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§ 138 Dnr 2015-000397  

 

Verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdena för dricks-

vatten och spillvatten enligt Laholmsbuktens VA-nämnds förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2015 lämnade Laholmsbuktens VA-nämnd förslag på revi-

dering av verksamhetsområden för spill- och dricksvatten. Miljö- 

och Byggnadsnämnden framförde den 18 november 2015, § 167 

bland annat att verksamhetsområdena skulle följa de upprättade de-

taljplanerna och inte utelämna områden inom dessa.  

 

Laholmsbuktens VA instämde i miljö- och byggnadens synpunkter 

förutom vad gällde fastigheter i Hov som tidigare varit inom verk-

samhetsområdet för spillvatten, men blivit borttagna i det nya för-

slaget. Laholmsbuktens VA ansåg att det inte var ekonomiskt för-

svarbart att dessa fastigheter skulle omfattas av verksamhetsområ-

det då detta skulle innebära kostnader för flyttning av förbindelse-

punkter. Fastigheterna kommer fortsättningsvis anslutas genom av-

tal.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 149. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2018. 

Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 11 juni 2018. 

Förslag till verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 139 Dnr 2018-000084  

 

Svar på motion om kommunalt nyårsfyrverkeri 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige har Lennart Svensson föresla-

git att kommunen arrangerar ett kommunalt fyrverkeri vid varje 

årsskifte. 

 

Laholms kommun har genom de lokala ordningsföreskrifterna till-

stånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att an-

vända pyrotekniska varor under hela året med undantag för påskaf-

ton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 18.00 och därpå 

följande dag till kl. 01.00. 

 

Fyrverkerier är ett uppskattat inslag på nyårsafton men de orsakar 

också höga ljud som skapar rädsla hos många djur och människor. 

Det innehåller flera kemiska preparat som inte är miljövänliga och 

det skräpar ner. 

 

Kommunledningskontoret uppskattar att kostnaden för ett effekt-

fullt men ändå rimligt kommunalt fyrverkeri till mellan 80 och 150 

tkr. Ett kommunalt nyårsfyrverkeri skulle bidra till ett säkrare fi-

rande om färre privatpersoner därmed skjuter egna raketer. Hur stor 

skillnad det skulle kunna bli i Laholms kommun, med många 

mindre orter spridda över hela kommunen, är svårt att förutse.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 150. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juli 2018. 

Motion den 24 januari 2018.  

_____ 
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§ 140 Dnr 2018-000094  

 

Svar på motion om skyltning vid biograf Maxim 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och utvecklingsnämn-

den att efter samråd med biografägaren och fastighetsägaren ta 

fram förslag på utformning med kostnadsberäkning för ny skylt 

vid biograf Maxim.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per Asklund att kom-

munen på nytt tar upp frågan om ny skyltning vid biograf Maxim.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår den 27 juni 2018 § 112 att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunledningskontoret 

föreslår att fullmäktige ger kultur- och utvecklingsnämnden i upp-

drag att efter samråd med biografägaren och fastighetsägaren ta 

fram förslag på utformning med kostnadsberäkning för ny skylt vid 

biograf Maxim.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 151. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 27 juni 2018 § 112. 

Motion den 14 februari 2018.  

_____ 
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§ 141 Dnr 2018-000279  

 

Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet i Hal-

land 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner förbundsordning för Samordnings-

förbundet i Halland.  

 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland föreslår en revide-

ring av förbundsordningen som antogs i november 2011. Förslaget 

innebär att styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och 

en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer istället för 

nuvarande lydelse om att ordförandeskapet ska vara rullande och 

ettårigt. 

 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland skriver att skälen till 

förändringen är att styrelsen inte anser att det är till gagn för verk-

samhetens långsiktighet och kontinuitet att varje år utse en ny ord-

förande. Genom förslaget kan stabilitet både under mandatperiod 

och i skiften mellan mandatperioder bibehållas.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 152. 

Skrivelse från styrelsen för Samordningsförbundet i Halland den 18 

juni 2018. 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 142 Dnr 2018-000007  

 

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om hem-

sjukvården i Halland. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner reglemente för gemensamma 

nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. 

 

3. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om ersätt-

ningsmodell för 2018-2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland och kommunerna enades under 2014 om en över-

enskommelse för hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen in-

nebar bland annat att kommunerna under 2015 övertog ansvaret för 

hemsjukvården upp till och med sjuksköterske-, fysiotera-

peut/sjukgymnast och arbetsterapeutsnivå från Region Halland.  

 

Överenskommelsen skulle utvärderas efter två år vilket har skett av 

extern konsult under våren 2017. Utvärderingen var överlag positiv 

till överenskommelsen, men identifierade flera förbättringsområ-

den. I juni 2017 tog Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 

hjälpmedel (GNHH) beslut om att en revidering skulle genomföras 

av hemsjukvårdsöverenskommelsen. Strategisk grupp för social-

tjänst och närliggande hälso- och sjukvård fick i uppdrag att, i nära 

samarbete med den gemensamma nämnden, arbeta fram ett förslag 

till en reviderad överenskommelse om hemsjukvård i Halland uti-

från utvärderingens resultat. 

 

Föreligger nu förslag till revidering av överenskommelsen. Vidare 

har en politisk styrgrupp arbetat fram ett förslag till överenskom-

melse kring den ekonomiska regleringen 2018 och 2019. 

 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner över-

enskommelse om hemsjukvården i Halland, reglemente för gemen-

samma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt överens-

kommelse om ersättningsmodell för 2018-2019.  

 

 

 

 forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 153. 

Socialnämndens protokoll den 19 juni 2018 § 69. 

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland. 

Reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och 

hjälpmedel. 

Överenskommelse om ersättningsmodell för 2018-2019. 

Slutrapport Framtidens hemsjukvård.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 143 Dnr 2018-000313  

 

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan hu-

vudmännen vid utskrivning från slutenvård samt överens-

kommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård i Halland 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner tillfällig överenskommelse för 

betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slu-

tenvård. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om Trygg 

och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Hall-

and.  

 

Ärendebeskrivning 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-

vård (2017:612) trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upp-

hävdes lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för 

viss hälso- och sjukvård. 

 

Huvudmännen ska nu fastställa gemensamma riktlinjer avseende 

samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskom-

melser med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsan-

svar, samt vilka belopp som ska betalas.  

 

De halländska kommunerna och Region Halland har tillsammans 

tagit fram gemensamma riktlinjer för att säkerställa att samordning 

av insatser sker tryggt, säkert, effektivt och jämlikt.  

 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner tillfällig 

överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid 

utskrivning från slutenvård innebärande att betalningsansvaret fort-

satt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner 

om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills 

ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 

den 31 oktober 2018. Under övergångsperioden 2018 baseras betal-

ningsansvaret för kommunerna på 2017 års fakturering.  

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 154. 

Socialnämndens protokoll den 19 juni 2018 § 68. 

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvud-

männen vid utskrivning från slutenvård. 

Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i Halland.  

_____ 
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§ 144 Dnr 2017-000485  

 

Godkännande av planprogram för Mellbystrands centrum 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner planprogrammet för Mellbyst-

rands centrum. 

 

2. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppgift 

att upprätta detaljplan för det aktuella programområdet. Planar-

betet ska grunda sig på planprogrammet. Gestaltningsfrågan 

ska ges stor vikt i samband med detaljplanearbetet. 

 

3. Kommunstyrelsen prioriterar kommande detaljplan för Mell-

bystrands centrum till plats nummer 4 i väntelistan för planar-

beten. 

 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringskontoret att ta fram en 

parkeringsutredning för kusten där utbud och behov av all-

männa parkeringsplatser studeras.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens beredningsutskott (§ 74) beslutade den 7 maj 

2012 att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppgift att upprätta sju 

detaljplaner för Mellbystrand centrum. Planprogrammet omfattar 

två av de utpekade delområden (nr 4 och nr 6), som kommunstyrel-

sen fattade beslut om att upprätta detaljplan för. 

 

Programområdet omfattar Mellbystrands centrum och sträcker sig 

från Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäck-

vägen i söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavä-

gen i stort sett dess västra. 

 

Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbystrand centrum 

med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och 

parkområden samt att säkerställa att ytor för dagvattenhantering 

och parkeringsplatser tillgodoses inom området. 

 

Planprogrammet har varit ute på samråd mellan den 4 december 

2017 och den 28 februari 2018. Samrådsmöte hölls i Mellbyst-

randsskolans matsal den 29 januari 2018. Under samrådet kom 

synpunkter in från bland annat myndigheter, kommunala organ, 

sakägare och allmänhet. 

  forts 
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Programbeskrivningen har efter samrådet ändrats i följande avse-

ende: 

 byggnad inom fastigheten Åmot 1:102 kan rivas 

 befintliga träd inom området kan omfattas av biotopskydd 

 en översiktlig redovisning av den framtagna trafikutredningen 

för korsningen E6 – väg 24. 

 

Då planprogrammet är ett tidigt skede som endast avser att visa på 

kommunens övergripande mål och struktur för området, så kommer 

handlingarna fortsatt att ge möjligheter till olika utformningar av 

såväl bebyggelse som gator med parkeringsplatser och bussvänd-

plats. Därmed finns det kvarstående sakägare som inte har fått sina 

synpunkter tillgodosedda. 

 

Planprogrammet bedöms vara färdigt för godkännande. Efter att 

planprogrammet har godkänts ska arbetet med en detaljplan för om-

rådet inledas.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 155. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 juni 2018 § 87. 

Planprogram för Mellbystrands centrum.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 145 Dnr 2017-000328  

 

Planbesked för Mellby 1:104, 1:105 med flera i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om planbesked för Mellby 

1:104, Mellby 1:105 med flera för att möjliggöra ny bostadsbe-

byggelse med mera inom området. I det kommande detaljpla-

nearbetet ska utformningen av området fortsatt studeras vidare, 

bland annat ska de delar som nämns i bilagd tjänsteskrivelse 

från samhällsbyggnadskontoret studeras särskilt.  

 

2. Kiosken ska placeras inom planområdet med bibehållen parke-

ringsplats i söder. 

 

3. Gestaltningen ska genomlysas i området. 

 

4. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet ska bekostas 

av exploatören/exploatörerna och att ett planavtal ska tecknas. 

Planarbetet ska utföras av kommunens egen personal alternativt 

av de konsulter som kommunen har ramavtal med. 

 

5. Kommunstyrelsen prioriterar detaljplanen på plats nummer 14 i 

väntelistan för planarbeten. Detaljplanearbetet förväntas kunna 

påbörjas under våren 2020 och vara antagen under våren 2021. 

 

6. Kommunstyrelsen tar ut en avgift om 17 920 kronor för planbe-

skedet.  

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om planbesked för Mellby 1:104, 1:105, 1;123, 1:127, 

1:128 och 1:81 (kommunens parkering) kom in den 8 augusti 2017. 

 

För att ge en förtydligande bild av vad planbeskedet innebär för 

hela området, begärde miljö- och byggnadsnämnden in komplette-

rande handlingar i form av en skiss som omfattar hela området för 

sökt planbesked. Villkoret för skissen var att den skulle vara av-

stämd med samtliga ägare av de fastigheter som berörs inom det 

området som planbeskedet är sökt för. En sådan skiss kom in den 3 

april 2018. 

 

 

 

  forts 
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En ny detaljplan innebär att område för friluftsändamål försvinner 

och ersätts med bostäder. De föreslagna nya bostäderna innebär ett 

komplement till det befintliga villa- och fritidshusbeståndet i Mell-

bystrand.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 156. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 juni 2018 § 88. 

Ansökan om planbesked för Mellby 1:104, Mellby 1:105 m.fl.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 146 Dnr 2018-000135  

 

Planbesked för Skummeslöv 30:15 i Skottorp 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till ledningsutskottet.  

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om planbesked från den 8 mars 2018 avser Skummeslöv 

30:15. Fastigheten ligger väster om Skummeslövs kyrka i Skottorps 

tätort. Syftet med ansökan är att planlägga för begravningsverk-

samhet med tillhörande anläggningar och byggnader samt för ett 

nytt församlingshem. 

 

Framtidsplan 2030 föreslår att området vid sitt läge intill E6 bör ut-

nyttjas för exponering som entré till Skottorp, detta bör i sin tur at-

trahera befintlig och ny näringsverksamhet till samhället. Över-

siktsplanen tar även upp att buller från E6 kan upplevas som stö-

rande i de västra delarna av orten och bör studeras. 

 

Området ingår i ett vattenskyddsområde som täcker stora delar av 

Skottorps tätort vilket ställer ökade krav av lämplig verksamhet för 

området. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att norra delen av fastighet-

en är olämplig för begravningsändamål och inte bör planläggas för 

sådan verksamhet och föreslår därför att ansökan om planbesked i 

sin helhet bör avslås. Den av större skala tilltänkta komposterings-

verksamheten ses även den som olämplig i sin placering av entrén 

till Skottorps tätort.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 157. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 juni 2018 § 89. 

Ansökan om planbesked.  

_____ 
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§ 147 Dnr 2018-000304  

 

Försäljning av Lilla Tjärby 1:169 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpebrevet.  

 

Ärendebeskrivning 

På fastigheten Lilla Tjärby 1:169 har Laholmshem uppfört ett LSS-

boende på kommunens uppdrag. Boende blev klart för inflyttning i 

juni 2018. Fastigheten Lilla Tjärby 1:169 ägs Laholms kommun 

varför ett köpebrev där Laholmshem AB förvärvar fastigheten för 

560 000 kronor har upprättats. Priset är beräknat utifrån i området 

gällande taxeringsvärde. Laholmshem står för alla övriga kostnader 

i samband med byggnation och köpet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 158. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 10 juli 2018. 

Köpebrev undertecknat av Laholmshem AB.  

_____ 
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§ 148 Dnr 2018-000305  

 

Försäljning av Fagotten 36 i Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpebrevet.  

 

Ärendebeskrivning 

På fastigheten Fagotten 36, belägen bakom brandstationen i La-

holm, har Laholmshem AB uppfört ett bostadshus med fyra ung-

domslägenheter. Fastigheten omfattar 1 608 kvadratmeter.  

 

Ett arrendeavtal skrevs med Laholmshem under 2015 men då bola-

get har planer på att uppföra ytterligare ett likadant bostadshus på 

tomten är det lämpligare att Laholmshem äger fastigheten. Med an-

ledning av detta har ett köpebrev tagits fram där Laholmshem AB 

förvärvar fastigheten för 400 000 kronor. Priset motsvarar ungefär 

två kommunala villatomter på Glänningeområdet och bedöms som 

marknadsmässigt. Laholmshem AB står för alla övriga kostnader i 

samband med byggnation och köpet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 159. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 10 juli 2018. 

Köpebrev undertecknat av Laholmshem AB.  

_____ 
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§ 149 Dnr 2018-000294  

 

Nyttjanderättsavtal för Dömestorp 1:27 i Hasslöv 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har sedan tidigare genom ett nyttjanderättsavtal upplåtit 

fastigheten Dömestorp 1:27 till Hasslövs Idrottssällskap. Upplåtel-

setiden för detta avtal var 20 år räknat från 1 januari 1998 och där-

efter förlängs avtalet med ett år i taget. Hasslövs Idrottssällskap 

planerar för ny belysning på idrottsplatsen och avser att söka bidrag 

eller banklån för detta. Deras nuvarande nyttjanderättsavtal begrän-

sar dock möjligheten att få bidrag eller banklån eftersom det löper 

på förlängning med 6 månaders uppsägningstid. Därför har före-

ningen nu ställt frågan om att få ingå ett nytt nyttjanderättsavtal 

med kommunen. 

 

Planeringskontoret har tagit fram ett förslaget till nyttjanderättsavtal 

som i huvudsak har samma bestämmelser som det förra avtalet. 

Föreningen medges rätt att för idrottsändamål och därmed förenlig 

verksamhet använda fastigheten och byggnaden med omklädnings-

rum. Upplåtelsetiden utgör 20 år från och med dagen för kommu-

nens undertecknande av avtalet. Upplåtelsetiden förlängs därefter 

med 5 år i sänder med 1 års uppsägningstid. För upplåtelsen utgår 

ingen ersättning. Föreningen är däremot skyldig att bekosta och an-

svara för all drift, underhåll, skötsel och reparationer för det upp-

låtna området.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 160. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 28 juni 2018. 

Nyttjanderättsavtal.  

_____ 
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§ 150 Dnr 2018-000307  

 

Anläggningsarrende på Mellby 2:4 i Mellbystrand 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till planeringskontoret för 

att ta fram ett arrendeavtal med åtta års arrendetid.  

 

Ärendebeskrivning 

Net4Mobility HB vill uppföra en teknikbod för telekommunikation 

på kommunens fastighet Mellby 2:4 i Mellbystrand intill befintlig 

mast på fastigheten. Som ett led i detta har ett arrendeavtal med 10 

års arrendetid tagits fram. Årlig arrendesumma uppgår till 1 500 kr. 

Avtal med mastägaren åligger det Net4Mobility att själva teckna.  

 

Planeringskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner arren-

deavtalet mellan kommunen och Net4Mobility HB.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 161. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 13 juli 2018. 

Förslag till arrendeavtal mellan kommunen och Net4Mobilty HB.  

_____ 
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§ 151 Dnr 2018-000076  

 

Växelkassor inom kommunstyrelsens verksamheter 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Andreas Albjär till ny ansvarig för växel-

kassa 12766 Smedjebackens kök samt ny ersättare för växelkassa 

12767 Björkebogårdens kök.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning och ansvar för hand- och 

växelkassor inom sin verksamhet. Kommunledningskontoret förslår 

ny ansvarig för växelkassa 12766 Smedjebackens kök samt ny er-

sättare för växelkassa 12767 Björkebogårdens kök.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 162. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 juli 2018.  

_____ 
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§ 152 Dnr 2017-000199  

 

Hyresavtal för lokaler åt socialkontoret, Laxen 4 i Laholm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner hyresavtal för Laxen 4.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialkontoret på Trädgårdsgatan har under lång tid varit trångbott 

och har efter en inspektion från Arbetsmiljöverket hösten 2016 fått 

krav på sig att förbättra säkerhet och arbetsmiljö. På lång sikt är 

tanken att skapa ett gemensamt myndighetskontor. En förstudie har 

utförts under 2018 avseende olika alternativ, men i avvaktan på fär-

digställandet av ett sådant behöves andra lokaler.  

 

Under hösten 2017 framgick att Laholmshem AB planerar flytta 

kundtjänst till Trulsgården vilket skulle frigöra lokaler i f.d. station-

en, varför denna utreddes tillsammans med verksamheten. Lokalen 

skulle efter viss ombyggnad kunna vara lämplig för socialpsykia-

trin. Laholmshems flytt har kraftigt försenats. 

 

Av detta skäl så har nya, lämpligare lokaler hittats i fastigheten 

Laxen 4, f.d. Familjeläkarmottagningen. Planeringskontoret har 

förhandlat med fastighetsägaren Laholms sparbank om hyreskon-

trakt för lokalen. Behovet av en skyndsam flyttning av personal 

ifrån Socialkontoret på Trädgårdsgatan har accentuerats av att en-

hetscheferna har lämnat tillbaka sina arbetsmiljödelegationer och 

anmäl kommunen till Arbetsmiljöverket.  

 

Enligt kontraktet kommer fastighetsägaren att iordningställa loka-

lerna för kommunens behov. Investeringskostnaderna för hyresgäs-

tanpassningen slås ut på åtta år, därefter gäller grundhyran. Lokalen 

är 263 m2 stor och grundhyran uppgår till 420 800 kronor per år. 

De första åtta åren tillkommer 67 000 kr per år för investeringarna.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2018. 

Hyresavtal.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C) i handläggningen 

av ärendet. 

_____ 
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§ 153 Dnr 2018-000264  

 

Bidrag till byalag 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till planeringskontoret.  

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att uppmärksamma att kommunen överstigit 25 000 invånare 

föreslås att kommunens byalag erbjuds bidrag för att fira folkök-

ningen. Planeringskontoret föreslår att bidraget ska vara kopplat till 

folkmängden i byarna. Om samtliga byalag erhåller bidrag enligt 

förslaget uppgår summan till 99 000 kr. Kostnaden föreslås belasta 

kommunstyrelsens kontor för oförutsedda utgifter.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 163. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018.  

_____ 
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§ 154 Dnr 2018-000075  

 

Omprövning av vissa delar av beslutade förändringar av kom-

munstyrelsens organisation 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner framlagda förslag till ompröv-

ningar av beslutad organisation för kommunstyrelsen. 

 

2. Tillförordnad kommunchef ges i uppdrag att, i de delar av or-

ganisationen som inte ska träda i kraft den 1 september 2018, 

till kommunstyrelsen framlägga reviderat organisationsförslag 

för att gälla tidigast from den 1 januari 2019. I avvaktan på ett 

sådant förslag tillsätts inte vakant tjänst som planeringschef.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2018, § 51, att godkänna 

ett av kommunledningskontoret framlagt förslag till ny organisation 

för kommunstyrelsens verksamheter. Organisationen skulle gälla 

från och med den 1 september 2018. Det huvudsakliga syftet med 

omorganisationen var att skapa en tydligare åtskillnad mellan lö-

pande driftverksamhet och långsiktiga och strategiska planerings-

uppgifter. För att uppnå en sådan förändring skulle ett servicekon-

tor bildas för att svara för den löpande driftverksamheten, såväl in-

ternt som externt.  

 

Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse den 30 juli 2018 

att förberedelsearbetet avseende vissa delar av förändringen har 

försenats. Samtidigt anses det finnas ett behov av att ytterligare 

analysera de förväntade effekterna och konsekvenserna av delar av 

organisationsförändringen. De problemområden som framfördes i 

den risk- och konsekvensanalys, som genomfördes i samband med 

organisationsutredningen, behöver också belysas ytterligare. Av 

dessa skäl framläggs förslag på förändringar och omprövningar av 

vissa delar i det beslut som kommunstyrelsen fattade under mars 

månad.  

 

Det föreslås att planerade verksamhetsöverföringar till planerings-

kontoret och övriga förändringar inom detta kontor avbryts i avvak-

tan på fördjupade analyser. Detta gäller bla befintlig IT-enhet som 

skulle flyttas från kommunledningskontoret. Inte heller den plane-

rade flyttningen av ungdomssamordnare och integrationsstrateg till 

kontorets strategienhet genomförs i nuläget. 

  forts 
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Vidare föreslås det att informationsverksamheten, inklusive sam-

ordningen av kommunens webbplats, överförs till servicekontoret i 

stället för till planeringskontoret. Därmed överförs hela den nuva-

rande kommunikationsenheten till detta kontors enhet för intern & 

extern service. 

 

I avvaktan på den kommande analysen föreslås det att den vakanta 

tjänsten som planeringschef inte ledigförklaras och tillsätts.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 164. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 juli 2018.  

_____ 
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§ 155 Dnr 2018-000314  

 

Tillägg till kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar tillägg till kommunstyrelsens doku-

menthanteringsplan.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms 

kommun ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Dokumenthanteringsplanen ser också till att myndigheten uppfyller 

6 § i arkivlagen (1990:782) som säger att alla myndigheter ska föra 

en systematisk arkivförteckning.  

 

Dokumenthanteringsplanen har även till syfte att besluta om gall-

ring av allmänna handlingar inom kommunstyrelsen. Gallring ska 

planeras på bästa möjliga sätt så att det inte bryter mot behoven i 3 

§ i arkivlagen (1990:782): 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar 

 Behovet av information för rättskipning och förvaltning 

 Forskningens behov 

 

Dokumenthanteringsplanen bör uppdateras löpande, gärna årligen, 

för att kunna följa verksamheternas förändringar såsom omorgani-

sationer eller förändringar i arbetssätt.  

 

Med anledning av införande av nya rutiner för inpassering i stads-

huset behöver dokumenthanteringsplanen uppdateras så att den för-

teckning över besökare i stadshuset som ska upprättas kan gallras 

vid intellektualitet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 165. 

Tillägg till kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. 

Nya rutiner för inpassering in stadshuset.  

_____ 
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§ 156 Dnr 2018-000286  

 

Svar på remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om 

minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun tillstyrker EU-kommissionens förslag till direk-

tiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Med 

hänvisning till Agenda 2030, mål 12 – Hållbar konsumtion och 

produktion samt mål 14 – Hav och marina resurser, framhåller La-

holm kommun att direktivet bör eftersträva hårda krav på produkt-

ionsansvar och marknadsförbättringar.  

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att mängden marint plastskräp i haven ökar, med 

negativa följder för ekosystemen, den biologiska mångfalden och 

eventuellt även människors hälsa har EU-kommissionen tagit fram 

ett förslag till direktiv. 

 

Huvudsyftet med direktivet är att förebygga och minska det marina 

plastskräpet i form av plastartiklar för engångsbruk och fiskered-

skap som innehåller plast. Det ska göras genom att komplettera de 

åtgärder som redan planeras inom ramen för EU:s plaststrategi, åt-

gärda de konstaterade bristerna i befintliga åtgärder och lagar samt 

ytterligare stärka EU:s systemiska metod på detta område.  

 

Planeringskontoret framför att för Laholms kommuns del innebär 

direktivet fortsatt arbete med att minska plastens förekomst inom 

kommunens geografiska område genom faktiska åtgärder och in-

formationsspridning.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 166. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 4 juli 2018. 

Remiss av förslag till direktiv om minskning av vissa plastproduk-

ters inverkan på miljön.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och energidepartementet 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Kommunstyrelsen 2018-08-14  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 157 Dnr 2018-000297  

 

Svar på remiss av energimyndighetens förslag till nya riksin-

tresseområden för energiproduktion vattenkraft 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun har följande synpunkter på energimyndighetens 

förslag till nya riksintresseområden för energiproduktion vatten-

kraft: 

 

Med hänvisning till Laholms kommuns vision om fritidsfiske och 

fisketurism bör de nedersta kraftverken i Lagan; Laholm, Karsefors 

och Skogaby, i dagsläget inte pekas ut som riksintresse för energi-

produktion. Först bör en utredning göras om hur åsträckan på ett 

optimalt sätt kan utnyttjas för såväl fiske, ekosystemtjänster som 

för kraftproduktion, dvs på liknande sätt som gjorts för Hertingfor-

sen i Ätran.  

 

Ärendebeskrivning 

Energimyndigheten har bland annat ansvar för att utse riksintressen 

för energiproduktion och energidistribution. Energimyndigheten 

har skickat en remiss till Länsstyrelsen i Hallands län med förslag 

på nya riksintresseområden för vattenkraft (energiproduktion). 

Energimyndigheten önskar synpunkter på förslaget som helhet men 

önskar även ta del av ytterligare information för riksintresseområ-

dena som kan vara av vikt inför det slutgiltiga beslutet. Länsstyrel-

sen i Halland efterfrågar i sin tur Laholms kommuns synpunkter på 

förslaget. 

 

För Laholms kommuns del innebär förslaget att kommunens sex 

vattenkraftverk i Lagan (Lagan, Karsefors, Skogaby, Knäred nedre, 

Knäred övre samt Bassalt) inklusive dammar och vattenvägar pekas 

ut som riksintresse.  

 

Den 18 juni i år överlämnade Sportfiskarna i Halland tillsammans 

med Naturskyddsföreningen i Södra Halland och Älvräddarna i 

centrala Halland en lista med 1600 namnunderskrifter till kommu-

nen med uppmaning att på liknande sätt som i Hertingforsen åter-

skapa fria vandringsvägarför lax och öring i Lagan. 

 

 

 

 

  forts 
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Enligt Laholms kommuns Vision för fritidsfiske och fisketurism 

ska kommunen 2020 vara en av Sveriges mest attraktiva platser för 

fritidsfiske och fisketurism. Enligt visionen ska havet, sjöar och 

vattendrag producera ekosystemtjänster som tillgodoser fritidsfis-

kets och fisketurismens behov.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 167. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 4 juli 2018. 

Remiss av energimyndighetens förslag till nya riksintresseområden 

för energiproduktion vattenkraft.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Erling Cronqvist (C): Laholms kommun har inget att erinra mot 

förslaget från energimyndigheten. 

 

Kjell Henriksson (S) med instämmande av Eva M Larsson (MP) 

och Thomas Lövenbo (SD): Med hänvisning till Laholms kommuns 

vision om fritidsfiske och fisketurism bör de nedersta kraftverken i 

Lagan; Laholm, Karsefors och Skogaby, i dagsläget inte pekas ut 

som riksintresse för energiproduktion. Först bör en utredning göras 

om hur åsträckan på ett optimalt sätt kan utnyttjas för såväl fiske, 

ekosystemtjänster som för kraftproduktion, dvs på liknande sätt 

som gjorts för Hertingforsen i Ätran. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslag mot varandra och finner att kommun-

styrelsens beslutar i enlighet med Erling Cronqvists förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsens godkänner följande propo-

sitionsordning: 

Ja-röst för Kjell Henrikssons förslag. 

Nej- röst för Erling Cronqvist förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlig-

het med Kjell Henrikssons förslag. 

____ 

 

Ersättarnas mening 

Lars Gustafsson (KD) och Margareta Jonsson (L) instämmer med 

Erling Cronqvists förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Hallands län 

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Erling Cronqvist (C) 

 

X   

Kjell Henriksson (S) X 

 

  

Christer Johnsson (M) 

 

X   

Lena Olofsdotter (C) 

 

X   

Eva M Larsson (MP) X 

 

  

Annita Asplid (S) X 

 

  

Rosita Antonsson (S) X 

 

  

Thomas Lövenbo (SD) X 

 

  

Elisabet Babic (M) 

 

X   
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§ 158 Dnr 2018-000282  

 

Svar på remiss av EU-direktiv om skydd för personer som rap-

porterar om överträdelser av unionsrätten 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen yttrar sig över EU-direktiv om skydd för perso-

ner som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, i enlighet 

med kommunledningskontorets förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Justitiedepartementet har remitterat EU-direktiv om skydd för per-

soner som rapporterar om överträdelser av unionsrätten för ytt-

rande. Syftet med förslaget är att tillförsäkra så kallade visselblå-

sare som larmar om missförhållanden inom angivna områden inom 

EU-rätten ett starkare skydd. 

 

Direktivet ställer bland annat krav på att i första hand larma om 

missförhållanden internt, i andra hand externt till nationella myn-

digheter som ansvarar för frågan och i sista hand till allmänheten. 

De interna rapporteringskanalerna ska bland annat tillförsäkra ano-

nymitet och att den som rapporterat ska få återkoppling i ärendet. 

Skyldigheten inskränks till att omfatta kommuner med minst 10 

000 invånare och företag med minst 50 anställda eller en årlig om-

sättning på minst 10 miljoner euro. 

 

Kommunledningskontorets har upprättat ett förslag till yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 7 augusti 2018 § 168. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 juli 2018. 

Kommunledningskontorets förslag till yttrande. 

Förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om 

överträdelser av unionsrätten.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Justitiedepartementet 
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§ 159 Dnr 2017-000269  

 

Samråd om avfallsplan för Laholms kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen samråder om förslag till avfallsplan med bi-

lagor från och med den 27 augusti till och med den 24 septem-

ber 2018 enligt sändlista. 

 

2. Kommunstyrelsen bedömer att avfallsplanens genomförande 

inte medför någon betydande miljöpåverkan.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställer avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Avfallsplanen ska ses över minst var fjärde år och uppdateras vid 

behov. 

 

Kommunstyrelsen är ansvarig för avfallshanteringen i kommunen, 

vilket även omfattar att ta fram avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Planeringskontoret har upprättat förslag till renhållningsordning i 

delarna avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. 

 

Planeringskontoret föreslår att kommunstyrelsen samråder om av-

fallsplan och föreskrifter om avfallshantering under tiden 27 au-

gusti till och med 24 september 2018. Under samrådet ges samtliga 

nämnder, bolagsstyrelser, m.fl. enligt bilagd sändlista samt övriga 

som kan tänkas vara berörda eller har intresse möjlighet lämna syn-

punkter på förslagen.  

 

Kommunens verksamheter uppmanas också att kommentera even-

tuella konsekvenser och kostnader som ett verkställande av föresla-

gen avfallsplan kan orsaka. Inkomna yttranden kommer att bearbe-

tas och kommer eventuellt leda till ändringar eller kompletteringar. 

Därefter kommer avfallsplanen på nytt ställas ut för granskning före 

slutligt antagande.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018. 

Samrådshandlingar - Avfallsplan Laholms kommun 2018-2022.  

_____ 
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§ 160 Dnr 2017-000270  

 

Samråd om föreskrifter om avfallshantering för Laholms 

kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen samråder om förslag till föreskrifter om avfalls-

hantering för Laholms kommun från och med den 27 augusti till 

och med den 24 september 2018 enligt sändlista.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställer avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Avfallsplanen ska ses över minst var fjärde år och uppdateras vid 

behov. 

 

Kommunstyrelsen är ansvarig för avfallshanteringen i kommunen, 

vilket även omfattar att ta fram avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Planeringskontoret har upprättat förslag till renhållningsordning i 

delarna avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. 

 

Planeringskontoret föreslår att kommunstyrelsen samråder om av-

fallsplan och föreskrifter om avfallshantering under tiden 27 au-

gusti till och med 24 september 2018. Under samrådet ges samtliga 

nämnder, bolagsstyrelser, m.fl. enligt bilagd sändlista samt övriga 

som kan tänkas vara berörda eller har intresse möjlighet lämna syn-

punkter på förslagen.  

 

Kommunens verksamheter uppmanas också att kommentera even-

tuella konsekvenser och kostnader som ett verkställande av föresla-

gen avfallsplan kan orsaka. Inkomna yttranden kommer att bearbe-

tas och kommer eventuellt leda till ändringar eller kompletteringar. 

Därefter kommer avfallsplanen på nytt ställas ut för granskning före 

slutligt antagande.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018. 

Samrådshandlingar - Föreskrifter om avfallshantering för Laholms 

kommun.  

_____ 
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§ 161 Dnr 2018-000001  

 

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 augusti 2018. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 9 augusti 2018.  

_____ 
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§ 162 Dnr 2018-000002  

 

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 augusti 2018. 

Förteckning över delegationsbeslut den 9 augusti 2018. 

Räddningstjänstens delegationsbeslut juni 2018. 

Räddningstjänstens delegationsbeslut maj 2018.  

_____ 
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§ 163 Dnr 2018-000003  

 

Informationsärenden 

 

Presentation av ny chef för kultur- och utveckling 

Andreas Meimermondt 

 

Kommunstyrelsens nämndsplan 2019 

Kristina Rosendahl och Gerd Danielsson 

 

Utvecklingsprogram för stationsorterna Veinge och Knäred 

Linda Svederberg 

_____ 
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§ 164 Dnr 2018-000320  

 

Medfinansiering av aktivitet för företagare drabbade av torkan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen medfinansierar aktivitet för företagare drab-

bade av torkan tillsammans med LRF, Laholms Sparbank och 

Handelsbanken. Kommunstyrelsens del uppgår till 13 500 kr. 

 

2. Kostnaden för medfinansieringen ska belasta kommunstyrel-

sens konto för oförutsedda utgifter. 

 

Ärendebeskrivning 

LRF, Laholms Sparbank och Handelsbanken planerar två aktivite-

ter för företagare drabbade av torkan.  

 

Aktiviteterna i form av information- och trivselkvällar kommer att 

ske i Fågelsång och Karsefors och bestå av information från LRF, 

bankerna, kyrkan, Region Halland och kommunen om det aktuella 

läget med anledning av torkan samt vart företagarna kan vända sig 

med sina frågor eller vid oro och psykisk ohälsa.  

 

På programmet kommer även underhållning och föreläsning om 

positivt tänkande att stå. 

 

Laholms Sparbank finansierar första tillfället och Laholms kommun 

tillsammans med Handelsbanken står för det andra tillfället. 

 

Kommunens kostnad för medfinansiering av aktiviteterna uppgår 

till 13 500 kr. 

_____ 

 

 

 

 


