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Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 11:45 

 

Beslutande Elisabet Babic´ (M), ordförande, §§ 165-170, 173-175, 177-178, 182 

 Christer Sjöberg (M), §§ 171-172, 176, 179-181, 183-184 

 Lamis Al Nouri (C) 

 Kristina Jönsson (S) 

 Knut Slettengren (M) 

 Lena Olofsdotter (C) 

 Eva M Larsson (MP) 

 Annita Asplid (S) 

 Rosita Antonsson (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

 

Övriga deltagande  Christer Sjöberg (M), ersättare, §§ 165-170, 173-175, 177-178, 182 

 Lars Gustafsson (KD), ersättare  

 Margareta Jonsson (L), ersättare  

 Bo Tengqvist (S), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare  

 Peter Berndtson (SD), ersättare 

 

 Ingemar Nilsson, ekonomichef, § 169 

 Gerd Danielsson, ekonom, § 171 

 Kristina Rosendahl, kommunstrateg, § 171 

 Ove Bengtsson, IT-chef, § 172 

 Torsten Kindt, miljöstrateg, § 182 

 Katarina Paulsson, kommunjurist, § 183 
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Utses att justera Eva M Larsson (MP) 
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Sekreterare _________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

Ordförande _________________________ _________________________ 
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Justerande __________________________________ 

 Eva M Larsson (MP)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 165 Dnr 2018-000331  

 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Kobben 

2 med flera och del av Lagaholm 4:1 i Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Kobben 2 med flera och del 

av Lagaholm 4:1 i Laholm är klar för antagande. Syftet med detalj-

planen är att skapa bostäder i form av flerbostadshus. Ett exploate-

ringsavtal som reglerar genomförandet har upprättats.  

 

Exploateringsavtalet innebär att exploatören förbinder sig att inom 

18 månader från det att detaljplanen vunnit laga kraft söka bygglov 

för byggnation enligt detaljplan samt att inom 12 månader från det 

att bygglov beviljats påbörja grundläggningsarbetet.  

 

Kommunen ska överlåta de delar av fastigheten Lagaholm 4:1 som 

enligt planförslaget ska utgöra kvartersmark. För marken ska ex-

ploatören till kommunen erlägga en köpeskilling av 200 000 kr. 

Exploatören ska på egen bekostnad anlägga de anläggningar på 

allmän plats som krävs för att säkerställa detaljplanens genomfö-

rande. Exploatören överlåter eller upplåter sedan utan ersättning 

dessa anläggningar till kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2018. 

Exploateringsavtal.  

_____ 
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§ 166 Dnr 2013-000349  

 

Antagande av detaljplan för Kobben 2 med flera och del av 

Lagaholm 4:1 i Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för kvarteret Kob-

ben 2 med flera samt del av Lagaholm 4:1 i Laholm, enligt 5 ka-

pitlet 27 § plan- och bygglagen PBL (2010:900/2014:900). Planför-

slaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och en miljö-

konsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 

förslag till detaljplan för kvarteret Kobben 2 med flera samt del av 

Lagaholm 4:1 i Laholm. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i form av flerbostads-

hus. Planförslaget innefattar flerbostadshus, komplementbyggnader, 

parkering och allmän gång- och cykelväg. Utgångspunkt för försla-

get är att skapa ett bostadsområde som riktar sig till en bred mål-

grupp, såväl barnfamiljer som par, ensamstående, unga och äldre. 

Planområdet är beläget en kilometer sydväst om Laholms centrum, 

cirka 300 meter söder om Lagan. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens bedömer att detaljplanen är klar för 

antagande. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018 § 66. 

Förslag till detaljplan.  

_____ 
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§ 167 Dnr 2018-000170  

 

Svar på motion om fria bussresor för Laholms kommuns pens-

ionärer 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna-Maria Sjöstrand 

att kommunen erbjuder kommunens pensionärer som är över 70 år 

fria bussresor utökad tid. vardagar mellan kl. 09:30 och 14:30 och 

mellan kl. 18:00 och 24:00 samt helger mellan kl. 04:00 och 24:00. 

 

Planeringskontoret redogör i tjänsteskrivelse den 22 juni 2018 för 

kommunens kostnad för att genomföra motionen. Beroende på 

vilka åldrar och under vilken tid som fria bussresor ska erbjudas 

pensionärer redovisas en kostnad på mellan 940 tkr och 3 250 tkr 

per år.  

 

Socialnämnden har i sitt beslut den 21 augusti 2018 § 89 framfört 

att i kommuner med begränsad kollektivtrafikutbyggnad är det rim-

ligt att anta att färdtjänsten, i vart fall initialt, inte kommer att på-

verkas nämnvärt. Vid begränsad utbyggnad eller låg turtäthet är det 

inte heller troligt att privatbilismen påverkas.  

 

Planeringskontoret föreslår att motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2018. 

Socialnämndens protokoll den 21 augusti 2018 § 89. 

Motion den 22 mars 2018.  

_____ 
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§ 168 Dnr 2018-000328  

 

Komplettering av renhållningstaxa 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande komplettering av renhåll-

ningstaxan att gälla från och med 1 oktober 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att det nya avfallssystemet införs i höst och att 

kommunen har en ny insamlingsentreprenör behöver nuvarande 

renhållningstaxa kompletteras. Kommunen kommer från och med 

den 1 oktober även att samla in förpackningsmaterial från de verk-

samheter och boenden kopplade till Laholmshem AB och Kom-

munfastigheter i Laholm AB.  

 

Komplettering av taxan avser abonnemang för insamling och om-

händertagande av förpackningsmaterial.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2018.  

_____ 
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§ 169 Dnr 2018-000334  

 

Inköps- och upphandlingspolicy 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Inköps- och 

upphandlingspolicy att gälla from den 1 oktober 2018 och tills-

vidare. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver befintliga riktlinjer för upp-

handling antagen av kommunfullmäktige den 22 november 

2011, § 166. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till Riktlinjer för 

inköp och upphandling. Beslutet gäller under förutsättning av 

att kommunfullmäktige antar Inköps- och upphandlingspolicy. 

 

2. Kommunstyrelsen upphäver befintliga tillämpningsanvisningar 

för upphandling antagen av kommunstyrelsen den 8 november 

2011, § 239.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 22 november 2011, § 166, övergri-

pande riktlinjer för kommunens upphandlingsverksamhet samtidigt 

som kommunstyrelsen den 8 november 2011, § 239, utfärdade till-

lämpningsanvisningar till riktlinjerna. 

 

Mot bakgrund av förändrad lagstiftning, omvärldsförändringar och 

andra förändrade förutsättningar föreligger ett uppdateringsbehov 

av vissa delar av de övergripande riktlinjerna för kommunens upp-

handlingsverksamhet. Kommunstyrelsen har därför gett kommun-

ledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av kommunens upp-

handlingsriktlinjer. 

 

I syfte att anpassa benämningen av upphandlingsreglerna till den 

fastställda kategoriseringen av styrdokument i kommunen ändras 

befintliga ”Riktlinjer för upphandling” till att fortsättningsvis be-

nämnas ”Inköps- och upphandlingspolicy” och ”Tillämpnings-

anvisningar för upphandling” rubriceras som ”Riktlinjer för inköp 

och upphandling”. Inköps- och upphandlingspolicyn antas av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen föreslås besluta om rikt-

linjerna för upphandlingsverksamheten. 

  forts 
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forts 

 

Kommunledningskontoret framlägger förslag till uppdaterad In-

köps- och upphandlingspolicy. Förslag framläggs även till Riktlin-

jer för inköp och upphandling inom ramen för policyn. 

 

I det nu föreliggande förslaget till Inköps- och upphandlingspolicy 

tydliggörs målsättning och inriktning för verksamheten. Den över-

gripande målsättningen är att bla att kommunens upphandling ska 

bidra till en god hushållning med kommunala medel så att resurser 

kan frigöras inom kommunens olika verksamheter samt att främja 

en hållbar utveckling. Ansvarsfördelningen mellan kommunfull-

mäktige, kommunstyrelsen och nämnderna är i huvudsak är oför-

ändrad i jämfört med nuvarande förhållande. I förhållande till be-

fintliga riktlinjer betonas vidare möjligheterna och skyldigheterna 

att ta sociala hänsynstaganden i kommunens upphandlingar.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2018. 

Inköps- och upphandlingspolicy för Laholms kommun. 

Riktlinjer för inköp och upphandling.  

_____ 
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§ 170 Dnr 2017-000256  

 

Beslut att inte beställa byggnation av LSS-boende i Vallberga 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beställer inte någon byggnation av LSS-boende i 

Vallberga.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beställde den 5 september 2017 

av Kommunfastigheter i Laholm AB en förstudie av ett LSS-

boende i Vallberga.  

 

Kommunfastigheter i Laholm AB redovisade den 6 februari en för-

studie för byggnation av LSS-boende i Vallberga. Förstudien har 

remitterats till socialnämnden. 

 

Socialnämnden rekommendera den 21 augusti 2018 § 81 kommun-

styrelsen att avvakta eventuell beställning av gruppbostad i Vall-

berga tills dess att socialnämndens översyn av LSS slutförts.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll den 21 augusti 2018 § 81. 

Förstudie för byggnation av LSS-boende i Vallberga.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfastigheter i Laholm AB 

Socialnämnden 
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§ 171 Dnr 2018-000289  

 

Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2 för 2018 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budget-uppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två till-fällen varje år.  

 

Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetut-

fallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas 

till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. 

Delårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 au-

gusti. 

 

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen som 

kopplats till de inriktningsmål som särskilt pekats ut som angelägna 

i kommunplanen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp de 

nämndsspecifika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2 för 2018.  

_____ 
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§ 172 Dnr 2018-000343  

 

Anslag för utbyte av läsplattor till förtroendevalda 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret an-

skaffar iPads till kommunens förtroendevalda enligt alternativ 

ett. 

 

2. I samband med behandlingen av delårsrapporten ska kommun-

styrelsen anhålla hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag i 

innevarande års driftbudget för ändamålet.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har under två mandatperioder använt digitala ut-

skick av handlingar till samtliga politiker i kommunfullmäktige, 

nämnder och styrelser. Undantaget är endast sekretessbelagda 

handlingar inom socialnämnden. Systemet är baserad på att samt-

liga politiker lånar en iPad för att hantera all beslutsdokumentation 

och kallelse till möten.  

 

Tidigare två mandatperioder har nya enheter inköpts till samtliga 

politiker och de begagnade då fyra år gamla enheterna har placerats 

inom förskolans verksamhet. 

 

Kommunledningskontoret föreslår nu att kommunstyrelsen god-

känner att kommunledningskontoret anskaffar iPads till kommu-

nens förtroendevalda. Den begagnade utrustningen ominstalleras 

och återanvänds i förskolan. Kostnad för inköp av 130 iPads till 

samtliga förtroendevalda beräknas till 670 tkr. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen i samband 

med behandlingen av delårsrapporten ska anhålla hos kommun-

fullmäktige om tilläggsanslag i innevarande års driftbudget för än-

damålet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 2018.  

 

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Knut Slettengren (M): Kommunstyrelsens ska besluta i enlighet 

med alternativ två; inget inköp görs nu och de nu fyra år gamla en-

heterna återförs till de politiker som får politiska uppdrag för den 

nya mandatperioden. 

 

Thomas Lövenbo (SD) med instämmande av Annita Asplid (S), 

Eva M Larsson (MP) och Lena Olofsdotter (C): Kommunstyrelsen 

ska besluta i enlighet med alternativ ett; nya enheter upphandlas till 

kommunens förtroendevalda. Den begagnade utrustningen 

ominstalleras och återanvänds i kommunens verksamheter. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med alternativ ett. 

 

Reservation 

Knut Slettengren (M) och Christer Sjöberg (M) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Lennart Svensson (V), Margareta Jonsson (L), Lars Gustafsson 

(KD) och Bo Tengqvist (S) instämmer i kommunstyrelsens beslut.  
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§ 173 Dnr 2018-000264  

 

Bidrag till byalag 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens erbjuder kommunens byalag bidrag för att fira 

att kommunen överstiger 25 000 invånare enligt planeringskon-

torets förslag. 

 

Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att 

besluta om bidrag i varje enskilt fall. 

 

Kostnaden för bidraget ska belasta kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter.  

 

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 114 000 kr. Kostnaden föreslås be-

lasta kommunstyrelsens kontor för oförutsedda utgifter.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018.  

_____ 
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§ 174 Dnr 2018-000327  

 

Åtgärder för att förbättra företagsklimatet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra det förvaltningsövergri-

pande projektet Förbättrat företagsklimat från och med den 12 sep-

tember 2018 till och med den 31 december 2021 i enlighet med nä-

ringslivsenhetens förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

I syfte att uppnå det prioriterade inriktningsmålet för näringsliv; 

Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och 

växande företag. Vi ska stimulera nya etableringar inom handels- 

och tjänstesektorn samt besöksnäringen, föreslås att ett treårigt pro-

jekt genomförs. 

 

Projektet Förbättrat företagsklimat kommer ledas av näringslivs-

chefen och involverar projektdeltagare från samhällsbyggnadskon-

toret, miljökontoret, räddningstjänsten, kommunikationsenheten, 

upphandlare och Laholmshem AB. Projektet kommer löpande föra 

dialog med förtroendevalda och näringslivet. 

 

Projektet syftar mål är att förbättrade, enklare och effektivare hand-

läggningsprocesser. Förkortade handläggningstider. Ökad förståelse 

mellan tillstånd/tillsynsansvarig och företag. Bättre bemötande, för-

ståelse och insikt om företagens villkor och kommunens lagar och 

regler. Förbättrad information och kommunikation före, under och 

efter företagsärenden.  

 

Beslutsunderlag 

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.  

_____ 
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§ 175 Dnr 2018-000285  

 

Medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun ansöker om att bli medlem i Greater Copenhagen 

& Skåne Committe.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland erbjuder de halländska kommunerna att delta i The 

Greater Copenhagen & Skåne Committee. Greater Copenhagen är 

ett näringspolitiskt partnerskap samt politiskt samarbete som för 

närvarande omfattas av Skåne i Sverige, samt Region Hovedstaden 

och Region Sjælland i Danmark. 

 

Region Halland kommer att betala den årliga medlemsavgiften som 

för närvarande är 500 000 dkr per år. Medlemskapet i sig innebär 

ingen kostnad för kommunerna och heller inga förpliktelser att 

delta i marknadsföringsaktiviteter eller liknande. Däremot kommer 

det finnas möjlighet att på frivillig basis delta i projekt och aktivite-

ter. Kostnaden för frivilliga åtaganden står kommunerna i så fall 

själva för.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse om medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Commit-

tee.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Region Halland 
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§ 176 Dnr 2018-000233  

 

Arbetsmiljöredovisning 2017 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunchefen uppdras att: 

 Analysera resultatet av den årliga arbetsmiljöredovisningen 

och, i de fall det finns brister det systematiska arbetsmiljöarbe-

tet, åtgärda dessa.  

  

 Redovisa verksamhetens uppföljning av arbetsmiljöarbetet till 

verksamhetsnämnden.  

  

 Tillse att arbetsmiljörutinerna finns tillgängliga på verksamhet-

ens del av intranätet. 

  

 Säkerställa att verksamhetens behov av utbildning kring brand-

skydd, hot och våld och andra verksamhetsspecifika arbetsmil-

jöutbildningar ingår fortlöpande i den egna interna utbildnings-

planeringen.  

 

Ärendebeskrivning 

Personalenheten har upprättat en sammanställning över verksam-

heternas inlämnade redovisningar av det systematiska arbetsmiljö-

arbetet under 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljöredovisning 2017 

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kommunstyrelsen 2018-09-11  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 177 Dnr 2018-000038  

 

Personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsens verksamhet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsutvecklare på IT-enheten, utredare på planeringskon-

toret, jurist/utredare på kanslienheten, säkerhetssamordnaren och 

förhandlingsstrategen utses till personuppgiftssamordnare för 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för behandling av per-

sonuppgifter ska kommunstyrelsen utse personuppgiftssamordnare 

till sin verksamhet. Samordnarna ska:  

 

”ansvara för och samordna personuppgiftsbehandlingen i det opera-

tiva arbetet. De som utses som personuppgiftssamordnare ska vara 

en kontaktperson till dataskyddsombudet. Personerna ska inneha 

sakkunskap om gällande regler och vara ett stöd till verksamheten i 

frågorna. De ska se till att kompetensutveckling garanteras i den 

egna verksamheten. Som personuppgiftssamordnare ska man sär-

skilt jobba för att verksamheten fångar upp och registrerar nya be-

handlingar av personuppgifter.” 

 

De registerförtecknare som utses av verksamheten kommer vara de 

som är närmst behandlingen av personuppgifter och därmed är de 

viktiga i samordnarnas arbete.  

 

Personuppgiftssamordnarna utför sitt uppdrag inom ramen av sin 

ordinarie tjänst. Utbildningar och andra kostnader som krävs ska 

täckas inom ramen för respektive tjänst.  

 

En närmare beskrivning av rollen ska tas fram av processägaren.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018.  

_____ 
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§ 178 Dnr 2018-000079  

 

Svar på remiss av förslag till avfallsplan och föreskrifter för av-

fallshanteringen för Halmstads kommun 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun har inget att erinra mot förslag till avfallsplan 

och föreskrifter för avfallshanteringen för Halmstads kommun 

2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Halmstad kommun samråder förslag till avfallsplan och föreskrifter 

för avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019. Avfallsplanen 

utgör tillsammans med kommunens föreskrifter för avfallshantering 

kommunens renhållningsordning. Avfallsplanen ska analysera för-

utsättningar och ange ambition och inriktning för en hållbar ut-

veckling på avfallsområdet i Halmstad. 

 

Planeringskontoret föreslår att Laholms kommun inte har något att 

erinra mot förslag till avfallsplan och föreskrifter för avfallshante-

ringen för Halmstads kommun 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen för 

Halmstads kommun 2019.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Halmstads kommun 
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§ 179 Dnr 2018-000267  

 

Svar på remiss av Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Laholms kommun har inget att erinran mot plan för olycka vid 

kärnteknisk anläggning.  

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens i Hallands län har remitterat plan för olycka vid 

kärnteknisk anläggning till Laholms kommun. Enligt förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor framgår att varje länsstyrelse ska 

ha ett program för räddningstjänst och sanering. Planens syfte är att 

den ska användas som vägledning vid en kärnteknisk olycka, men 

även som en källa för 

information och kunskap. 

 

Räddningstjänsten konstaterar att Laholms kommun inte berörs så 

som beredskapszoner och planeringsavstånd ser ut idag. Det är där-

för svårt att lämna några synpunkter utifrån kommunens geogra-

fiska områdesansvar.  

 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2018. 

Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsens i Hallands län      
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§ 180 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 4 september 2018. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 4 september 2018.  

_____ 
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§ 181 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 4 september 2018. 

Förteckning över delegationsbeslut den 4 september augusti 2018.  

_____ 
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§ 182 Dnr 2014-000352  

 

Information om vatten och avloppsplanering för Laholms 

kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens har tagit del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljöstrateg Torsten Kindt informerar om vatten- och avloppspla-

nering för Laholms kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Vatten- och avloppsplan för Laholms kommun, VA-översikt 2018-

07-05.  

_____ 
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§ 183 Dnr 2018-000003  

 

Informationsärenden 

 

Utökning av gemensam nämnd för överförmynderi med Båstad kommun 

Katarina Paulsson  

 

Renhållningstaxa 2019 

Lotta Wolf 

 

Rekryteringsprocess för ny kommunchef 

Pernilla Lennström 

_____ 
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§ 184 Dnr 2018-000326  

 

Ökad andel nötkött i kommunens måltidsverksamhet till följd 

av torkan 2018 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschefen för servicekontoret Lisa Larsson informerar om 

kontorets beslut att öka andelen nötkött i kommunens måltidsverk-

samhet i syfta att stötta lantbruken efter sommarens torka.  

 

Beslutsunderlag 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2018.  

_____ 

 

 

 


