamhetsövergång skapas också möjligheter för Laholms 
kommun att kunna använda resurserna som finns inom bolagets 
verksamhetsgren, åkeritjänster. 
 
I tidigare underlag för beslut till fullmäktige har det redogjorts 
kring styrform för Laholmsbuktens VA AB avseende en förändring 
av köp av tjänster mellan Laholmsbuktens VA AB och kommuner-
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na. Ur underlaget till beslut finns bl.a. följande (Tjänsteskrivelse 
Framtida driftform LBVA, 2019-10-20, DNR 2018-000129): 
När reglerna om intern upphandling inte är tillämpliga kan, i vissa 
fall, andra regler i LOU/LUF tillämpas för köp inom bolaget. Enligt 
lag om offentlig upphandling kan en direktupphandling genomföras 
om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgrän-
sen. I dagsläget handlar dock de interna köpen framförallt om vär-
den över direktupphandlingsgränsen. Det gäller dock oavsett om 
det är organiserat i bolag eller i en gemensam nämnd. Vidare analys 
och samordning måste alltså ske i respektive kommun om beslut 
fattas om bolagisering. En övergångsperiod på ett år föreslås för att 
lösa ut ovanstående interna upphandling för att sedan utvärderas om 
den behöver förlängas. 
 
Laholmsbuktens VA AB avropar lastbilar och grävmaskiner genom 
att Laholmsbuktens VA AB köper dessa tjänster av åkeriet vid 
Halmstad kommuns servicekontor, verksamhet kommuntransport. 
Laholmsbuktens VA AB svarar för köp av 80 % av den samlade re-
sursen.  
 
För att vidmakthålla beredskapsfunktionen som åkeriet utgör i da-
gens verksamhet, samt uppfylla arbetsrättsliga krav på hur verk-
samheten kan hanteras strukturellt, är inriktningen att en verksam-
hetsövergång ska ske mellan Halmstad kommun och Laholmsbuk-
tens VA AB. Detta innebär att åkeriet föreslås i sin helhet överföras 
från Servicekontoret i Halmstad till Laholmsbuktens VA AB. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ägardirektiv (ändringarna är markerade i gult) 
2. Tjänsteskrivelse revideringar i ägardirektiv för Laholmsbuktens 
VA AB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Roland Norrman (M) och Peter Berndts-
son (SD). 
_____ 
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§ 164 Dnr 2020-000048  
 
Växelkassa Lagaholmsskolans elevcafé 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för Laga-
holmsskolans elevcafés kontantfria kassa (kassans nummer:12620) 
inom sin verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för den kon-
tantfria kassan (med nummer 12620) på Lagaholmsskolans elev-
cafés verksamhet. Inbetalningar ska endast göras som swish- och 
babsbetalningar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti. 
_____ 
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§ 165 Dnr 2020-000191  
 
Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2020-2024 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande i enlighet med plane-
ringsenhetens tjänsteskrivelse med tillägg att möjligheten till ar-
betspendling och funktionshindrades möjlighet att resa bör beaktas 
i större utsträckning i trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Halland har till Laholms kommun inkommit med en remiss 
gällande Trafikförsörjningsprogram för Halland 2020-2024. Pro-
grammet är en revidering av nuvarande program och beskriver ut-
vecklingen av kollektivtrafiken perioden 2020-2024 och med ut-
blick mot 2040-2050. Programmet innehåller strategier och princi-
per för utveckling av kollektivtrafiken i regionen, samt beskriver 
kollektivtrafiksituationen för de halländska kommunerna. Som en 
del i uppdateringen har två nya kapitel tillkommit: Trafikeringsbe-
hov tåg 2030-2050 samt Samplanering och ansvarsfördelning. Ett 
nytt mål har även tillkommit som ska leda till minskad klimatpå-
verkan genom att fler väljer att resa med kollektivtrafiken. Målet är 
formulerat så att Marknadsandelen (för kollektivtrafiken) ska vara 
minst 30% år 2030 av det totala resandet med motoriserade fordon. 
Utöver allmänna synpunkter av Trafikförsörjningsprogrammet är 
Region Halland särskilt 
intresserade av att få svar på följande frågor: 
 
• Hur kan kollektivtrafiken i Halland bidra till hög attraktivitet och 
en hållbar samhällsutveckling? 
• Hur kan resandet med kollektivtrafiken öka och bli ännu mer at-
traktiv? Vad kan Region Halland göra? Hallandstrafiken? Kommu-
nen? Trafikverket? Andra aktörer? 
• Vad ser ni är viktigast i arbetet med att utveckla ”hela-resan” dvs. 
resenärens resa från dörr till dörr? 
• Vad ser ni är viktigast i arbetet med att utveckla en kollektivtrafik 
för ett växande Halland? 
 
Kommunstyrelsen har i samband med denna remiss begärt att 
kommunens nämnder yttrar sig i frågan senast den 31 augusti. Ytt-
randen har inkommit från Socialnämnden, Kultur- och utvecklings-
nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Barn- och ungdoms-
nämnden, samt Ungdomsforum och dessa yttranden har behandlats 
och vägts in i handläggningen av Kommunstyrelsens yttrande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-03 
Bilaga 1: Yttrande från Socialnämnden 2020-08-25 § 72 
Bilaga 2: Yttrande från Kultur- och utvecklingsnämnden 2020-08-
27 §112 
Bilaga 3: Yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden 2020-08-26 
§105 
Bilaga 4: Yttrande från Barn- och ungdomsnämnden 2020-08-26 § 
71 
Bilaga 4: Protokoll från Ungdomsforum2020-05-25 
Missiv remiss: Trafikförsörjningsprogram för Region Halland 
2020-2024 
Remiss Trafikförsörjningsprogram 2020-2024 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
Lars Gustavsson (KD): Yrkar tillägg till ledningsutskottets förslag 
att funktionshindrades möjlighet att resa bör belysas ytterligare i 
programmet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Lars Gustafssons (KD) förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Region Halland 
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§ 166 Dnr 2020-000246  
 
Remiss om Regional samverkansplan för pågående dödligt våld 
i Halland 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommun har inga synpunkter på föreslagen Regional 
samverkansplan för pågående dödligt våld i Halland. 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun har från Länsstyrelsen mottagit ett förslag på 
Regional samverkansplan för pågående dödligt våld i Halland för 
synpunkter.  
 
Begreppet pågående dödligt våld inbegriper både terrorhändelser 
och brott med annat uppsåt där ett mer eller mindre urskillningslöst, 
livsfarligt våld riktas mot flera personer och fortgår tills det avbryts, 
i normalfallet av någon annan än gärningspersonen själv. 
 
Den regionala samverkansplanen är framtagen enligt ”Vägledning – 
Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö”(MSB, 2018). 
Planen har tagits fram genom aktörsgemensamt scenariospel enligt 
”Insatsplanering - Åttastegsmodellen”(MSB, 2015). Sjutton organi-
sationer inom länet deltog i scenariospelet. Från Laholms kommun 
deltog Säkerhetssamordnare och Räddningstjänst.  
 
Parallellt med arbetet att sammanställa den regionala samverkans-
planen har de operativa organisationerna, polis, ambulans och 
räddningstjänst inom Polisregion Västs geografiska område genom-
fört aktörsgemensam utbildning och övning. 
 
Kommunen har varit delaktig i scenariospelet där grunden till pla-
nen lades och Länsstyrelsen har stämt av med kommunen efterhand 
som planen tagit form. Planen stämmer väl överens med de riktlin-
jer som polis, räddningstjänst och ambulans utgått ifrån i de aktörs-
gemensamma utbildningarna och övningarna samt den nationella 
vägledningen på området. 
 
Planen beräknas antagas i Regionala rådets styrgrupp i december 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020 
Regional samverkansplan för pågående dödligt våld i Halland 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Roland Norrman (M): 
Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
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§ 167 Dnr 2020-000193  
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner reviderad delegationsordning att gälla 
från och med 15 oktober 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott beslutade 
den 4 februari 2020 att upphandlingsfunktionen utökas med en 
tjänst, funktionschef för upphandling. 
 
Med anledning av ovanstående förändring och att en funktionschef 
för upphandling nu rekryterats föreslås den delegation som legat på 
kanslichef/biträdande kommunchef att flyttas till upphandlingsche-
fen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2020. 
Förslag till reviderad delegationsordning. 
_____ 
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§ 168 Dnr 2020-000224  
 
Arbetsmiljöredovisningar 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Verksamhetscheferna får i uppdrag att 
- analysera resultatet av den årliga arbetsmiljöredovisningen och, i 
det fall det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, åt-
gärda dessa. 
- redovisa verksamhetens uppföljning av arbetsmiljöarbetet till 
verksamhetsnämnden. 
- tillse att arbetsmiljörutinerna är uppdaterade och finns tillgängliga 
i verksamhetens del av intranätet. 
- säkerställa att verksamhetens behov av utbildning kring brand-
skydd, hot och våld, ergonomi och andra verksamhetsspecifika ar-
betsmiljöutbildningar ingår fortlöpande i den egna interna utbild-
ningsplaneringen. 
 
2. Personalenheten ges i uppdrag att bilda en utvecklingsgrupp i 
samverkan med verksamheterna och personalorganisationerna för 
att ta fram förslag till åtgärder i arbetet med ”Avsiktsförklaring – 
Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting”. 
 
3. Personalenheten får i uppdrag att samordna införandet av ett di-
gitalt system för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ex. KIA-
system eller liknande för att underlätta det systematiska arbetsmil-
jöarbetet i vardagen. 
 
Ärendebeskrivning 
I arbetsmiljölagen står att arbetsgivare och arbetstagare ska sam-
verka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Ett väl genomfört och 
fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa 
och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Att systematiskt under-
söka, riskbedöma och följa upp är centralt i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet. 
Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar 
och naturlig del av verksamheten, och att alla anställda är engage-
rade och aktiva i arbetsmiljöarbetet. 
Viktigt är också att det finns tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgif-
terna inom organisationen, att rutiner och checklistor är verksam-
hetsanpassade och att detta arbete ständigt utvärderas och vid behov 
förändras. 
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Arbetsgivaren ska tillse att chefer och skyddsombud har tillräckliga 
kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och tillhandahålla stöd och 
verktyg för att utveckla arbetsmiljöarbetet. 
Kommunstyrelsen har till uppgift att årligen granska hur verksam-
heterna bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Personalenhet-
en har upprättat en sammanställning över verksamheternas inläm-
nade redovisningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
Årlig redovisning arbetsmiljö 2019 BUN 
Sammanställning checklista SAM BUN 
BUN sammanställning arbetsskador och tillbud 
KUN arbetsmiljöredovisning 2019 
KLK arbetsmiljöredovisning 2019 
Slutrapport friska brandmän 
Arbetsmiljöredovisning SAM 200510 SON 
Samhällsbyggnad svarsjournal 1 
Samhällsbyggnad svarsjournal 2 
Miljökontoret SAM årsuppföljning 2019 
Miljökontoret arbetsmiljöredovisning 2019 
Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för Laholms 
kommun 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 169 Dnr 2019-000262  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, barn- och ungdomsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen. 
      
      
_____ 
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§ 170 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 9 september 2020. 
Förteckning över synpunkter och förslag den 9 september 2020. 
_____ 
 
 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kommunstyrelsen 2020-09-15  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 171 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 8 september 2020. 
Förteckning av delegationsbeslut den 9 september 2020. 
Räddningstjänstens delegationsbeslut juli-augusti 2020. 
_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 172 Dnr 2020-000003  
 
Informationsärenden 

 
Företagspresentation, Kungsbygget 
Mathilda och Linus Nilsson, Peter Severin Larsson 
 
Fördjupad översiktsplan kusten 
Katinka Lovén 
 
Sofieroleden 
Linda Svederberg 
 
Lokalt ledd utveckling 
Marion Eckardt, Reino Jacobsson, Angela Magnusson 
 
Information från ordförande om hemsjukvårdsavtalet 
Erling Cronqvist 
 
Information från personal- och organisationsutskottet 
Roland Norrman 
 
 
      
_____ 
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