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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (30) 

Kommunstyrelsen 2018-10-16  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 11:50 

 

Beslutande Elisabet Babic´ (M), ordförande 

 Erling Cronqvist (C) 

 Kjell Henriksson (S) 

 Roland Norrman (M) 

 Lena Olofsdotter (C) 

 Eva M Larsson (MP) 

 Annita Asplid (S) 

 Rosita Antonsson (S) 

 Peter Berndtson (SD) 

 

Övriga deltagande  Knut Slettengren (M), ersättare   

 Christer Sjöberg (M), ersättare 

 Lamis Al Nouri (C), ersättare 

 Lars Gustafsson (KD), ersättare  

 Margareta Jonsson (L), ersättare  

 Kristina Jönsson (S), ersättare  

 Bo Tengqvist (S), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare  

   

 Kristoffer Dehlin, ekonomichef, § 190 

 Kristina Rosendahl, kommunstrateg, § 190 

 Christel Sundberg, socialchef, § 200 

 Andreas Meimermondt, kultur- och utvecklingschef § 200  

 Annbritt Carlsson, pa-konsult, § 211 

 Lisa Larsson, verksamhetschef servicekontoret, § 211 

 Leena Lindeberg, måltidschef, § 211 

 Mattias Leijon, förvaltningschef Laholmsbuktens VA, § 211 

 Erland Björkman, t.f. kommunchef 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Erling Cronqvist (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 17 oktober 2018 klockan 10:00 

 

Paragrafer  §§ 185-211 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Elisabet Babic´ (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Erling Cronqvist (C)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 185 Dnr 2013-000211  

 

Antagande av detaljplan för Hishult 1:126, f.d. Granhem i His-

hult 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Hishult 1:126 

(före detta Granhem), enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåver-

kan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen medgav den 15 oktober 2013 § 195 att Laholms-

hem AB fick ändra detaljplanen för Hishult 1:126 i Hishult. Miljö- 

och byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra detaljplanen. Miljö- 

och byggnadsnämnden bedömer nu att planen är klar för antagande. 

 

Syftet med planändringen är att möjliggöra flerbostadshus, cent-

rumverksamheter och vård. Planområdet är beläget i utkanten av 

Hishults östra del av samhället. Norr om planområdet gränsar väg 

530, öster och söder om området gränsar en jordbruksfastighet, till 

väster om området gränsar en bostadsfastighet. 

 

Planförslaget har samråtts och därefter granskats två gånger senast 

från den 4 juni till den 4 juli 2018. Synpunkterna har sammanställts 

i ett granskningsutlåtande. Planen har hanterats med normalt plan-

förfarande och bedöms nu vara klar för antagande.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 191. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 

131. 

Förslag till detaljplan för Hishult 1:126 (före detta Granhem).  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 186 Dnr 2018-000188  

 

Svar på motion om kranmärkt dricksvatten 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige förslår Gudrun Pettersson (C) 

att Laholms kommun ska delta i Svenskt Vattens projekt och kran-

märka hela eller delar av sina verksamheter för en bättre miljö och 

inspirera fler att välja kranvatten. 

 

Planeringskontoret konstaterar att Kranmärkt är en nationell håll-

barhetsmärkning, via Svenskt Vatten, av verksamheter som endast 

använder sig av kranvatten. Laholms kommun har redan idag täm-

ligen gott om kolsyremaskiner i anslutning till kontor och konfe-

rensrum. Kommunen skulle kunna minimera behovet av flaskvatten 

om ytterligare några kolsyremaskiner installerades i anslutning till 

cafeterior och matsalar.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 192. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018. 

Motion den 9 april 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 187 Dnr 2018-000232  

 

Svar på motion om begränsning av parkeringstiden på f.d. stat-

ionsområdet  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser in-

förandet av parkeringsplatser med två-timmarsparkering vid 

busstationens parkering på före detta stationsområdet i Laholms 

centrum. Införandet kan ske först när den nya parkeringsplatsen 

vid Idrottsgatan/Löparegränd är iordningsställd. 

 

2. Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i upp-

drag att utreda hur många parkeringsplatser som ska tidsbe-

gränsas.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna-Maria Sjöstrand 

att kommunen inför fri parkering under maximalt 2 timmar med P-

skiva på 55 parkeringsplatser vid busstationens parkering på f.d. 

stationsområdet i Laholms centrum när den nya parkeringen vid Id-

rottsgatan är färdigställd. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut den 26 september 

2018 § 128 att syftet med anläggandet av en ny parkeringsplats vid 

Idrottsgatan/Löparegränd är att flytta heldagsparkering och därmed 

frigöra korttidsparkering närmare centrum. Vilken typ av reglering 

och i vilken omfattning behöver studeras närmare. Lokal trafikföre-

skrift gällande parkeringsreglering beslutas av miljö- och bygg-

nadsnämnden i samband med planeringen av parkeringsytan vid Id-

rottsgatan/Löparegränd.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 193. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 

128. 

Motion den 4 maj.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 188 Dnr 2018-000253  

 

Verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, Allarp 2:3 mfl 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdena för dricks- och 

spillvatten i Allarp enligt bilaga 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA föreslår att kommunfullmäktige 

utökar verksamhetsområdena för dricks- och spillvatten i Allarp en-

ligt bilaga 1. 

 

Detaljplanen för Allarp 2:3 med flera, Laholms kommun, vann laga 

kraft den 30 juni 2011. Kommunen är huvudman för allmän dricks- 

och spillvatten. Utbyggnad sker i etapper efter upprättat exploate-

ringsavtal med Laholms kommun och exploatör. Denna etapp är 

utbyggd under 2017. VA-ledningar är besiktade och övertagna av 

Laholmsbuktens VA.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 194. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 14 maj 2018 § 

56.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 189 Dnr 2018-000121  

 

Verksamhetsområde för spill-, dricks- och dagvatten, Mellby 

1:22, 3:5, 4:30, 23:1 med flera i Mellby 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdena för spill-, 

dricks- och dagvatten att även omfatta del av planområdet enligt bi-

laga 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA föreslår att kommunfullmäktige 

utökar verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten att 

även omfatta del av planområdet enligt bilaga 1. 

 

Detaljplanen för Mellby 1:22, 3:5, 4:30, 23:1 med flera i Mellby, 

Laholms kommun, vann laga kraft den 24 juli 2012. Kommunen är 

huvudman för allmänna platser, dricks- och spillvatten samt dagvat-

ten fram till dammanläggning enligt planbeskrivningen. Exploate-

ringsavtal med Laholms kommun och exploatör upprättades den 13 

april 2012. Första etappen är utbyggd under 2017. VA-ledningar är 

besiktade och övertagna av Laholmsbuktens VA.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 195. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 19 februari 2018 

§ 20.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 190 Dnr 2018-000289  

 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen medges tilläggsanslag om 670 tkr i 2018 års 

driftbudget för anskaffande av iPads till kommunens förtroen-

devalda. 

 

2. Kompensation till socialnämnden och kultur- och utvecklings-

nämndens för merkostnader till följd av att ungdomar som fyllt 

18 år getts möjlighet att stanna kvar i kommunen ska hanteras i 

anslutning till räkenskapernas avslut.  

 

En särskild redovisning av merkostnaderna ska redovisas för 

kommunstyrelsen som underlag för om kompensation kan 

medges. 

 

Eventuell kompensation får finansieras genom ianspråktagande 

av förutbetalda statliga ersättningar för mottagande av ensam-

kommande barn och unga. 

 

3. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport med budgetut-

fallsprognos för år 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 9 kap. lagen om kommunal redovisning ska kommunen 

minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovis-

ning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. 

Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två 

tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en 

översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet 

och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten ska 

behandlas av kommunfullmäktige. 

 

Delårsrapporten upprättas efter redovisningen per den 31 augusti. 

Tillsammans med delårsrapporten redovisas budgetutfallsprognos 

som också utgår från redovisningen per sista augusti. 

 

Utöver prognos av det ekonomiska utfallet lämnar dessutom nämn-

derna underlag till uppföljningen och prognos av måluppfyllelsen 

vid årets slut av de gemensamma prioriterade resultatmålen i kom-

munplanen. 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för tiden 1 ja-

nuari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfallspro-

gnoser. 

 

Periodens slutliga resultat uppgår till +5,4 mkr, vilket är försämring 

med 15,0 mkr i förhållande till motsvarande period i fjol. Enligt 

prognosen kommer kommunens slutliga resultat för helåret att 

uppgå till +7,6 mkr. Budgeterat resultat är +21,0 mkr. Ett sådant re-

sultat är betydligt lägre än vad som varit fallet under de senaste 

åren. 

 

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-

budgetunderskott till 24,8 mkr. De största avvikelserna redovisar 

barn- och ungdomsnämnden (-15,2 mkr) och socialnämnden (-8,6 

mkr). Avvikelserna avser i huvudsak volymökningar i form av fler 

inskrivna barn i förskola, fritidshem och fler elever i grundskola 

samt ökade kostnader inom äldreomsorgen och placeringskostnader 

för barn och unga. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har behandlat upprättade åtgärds-

planer inom arbetsmarknadsinsatser, gymnasieverksamhet samt 

vuxenutbildning. 

 

Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i 

löpande priser, sammantaget med 6,0 procent i förhållande till före-

gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och 

generella statsbidrag bedöms öka med 4,8 procent. 

 

Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-

drag och fastighetsavgiften beräknas för helåret uppgå till 1 383,8 

mkr, vilket är 5,0 mkr mer än vad som budgeterats. 

 

Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning beräknas i helårsprognosen uppgå 

till 0,5 procent.  

 

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick 

till 138,6 mkr. Investeringarna under motsvarande period i fjol var 

55,4 mkr. Prognostiserade nettoinvesteringar för hela året ligger på 

233,9 mkr vilket är 14,1 mkr lägre än budget. 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-

serar ett resultat på +4,9 mkr respektive +0,6 mkr. Särskilt Kom-

munfastigheter AB redovisar även en omfattande investeringsverk-

samhet i form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och under-

hållsprojekt. 

 

Anslag för utbyte av läsplattor till förtroendevalda 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018 godkänna att 

kommunledningskontoret anskaffar iPads till kommunens förtroen-

devalda. Vidare beslutades det att kommunstyrelsen, i samband 

med behandlingen av delårsrapporten, skulle anhålla hos kommun-

fullmäktige om tilläggsanslag om 670 tkr i innevarande års drift-

budget för ändamålet. 

 

Statsbidragsmedel för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år 

Kommunen har erhållit statsbidrag för att stärka kommunernas 

möjlighet att låta ensamkommande unga som fyllt 18 år bo kvar i 

sin vistelsekommun fram till att de får ett slutligt beslut i sitt asylä-

rende utges ett tillfälligt kommunstöd. Bidraget, som redovisas som 

generellt statsbidrag är inte budgeterad. Enligt verksamheten kom-

mer socialnämndens merkostnader för ändamålet att uppgå till ca 

700 tkr under innevarande år.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 196. 

Delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2018.  

_____ 
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§ 191 Dnr 2018-000344  

 

Riktlinjer för kommunens tomtkö 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för Laholms kom-

muns tomtkö samt upphäver reglerna för Laholms kommuns 

tomtkö antagna av kommunfullmäktige den 29 januari 2004 § 4.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret lägger fram förslag på riktlinjer för Laholms 

kommuns tomtkö. Kommunens nuvarande regler för tomtkön an-

togs av kommunfullmäktige den 29 januari 2004. Reglerna gäller 

vid fördelning av kommunens småhustomter och reglerar frågor 

angående ansökan, köplacering, avgifter m.m.  

 

Riktlinjerna för tomtkön är nu reviderade i enlighet med kommu-

nens riktlinjer för styrdokument. Innehållet i de nya riktlinjerna är i 

allt väsentligt desamma, med undantag för vissa tillkommande be-

stämmelser.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 197. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2018. 

Riktlinjer för Laholms kommuns tomtkö.  

_____ 
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§ 192 Dnr 2018-000382  

 

Reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och 

hjälpmedel 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reglemente för gemensam nämnd för 

hemsjukvård och hjälpmedel.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har översänt reviderade reglementen för gemen-

samma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Med anledning 

av att en ny kommunallag trädde i kraft vid årsskiftet har Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett nytt förslag till nor-

malreglemente för styrelser och nämnder anpassade till den nya la-

gen. 

 

Ändringarna i reglementet för den gemensamma nämnden för hem-

sjukvård och hjälpmedel är enbart av formell karaktär då uppgifter-

na för nämnden följer antaget avtal och överenskommelse om hem-

sjukvården. 

 

Region Halland föreslår att Laholms kommun antar reglementet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 198. 

Regionstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 28 augusti 2018 § 

353. 

Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.  

_____ 
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§ 193 Dnr 2018-000383  

 

Reglemente för patientnämnden 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reglemente för patientnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har översänt reviderade reglementen för patient-

nämnden. Med anledning av att en ny kommunallag trädde i kraft 

vid årsskiftet har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat 

ett nytt förslag till normalreglemente för styrelser och nämnder an-

passade till den nya lagen. 

 

Reglementet har reviderats utifrån förslaget till normalreglementet 

vilket inneburit en ny struktur och i vissa fall nya formuleringar och 

hänvisningar. Förutom anpassning till det nya normalreglementet 

har det också införts ett nytt kapitel som medger nämnderna möj-

lighet till delegering av beslut. 

 

Dessutom behöver nämndens uppgift ändras med anledning av det 

förändrade uppdrag som den nya lagen om stöd vid klagomål mot 

hälso- och sjukvården innebär för nämnden. Det föreslagna uppdra-

get följer lagstiftningens beskrivning av uppgifterna för en patient-

nämnd. 

 

Region Halland föreslår att Laholms kommun antar reglementet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 199. 

Regionstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 28 augusti 2018 § 

353. 

Reglemente för patientnämnden.  

_____ 
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§ 194 Dnr 2009-000274  

 

Överenskommelsen om fastighetsreglering för del av Allarp 2:2 

och 2:3 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsre-

glering.  

 

Ärendebeskrivning 

Expendo AB förvärvade fastigheten Allarp 2:3 i Skummeslöv och 

anhöll om upprättande av detaljplan för i huvudsak bostadsbebyg-

gelse. Kommunen är ägare av fastigheten Allarp 2:2. Detaljplanen 

vann laga kraft den 30 juni 2011. En ny detaljplan för nya Inre 

Kustvägen vann laga kraft den 6 juli 2012 och en ändring av dessa 

två planer vann laga kraft den 5 juni 2015. 

 

Ramavtal mellan Expendo AB och Laholms kommun godkändes av 

kommunfullmäktige den 26 augusti 2010 § 109. Ett exploaterings-

avtal för en första etapp av området godkändes av kommunfullmäk-

tige den 31 maj 2011 § 70. Ett tilläggsavtal som hanterade överlå-

telse av detta avtal till Expendo AB:s dotterbolag eXexploa AB 

samt mervärdesskattefrågor godkändes av kommunfullmäktige den 

24 april 2012 § 57. Exploateringsavtal för resterande del av exploa-

teringsområdet godkändes av kommunfullmäktige den 29 augusti 

2017 § 109.  

 

Ansökan om marköverföringarna i enlighet med det senaste exploa-

teringsavtalet gjordes under våren 2018. Lantmäteriet har då kon-

staterat att ansökan om lantmäteriförrättning gjordes senare än sex 

månader från att avtalet godkändes varför köpet inte är giltigt. En 

överenskommelse om fastighetsreglering har därför upprättats på 

samma villkor som finns i ursprungligt ramavtal och exploaterings-

avtal.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 200. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2018. 

Överenskommelse om fastighetsreglering.  

_____ 
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§ 195 Dnr 2011-000300  

 

Tillåtelse till vidareförsäljning Betan 10 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte döma ut vitet och tillåta försälj-

ning av Laholm Betan 10 innan byggnadsskyldigheten fullgjorts.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 29 juli 2016 sålt fastigheten Laholm Be-

tan 10, för byggnation av ett enbostadshus. Enligt kommunens rikt-

linjer och köpeavtalet så ska fastigheten vara bebyggd inom två år 

från tillträdesdagen annars har kommunen rätt till vite om 50 000 

kronor.  

 

Köparen av Betan 10 inkom den 3 september 2018 med en fram-

ställan om att få lov att sälja fastigheten vidare trots att byggnads-

skyldigheten inte var uppfylld. Köparen har på grund av olika om-

ständigheter inte fullgjort byggnadsskyldigheten enligt köpeavtalet.  

  

Glänningeområdet där fastigheten är belägen är i stort sett färdigut-

byggt. Planeringskontoret framhåller att det är önskvärt att huset 

blir klart så fort som möjligt och bebott. Där av föreslår planerings-

kontoret att något vite inte ska dömas ut och att fastigheten får vi-

dareförsäljas i nuvarande skick.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 201. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Brev från köparen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Köparen 
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§ 196 Dnr 2018-000375  

 

Anvisning av plats för uppställning av klädinsamlingsboxar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Emmaus Björkå har av polismyndigheten beviljats till-

stånd för begagnande av offentlig plats. Tillståndet gäller vissa 

platser på kommunens mark i enlighet med kommunens yttrande 

över tillståndsansökan.  

 

Föreliggande överenskommelse är ett tillägg till det yttrande kom-

munen lämnat. Överenskommelsen syftar till att ge en tydligare av-

gränsning av de platser som anvisats för tillståndets ändamål samt 

tydliggöra vissa villkor. Överenskommelsen syftar även till att be-

fästa och tydliggöra samarbetet mellan kommunen och föreningen.  

 

Föreningens ambition är att hjälpa Laholms kommun att minska 

kommunens textilavfall genom att göra det möjligt för invånarna att 

lämna textilier för främst återanvändning men även för återvinning. 

Planeringskontoret ser föreningen som en seriös och transparent ak-

tör för hantering av skänkta textilier i kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 202. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018. 

Överenskommelse om anvisning och villkor för begagnande av of-

fentlig plats för insamling av kläder.  

_____ 
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§ 197 Dnr 2018-000187  

 

Förslag till skattesats 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till skattesats för år 2019 är 20:58 kro-

nor per skattekrona.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 11 kapitlet 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen upp-

rätta förslag till budget före oktober månads utgång. Om det finns 

särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november må-

nad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skat-

tesatsen för det följande året. 

 

Skattesatsen för år 2018 är 20:58 kronor per skattekrona.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 203.  

_____ 
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§ 198 Dnr 2018-000199  

 

Samverkansavtal för dataskyddsombud 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal för dataskyddsom-

bud under förutsättning att Falkenbergs kommun och Hylte kom-

mun fattar likalydande beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulat-

ion), innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. För-

ordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personupp-

giftslagen. GDPR innehåller krav på ett så kallat dataskyddsombud. 

 

Kommunerna i Halland har kommit överens om att anställa två ge-

mensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falken-

berg, Hylte och Laholm. Ett av ombuden ska främst arbeta mot 

Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och 

Laholm.  

 

Falkenbergs kommun har tagit fram ett avtalsförslag angående 

samverkan kring dataskyddsombud för Laholm, Falkenberg och 

Hylte kommuner. Falkenbergs kommun är arbetsgivare för data-

skyddsombudet medan övriga samverkande kommuner ansvarar för 

dataskyddsombudets arbetsmiljö på arbetsplatsen i respektive 

kommun när denne fullgör sin tjänstgöring där. Dataskyddsombu-

dets tjänstgöring fördelas utifrån invånarantal. 

 

Avtalsperioden är 2018-05-21 till och med 2019-05-30. Avtalet för-

längs med ett år i taget om det inte har sagts upp sex månader före 

avtalstidens utgång. Kostnaden för Laholms del uppgår till 273 000 

kronor per år. Ersättningen regleras årligen per den 1 april med den 

faktiska ökning som uppkommer med anledning av genomförd lö-

nerevison i Falkenbergs kommun. Från och med 2018 finns det av-

satt 350 000 kronor per år i kommunstyrelsens budget för merkost-

nader till följd av GDPR varav merparten är avsedd för tjänsten 

dataskyddsombud.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 204. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018. 

Samverkansavtal.  

_____ 
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§ 199 Dnr 2018-000323  

 

Ansökan om ekonomiska medel till delfinansiering av skulptur 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till ledningsutskott.  

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Karl-Gustaf Jönssons minnesfond ansöker i en skrivelse 

till kommunstyrelsen den 5 augusti 2018 om att få nyttja av La-

holms kommun förvaltade fondmedel till delfinansiering av ett of-

fentligt konstverk med tänkt placering i Laholms stadspark. Verket 

kommer efter invigningen att doneras till kommunen. 

 

Karl-Gustaf Jönssons minnesfond ansöker om medel från av La-

holms kommun förvaltade fonder på 90 000 kronor samt att La-

holms kommun står för kostnader förenade med själva uppsättandet 

(markarbeten, belysning mm). 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden tillstyrker minnesfondens förslag. 

Nämnden bedömer kostnaderna förenade med själva uppsättandet 

till 30 000 kr. Nämnden föreslår att även dessa kostnader ska finan-

sieras med kommunens förvaltade donationsmedel. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att det inom Lundgrenska 

donationsfonden finns möjlighet att delfinansiera ansökan då än-

damålet ryms inom testamentets önskan.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 205. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 september 2018 

§ 140. 

Ansökan om delfinansiering för offentligt konstverk.  

_____ 
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§ 200 Dnr 2018-000255  

 

Ianspråktagande av förutbetalda statliga ersättningar för mot-

tagande av ensamkommande barn och unga 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden får ianspråkta medel 

från förutbetalda statliga ersättningar för mottagande av ensam-

kommande barn och unga i enlighet med socialnämndens tjänste-

skrivelse den 15 februari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2018 § 131 att social-

nämnden under 2018 fick ta i anspråk maximalt 5 000 tkr från för-

utbetalda statliga ersättningar för mottagande av ensamkommande 

barn och unga för att användas till omställningskostnader för av-

veckling av personal samt hyreskostnader för Lagahöjden och 

Björklunden. 

 

Socialnämnden fick även i uppdrag att tillsammans med kultur- och 

utvecklingsnämnden och barn- och ungdomsnämnden snarast till 

kommunstyrelsen inkomma med förslag på övriga ändamål som 

medlen kan finansiera.  

 

Socialnämndens beredningsutskott har nu lämnat förslag på övriga 

ändamål som medlen kan finansiera efter samråd med berörda 

nämnder. Förslaget är likalydande med det som nämnden lämnade i 

samband med behandlingen av sin budgetuppföljning för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 206. 

Socialnämndens beredningsutskotts protokoll den 11 september 

2018 § 260.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 201 Dnr 2017-000406  

 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens delegerar till projektledaren att ge tillstånd att 

utföra ledningsarbeten inom vägområde.  

 

Ärendebeskrivning 

Ledningsägare behöver utföra ledningsarbeten inom vägområden. 

Under 2017 påbörjade flera ledningsägare schaktarbeten för fiber 

på stora delar av vägnätet. 

 

Utöver tillstånd från markägaren att lägga ned ledning krävs också 

grävtillstånd, där det b.la beskrivs hur dessa arbeten ska utföras. 

Syftet är att säkerställa att schaktarbetena utförts på korrekt och att 

återställningsarbetena blir ordentligt utförda. 

 

Servicekontoret föreslår att kommunstyrelsens delegerar till pro-

jektledaren att ge tillstånd att utföra ledningsarbeten inom vägom-

råde.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 207.  

_____ 
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§ 202 Dnr 2018-000350  

 

Revidering av kvalitetsdeklaration för mark, bostad och explo-

atering 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar kvalitetsdeklaration gällande mark, bostad 

och exploatering.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret har tagit fram förslag till revidering av kvali-

tetsdeklaration för mark, bostad och exploatering. Kvalitetsdekla-

rationen har uppdaterats för att överensstämma med gällande lag-

stiftning.  

 

Kvalitetsdeklarationen utlovar att: 

 

 Du ska erbjudas flera olika alternativ till villatomter inom tre 

arbetsdagar. 

 Du ska som företagare erbjudas flera olika alternativ till tomter 

för näringsverksamhet inom tre arbetsdagar. 

 Du ska få personlig kontakt med kommunstyrelsens ordfö-

rande, kommunchef eller näringslivschef inom tre arbetsdagar 

om du vill etablera eller förändra en verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 208. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2018. 

Kvalitetsdeklaration för mark, exploatering och bostäder.  

_____ 
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§ 203 Dnr 2018-000366  

 

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Arkivbeskrivningen ska upprättas enligt 6 § arkivlagen (1990:782) 

och har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta 

del av allmänna handlingar. 

 

Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av myn-

dighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § of-

fentlighets och sekretesslagen (2009:400).  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 209. 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 20 september 2018. 

Förslag till arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.  

_____ 
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§ 204 Dnr 2018-000318  

 

Kommunstyrelsens och ledningsutskottets sammanträdesplan 

2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan för kommunstyrelsen 

och dess ledningsutskott för år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 24 § i kommunstyrelsens reglemente sammanträder kom-

munstyrelsen på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. 

 

Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2019: 

 

 Ledningsutskott  Kommunstyrelse 

 Tisdagar Tisdagar 

 

Januari    15 

Februari 5  12 

Mars  5  12 

April  2    9 

Maj  7  14 

Juni  4  11 

Augusti  6  13 

September  3  10 

Oktober  8  15 

November  5 och 26  12 

December     3 

 

Sammanträdestid:  kl. 08.30  kl. 08.30 

Sammanträdesrum:  Falken  Svanen 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 9 oktober 2018 § 210. 

Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen och dess ledningsut-

skott.  

_____ 
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§ 205 Dnr 2018-000374  

 

Svar på remiss av Räddningstjänsten Skåne Nordvästs hand-

lingsprogram för skydd mot olyckor 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlings-

program för skydd mot olyckor för Räddningstjänsten Skåne Nord-

väst.  

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har remitterat förslag till hand-

lingsprogram för skydd mot olyckor till Laholms kommun.  

 

Enligt lag om skydd mot olyckor ska varje kommun anta ett hand-

lingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst. Handlingsprogrammet för förbundet Räddnings-

tjänsten Skåne Nordväst omfattar kommunerna Bjuv, Helsingborg, 

Ängelholm och Örkelljunga. 

 

Räddningstjänsten i Laholm har gått igenom handlingsprogrammet 

och föreslår att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot för-

slag till handlingsprogram.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss av Räddningstjänsten Skåne Nordvästs handlingsprogram 

för skydd mot olyckor.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
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§ 206 Dnr 2018-000266  

 

Representanter för rekrytering av kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Erling Cronqvist (C), Kjell Henriksson (S) 

och Roland Norrman (M) till kommunstyrelsens representanter för 

rekrytering av kommunchef.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av tidsplan för rekrytering av kommunchef. Tre rekry-

teringsgrupper kommer ta fram en kravprofil, en facklig grupp, en 

med medarbetare och en med representanter för KS. Upphandling 

av rekryteringsföretag pågår.  

 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse Erling 

Cronqvist (C), Kjell Henriksson (S) och Roland Norrman (M) som 

representanter för kommunstyrelsen i rekryteringen av kommun-

chef.  

 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll den 2 oktober 2018 § 19. 

_____ 
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§ 207 Dnr 2014-000394  

 

Val av ersättare till kommunstyrelsens ledningsutskott 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Roland Norrman (M) till ersättare i kom-

munstyrelsens ledningsutskott för tiden till och med den 31 decem-

ber 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att förrätta val av ersättare i kommunstyrel-

sens ledningsutskott efter att Christer Johnsson (M) av kommun-

fullmäktige, den 25 september 2018 § 89, blivit befriad från sitt 

uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2018 § 89.  

_____ 
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§ 208 Dnr 2014-000395  

 

Val av ledamot till kommunstyrelsens personalutskott 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Elisabet Babić (M) till ledamot i kom-

munstyrelsens personalutskott för tiden till och med den 31 de-

cember 2018. 

 

2. Kommunstyrelsen utser Christer Sjöberg (M) till ersättare i 

kommunstyrelsens personalutskott för tiden till och med den 31 

december 2018. 

 

3. Kommunstyrelsen utser Elisabet Babić (M) till vice ordförande 

i utskottet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att förrätta val av ledamot och vice ordfö-

rande i kommunstyrelsens ledningsutskott efter att Christer Johns-

son (M) av kommunfullmäktige, den 25 september 2018 § 89, blivit 

befriad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2018 § 89.  

_____ 
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§ 209 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 10 oktober 2018. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 10 oktober 2018.  

_____ 
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§ 210 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 9 oktober 2018. 

Förteckning över delegationsbeslut den 10 oktober 2018. 

Räddningstjänstens delegationsbeslut september 2018. 

Räddningstjänstens delegationsbeslut augusti 2018. 

Räddningstjänstens delegationsbeslut juli 2018.  

_____ 
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§ 211 Dnr 2018-000003  

 

Informationsärenden 

 

Information från verksamheten 

Erland Björkman 

 

Information från kommunberedningen 

Elisabet Babić 

 

Information från personalutskottet 

Erling Cronqvist 

 

Arbetsmiljöredovisning 2017 

Annbritt Carlsson 

 

Kommunens måltidsverksamhet  

Lisa Larsson och Leena Lindeberg 

 

Framtida ägarform för Laholmsbuktens VA 

Mattias Leijon 

_____ 

 

 

 




