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§ 212 Dnr 2017-000450  

 

Utökande av verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvat-

ten, Sofierogatan i Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdena för dricks-, 

spill- och dagvatten vid Sofierogatan att även omfatta fastigheterna 

enligt bilaga 1.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA beslutar att föreslå kommun-

fullmäktige att utöka verksamhetsområdena för dricks-, spill- och 

dagvatten vid Sofierogatan att även omfatta fastigheterna enligt bi-

laga 1. 

 

Utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten kommer att ske med 

ledningar i gata och upprättande av förbindelsepunkt för dricks-, 

spill- och dagvatten. Fastighetsägarna kommer att informeras och 

efter att förbindelsepunkter upprättas kommer anslutningsavgift 

samt brukningsavgift att tas ut enligt gällande va-taxa. Området är 

redan detaljplanelagt som industrimark.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 221. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 13 november 

2017 § 111.  

_____ 
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§ 213 Dnr 2018-000209  

 

Svar på motion om vägnätet på landsbygden 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad i den del som 

avser att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram vad kostna-

den är, för en satsning på att nå en toppstandard på landsbyg-

dens vägnät. med hänvisning till att det redan gjorts likvärdig 

utredning av servicenämnden som kommunstyrelsens service-

kontor fått i uppdrag att uppdatera tillsammans med vägföre-

ningarna.  

 

2. Kommunfullmäktige avslår motionen i övrigt.  

 

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen ger servicekontoret i uppdrag att tillsammans 

med vägföreningarna uppdatera den utredning som gjorts av ser-

vicenämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion föreslår Bertil Johansson (LP) att kommunstyrelsen ska 

få i uppdrag att ta fram kostnaden för att nå toppstandard på lands-

bygdens vägnät, att vägföreningarna får i uppdrag att inventera och 

lämna in en rapport om skicket och standarden på de vägar de an-

svarar för samt att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en 

upprustning av det lokala vägnätet under den kommande mandatpe-

rioden 2019-2022. 

 

Servicekontoret konstaterar att det enskilda vägnätet på landsbyg-

den omfattar ca 514 km i Laholms kommun. De väghållare som har 

ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel väg-

förening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa 

enstaka fall en enskild markägare. I Laholm har kommunen sedan 

1970-talet haft ansvar för drift av enskilda vägar. Det har i viss mån 

lett till att vägföreningar, vägsamfälligheter, gemensamhetsanlägg-

ningar och andra former av frivilliga vägorganisationer har tappat 

kunskap och engagemang i den egna vägen.  

 

 

 

 

 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts 

 

Servicenämnden startade 2012 ett omfattande arbete med att få 

igång de icke fungerande vägföreningarna i kommunen i syfte att 

de så småningom skulle ta sitt ansvar fullt ut för den egna vägen. 

Arbetet har resulterat i att det idag finns 24 föreningar som fungerar 

fullt ut men fortfarande är merparten av det enskilda vägnätet på 

landsbygden utan fungerande förening.  

 

 

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland 

annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att un-

derlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Där det finns en 

fungerande förening går bidraget direkt till föreningen men i La-

holm går fortfarande det statliga bidraget för 109 föreningar via 

kommunen.   

 

Trafikverket har aviserat att inom 5-7 år kommer statligt bidrag inte 

att betalas ut till kommunerna utan enbart direkt till föreningarna.  

 

Motionen behandlar en fråga som är angelägen för kommunen att 

hantera. Mot bakgrund av bl.a. att statsbidragen kommer att upp-

höra om dagens situation fortsätter är det nödvändigt att vidta åt-

gärder för att få igång aktiva föreningar som tar ansvar för den egna 

vägen. För att föreningarna ska ha ett rimligt utgångsläge vid över-

tagandet krävs det att vägarna har en skälig standard. Servicekon-

toret förslår därför att motionens första att-sats ska bifallas. 

 

Mot bakgrund av att flertalet av vägföreningarna inte fungerar idag 

föreslår servicekontoret att den andra att-satsen avslås. Eftersom 

den totala kostnaden och omfattningen av en upprustning av det lo-

kala vägnätet inte känd förrän en utredning enligt första att-satsen 

är genomförd föreslås att även den tredje att-satsen avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 222. 

Servicekontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018. 

Motion den 29 april 2018.  

 

 

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabet Babić (M): Motionen ska anses besvarad i den del som av-

ser att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram vad kostnaden är, 

för en satsning på att nå en toppstandard på landsbygdens vägnät. 

med hänvisning till att det redan gjorts likvärdig utredning av ser-

vicenämnden. Kommunstyrelsen ger servicekontoret i uppdrag att 

uppdatera den utredning som gjorts tillsammans med vägförening-

arna. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i övrigt. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsen beslutar i enlighet med Elisabet Babićs förslag. 

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kommunstyrelsen 2018-11-13  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 214 Dnr 2018-000373  

 

Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för kom-

munens allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och 

med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för Laholmsbuktens VA lägger fram förslag till reviderad 

va-taxa att gälla från och med den 1 januari 2019. 

 

VA-verksamhetens intäkter utgörs av anläggningsavgifter, som är 

engångsavgifter som betalas i samband med anslutning till den all-

männa va-anläggningen, och av löpande brukningsavgifter. La-

holmsbuktens VA ser årligen över va-taxan i syfte att uppnå kost-

nadstäckning för verksamhetens drift och investeringar. 

 

Utgångspunkten är att nuvarande kunder ska bära sin kostnadsan-

del, men också att de nya kunder som tillkommer genom expansion 

i kommunen ska svara för sin andel av kostnaden för inträde i och 

tillgång till befintlig va-struktur och för utbyggnad till det aktuella 

området.  

 

Va-taxans uppbyggnad ska vara motsvara de krav som följer av la-

gen om allmänna vattentjänster (LAV) och Svenskt Vattens 

branschriktlinjer om hur va-avgifter ska tas ut för att säkerställa en 

skälig och rättvis fördelning med självkostnadsprincipen som 

grund. 

 

För 2019 föreslås inga förändringar för avgifterna för typhus A och 

typhus B. Förslaget innebär förändringar i formuleringar och vissa 

justeringar för tilläggsavgifter.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 223. 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 17 september 

2018 § 83.  

_____ 
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§ 215 Dnr 2018-000454  

 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för offent-

lig kontroll av livsmedel att gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för of-

fentlig kontroll av livsmedel. Utgångspunkten för översynen har va-

rit att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge, ändrade bestäm-

melser, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsyn för 

olika verksamheter. 

 

Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) anvisningar. Gruppindelningar, tidsåtgång, typ av avgift 

(fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid behov. I övrigt görs nöd-

vändiga kompletteringar-/justeringar så att taxan överensstämmer 

med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. 

 

Enligt Livsmedelslagen ska två olika taxor tillämpas, en lägre av-

gift för registrering och extra offentlig kontroll där restid ingår och 

en högre avgift för planerade kontroller där restiden inte ingår. En-

ligt livsmedelslagen krävs full kostnadstäckning för kontrollen. 

Taxornas lydelse följer SKL:s förslag. Timtaxan för registrering 

och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen föreslås höjas 

från 895 till 922 kronor/timma. Timtaxan för planerad kontroll en-

ligt livsmedelslagen föreslås höjas från 1 055 till 1 112 kro-

nor/timma.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 224. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 

121. 

Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel.  

_____ 
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§ 216 Dnr 2018-000465  

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för tillsyn enligt strål-

skyddslagen att gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för till-

syn inom strålskyddslagens område. Utgångspunkten för översynen 

har varit att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge, ändrade be-

stämmelser, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsyn 

för olika verksamheter. 

 

Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Gruppindelningar, 

tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid 

behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/-justeringar så att 

taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bed-

rivs. Timtaxan för tillsyn inom strålskyddslagens område höjs från 

dagens 895 kronor till 922 kronor per timma.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 225. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 

123. 

Förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.  

_____ 
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§ 217 Dnr 2018-000466  

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn inom mil-

jöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxan för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utgångspunkten 

för översynen har varit att anpassa timtaxan till aktuellt kostnads-

läge, ändrade bestämmelser, förändringar i gruppindelningar och 

tidsåtgång i tillsyn för olika verksamheter. Bilaga A är reviderad ut-

ifrån ny lagtext samt förslag på antal timmar. Bilaga B har inte be-

hövts revideras. 

 

Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Grupp kodindelning-

ar, tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras 

vid behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/justeringar så 

att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som 

bedrivs. Timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens om-

råde föreslås höjas med 27 kronor till från 895 kronor till 922 kro-

nor per timma.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 226. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 

124. 

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.  

_____ 
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§ 218 Dnr 2018-000467  

 

Plan- och bygglovstaxan 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar plan- och bygglovstaxa att gälla från och 

med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har sett över plan och bygglovstaxan. 

Den nuvarande taxan grundar sig till stor del på Sveriges kommu-

ner och landstings (SKL) underlag till plan- och bygglovstaxa från 

2011. Taxan kompletteras nu med en avgift för nekat startbesked 

samt med avgift för återkallande av planbesked.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 227. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 

125. 

Förslag till plan- och bygglovstaxa.  

_____ 
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§ 219 Dnr 2018-000468  

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anta Avgifter för tillståndsprövning och till-

syn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaret-

ter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa re-

ceptfria läkemedel att gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av avgiften för 

tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, la-

gen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen 

om handel med vissa receptfria läkemedel. Utgångspunkten för 

översynen har varit att anpassa avgifterna till aktuellt kostnadsläge, 

ändrade bestämmelser med mera. I övrigt görs nödvändiga kom-

pletteringar/justeringar så att taxan överensstämmer med tillsyns-

behov och den tillsyn som bedrivs. 

 

Översynen innebär bland annat att indexuppräkningen av avgifterna 

i §§ 1, 4 och 5 ska ske enligt prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) som finns publicerad på Sverige Kommuner och Landstings 

(SKL) hemsida i oktober månad istället för Labour Cost Index 

(75 %) och konsumentprisindex (25 %). 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 228. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september 2018 § 

126. 

Förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohol-

lagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkeme-

del.  

_____ 
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§ 220 Dnr 2018-000348  

 

Avfallstaxa 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avfallstaxa 

att gälla från och med den 1 januari 2019. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver renhållningstaxa från och med 

den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret lägger fram förslag till avfallstaxa att gälla från 

och med 1 januari 2019. Taxan byter namn från renhållningstaxa 

till avfallstaxa och upplägget har förenklats.  

 

Taxan innehåller en rad nya tjänster som kommunen inte erbjudit 

tidigare, b.la. insamling av förpackningsmaterial och tömning av 

fyrfackskärl. Taxan uppmanar till sortering och hämtning av matav-

fall och förpackningsmaterial medan det blir dyrare att få restavfall 

hämtat.     

 

De kunder som får ett annorlunda abonnemang eller en markant 

fördyrad tilläggstjänst som t.ex. gångavstånd kommer att kontaktas 

innan den nya taxan börjar gälla.  

 

Avfallstaxan möter kommande investeringar inom avfallsområdet 

om ca 2 100 tkr under 2019. Förutom insamlingssystem med fyr-

fackskärl har ny omlastningsstation och ny dagvattenreningsan-

läggning färdigställts. Utöver dessa investeringar kommer sluttäck-

ning av deponin och byggnation av en lokal lakvattenreningsan-

läggning ske under 2019-2020.  

 

Avgiftshöjningen är till största del fördelad på grundavgift, rörlig 

avgift för tömning av allt restavfall i kärl och containrar, tömning 

av fyrfackskärl samt latrinhämtning. Taxans övriga tjänster lämnas 

i stort oförändrade.     

 

Under 2018 kostade det vanligaste abonnemanget, 190 liters kärl 

och hämtning varannan vecka, 1 807 kr. I förslaget kommer abon-

nemanget att ersättas med två fyrfackskärl med totalt åtta olika 

fraktioner till en kostnad av 2 156 kr. Den årlig kostnad för abon-

nenten höjs därmed med 349 kr samtidigt som antalet tömningar 

utökas från 26 till 39 tömningar per år.  forts 
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Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 229. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018. 

Förslag till avfallstaxa.  

_____ 
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§ 221 Dnr 2018-000456  

 

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor 

och lagen om brandfarlig och explosiv vara 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till taxa för till-

syn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen 

om brandfarlig och explosiv vara, att gälla från och med 1 ja-

nuari 2019. 

 

2. Kommunfullmäktige upphäver taxa för tillsyn enligt lagen om 

skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara, 

antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2012 § 198 

samt taxa för prövning av tillstånd till hantering av brandfarliga 

och explosiva varor, antagen av kommunfullmäktige den 26 

augusti 2010 § 116.  

 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten lägger fram förslag till taxa för tillsyn och till-

stånd enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfar-

lig och explosiv vara. Taxan föreslås ersätta taxa för tillsyn enligt 

lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv 

vara samt taxa för prövning av tillstånd till hantering av brandfar-

liga och explosiva varor. 

 

Förslaget till taxa grundar sig på Sveriges Kommuner och Lands-

tings anvisningar. Jämfört med tidigare taxa blir avgiften för tillsyn 

något högre medan avgiften för tillståndshantering blir lägre. Rädd-

ningstjänsterna i Hallands län har gemensamt tagit fram generella 

tider för hur lång tid en tillsyn tar på olika typer av verksamheter. 

Det innebär att kommunerna i länet får en liknande tillsynstid på 

olika verksamheter. Däremot skiljer sig timavgiften åt mellan 

kommunerna.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 230. 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2018. 

Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot 

olyckor och Lagen om brandfarlig och explosiv vara.  

_____ 
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§ 222 Dnr 2018-000386  

 

Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och avgif-

ter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde att 

gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har gjort en översyn av hyror och 

avgifter inom nämndens verksamheter. Nämnden föreslår att kom-

munfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och avgifter att 

gälla från och med den 1 januari 2019. Förslaget innebär bland an-

nat att avgifter kopplade till Folkhälsocentrum höjs med 8 procent.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 231. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 september 2018 

§ 130. 

Förslag till hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamhetsområde.  

_____ 
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§ 223 Dnr 2018-000187  

 

Kommunplan med budget år 2019 samt ekonomisk plan år 

2020-2021 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Nämndernas budgetramar 

Driftbudgetens nettobudgetramar år 2019 uppgår för respektive 

nämnd till följande: 

 

Kommunfullmäktige  2 486 tkr 

Kommunstyrelsen  163 214 tkr 

Kommunstyrelse, VA-verksamhet 0 tkr 

Kommunstyrelsen, avfallsverksamhet 0 tkr 

Kultur- och utvecklingsnämnden 229 285 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden  15 187 tkr 

Barn- och ungdomsnämnden   503 899 tkr 

Socialnämnden  497 663 tkr 

 

Övergripande 

1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget 

och kommunplan för år 2019 med angivna gemensamma resul-

tatmål. 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finan-

siella mål för verksamheten.  

 

3. Kommunens utdebitering för år 2019 fastställs till 20:58 kronor 

per skattekrona.  

 

4. Resultat-, kassaflödes- och balansbudgeten fastställs. 

 

5. Det framlagda förslaget till ekonomisk plan för åren 2020 och 

2021 godkänns. Planen förutsätt en ännu icke specificerad re-

sultatförstärkning/kostnadseffektivisering på 14 000 tkr under 

2020 och ytterligare 14 000 tkr under 2021. Beloppen motsva-

rar cirka 1,0% av bruttokostnadsomsättningen. 

 

6. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2019 utnyttja kredit 

som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av 

92 000 tkr.  

 

 

   forts 
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7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 950 000 tkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader och för Kommunfastigheter i Laholm AB:s låne-

förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

850 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det to-

tala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respek-

tive ursprungliga lånebelopp. 

 

8. Borgensavgiften för Laholmshem AB ska under 2019 uppgå till 

0,35 procent på utnyttjad borgen vid utgången av avgiftsåret. I 

borgensavgiften ingår en avgift om 0,05 procent vilket motsva-

rar värdet av den ekonomiska fördel som bolaget har genom att 

inte behöva ta ut pantbrev i fastigheterna. 

 

9. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponering 

mellan nämnder som är en följd av organisatoriska förändring-

ar, interndebiteringssystem eller andra förändringar av mindre 

omfattning som inte är av principiell betydelse. 

 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att till berörda nämnder omdis-

ponera medel från centralt anslag för gemensamma insatser, 

som syftar till att förbättra måluppfyllelsen för de utvecklings-

områden som anses angelägna. Medlen kan även användas för 

oförutsedda behov av mindre omfattning. Kommunstyrelsen 

bemyndigas även att från centralt anslag för volymökningar 

omdisponera medel till berörda nämnder. 

 

11. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från an-

slag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder och 

inom sin egen verksamhet. 

 

12. Påbörjande medges för investeringar under år 2018 för vilka 

anslag finns upptagna i budget för år 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

   forts 
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Kommunalt partistöd 

Enligt av kommunfullmäktige den 29 april 2014, § 75, beslutade 

regler för kommunalt partistöd utges det lokala partistödet till par-

tier som är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som fö-

reskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 

 

 

Partistödet består av grundstöd och mandatstöd. Grundstöd utges 

årligen med lika belopp till varje parti. Mandatstöd utges årligen till 

varje parti med lika belopp för varje ledamotsplats som partiet har i 

fullmäktige.  

 

Grundstödets och mandatstödets belopp beslutas årligen av full-

mäktige i samband med fastställande av kommunens budget. 

 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en 

vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 

 

I reglerna föreskrivs vidare att en mottagare av partistöd ska årligen 

lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 

för det ändamål som anges 4 kap. 29 § första stycket kommunalla-

gen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Om redo-

visning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom före-

skriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 

Det antecknas att vid redovisning och granskning av partistöd för år 

2017 har samtliga partier gett in redovisning och granskningsrap-

port före utgången av den tidsfrist som partistödsreglerna föreskri-

ver, dvs. senast den 30 juni 2018.  

 

1. Anslaget för partistöd år 2018 fastställs till 1 209 tkr, varav 

grundstödet utgör 23 250 kr per parti och mandatstödet 23 250 

kr per mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 forts 
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2. För år 2019 betalas partistöd ut enligt följande: 

 

Parti/mandat Grundstöd/kr Mandatstöd/kr Totalt/kr 

Socialdemokraterna (8) 23 250 186 000 209 250 

Centerpartiet (7) 23 250 162 750 186 000 

Moderaterna (7) 23 250 162 750 186 000 

Sverigedemokraterna (7) 23 250 162 750 186 000 

Laholmspartiet (3) 23 250 69 750 93 000 

Kristdemokraterna (2) 23 250 46 500 69 750 

Medborglig samling (2) 23 250 46 500 69 750 

Liberalerna (2) 23 250 46 500 69 750 

Vänsterpartiet (1) 23 250 23 250 46 500 

Trygghetspartiet (1) 23 250 23 250 46 500 

Miljöpartiet (1) 23 250 23 250 46 500 

Totalt 255 750 953 250 1 209 000 

 

3. Partierna erinras om att enligt kommunens regler för partistöd 

ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redo-

visning som visar att partistödet har använts för det ändamål 

som anges 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till re-

dovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 

Enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen ska redovis-

ningen avse perioden 1 januari–31 december och ges in till 

kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningspe-

riodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 

granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur motta-

garen har använt partistödet. Granskarens rapport över gransk-

ningen ska bifogas redovisningen. 

 

4. För att erhålla partistöd ska stödberättigat parti årligen senast 

den 31 december skriftligen lämna uppgift till kommunstyrel-

sen om partiets organisationsnummer, styrelseledamöter, bank-

giro eller plusgiro.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott lägger fram förslag till kom-

munplan med budget 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021. 

 

Kommunstyrelsen fattade den 24 april 2018 beslut om riktlinjer och 

direktiv för nämndernas arbete med budget och kommunplan.  

  forts 
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För att skapa större utrymme för nämnderna att planera och sam-

verka kring kommunens gemensamma resultatmål pekades i direk-

tiven ut strategiskt viktiga områden för planeringsåret ur fullmäkti-

ges inriktningsmål som nämnderna skulle utgå från när målen arbe-

tas fram. Kommunstyrelsen bestämde även ett antal övriga direktiv 

och uppdrag till nämnderna och bolagen som utgör en del av eko-

nom- och verksamhetsplaneringen. 

 

Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resurs-

förstärkningar har kompensation för volymökningar och kostnads-

ökningar, som är en följd av tidigare fattade beslut, eller där nämn-

derna på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna, pri-

oriterats. Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lo-

kalkostnader till följd av ny- och ombyggnationer. Därutöver sker 

även vissa ambitionshöjande satsningar.  

 

Budgeterat resultat för år 2019 uppgår till 3,8 mkr. För de två näst-

kommande åren är de planerade resultatöverskotten 11,6 mkr och 

20,4 mkr. 

 

För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning 

har kommunen som målsättning att det finansiella överskottet ska 

uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2,0 procent av skattein-

täkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter under 

en rullande treårsperiod. Genomsnittet av utfallet 2017, prognosen 

för 2018 och budgeterat resultat för 2019 uppgår till 0,3 procent. 

Det krävs således större överskott än prognosen för innevarande år 

och budgeten för 2019 för att uppfylla målet. 

 

Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer inve-

steringar om totalt ca 323 mkr. Av detta belopp svarar VA- och av-

fallsverksamheten för ca 130 mkr.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 29 oktober 2018 § 220.  

Kommunstyrelsens ledningsutskotts överväganden och ställnings-

taganden.  

Förslag till kommunplan med budget 2019 samt ekonomisk plan 

2020-2021. 

 

 

  forts 
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Beslutsgång  

Vid kommunstyrelsens behandling av kommunplaneförslaget be-

handlas nämndernas verksamhetsområden var för sig och kommun-

styrelsen godkänner det som ledningsutskottet där föreslagit, dock 

antecknas följande. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag till kom-

munplan med budget år 2019 samt ekonomisk plan år 2020-2021 i 

sin helhet.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram 

 

Statsbidragsfinansierade satsningar 

Kjell Henriksson (S) yrkar att för extratjänster anslås 5 000 tkr 

2019. För långtidsarbetslöshet anslås 1 000 tkr årligen 2019-2021. 

För bibliotekstillgänglighet anslås 500 tkr årligen 2019-2021. För 

habiliteringsersättning anslås 850 tkr årligen 2019-2021. Anslagen 

finansierats genom statsbidrag. 

 

Barn- och ungdomsnämndens budgetram 

 

Statsbidragsfinansierade satsningar 

Kjell Henriksson (S) yrkar att för likvärdighet och kunskapsut-

veckling anslås 2 500 tkr årligen 2019-2021. För läslyftet anslås 

250 tkr årligen 2019-2021. Anslagen finansierats genom statsbi-

drag. 

 

Socialnämndens budgetram 

 

Statsbidragsfinansierade satsningar 

Kjell Henriksson (S) yrkar att för kompetensutbildning äldreomsorg 

anslås 500 tkr årligen 2019-2020. Anslagen finansierats genom 

statsbidrag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att lednings-

utskottet beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

 

 

  forts 
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Reservation 

Kjell Henriksson (S), Annita Asplid (S) och Rosita Antonsson (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Henrikssons förslag.  

_____ 
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§ 224 Dnr 2017-000269  

 

Avfallsplan för Laholms kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar avfallsplan att gälla från och med den 1 

januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen är ansvarig för avfallshanteringen i kommunen, 

vilket även omfattar att ta fram avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Planeringskontoret har upprättat förslag till avfallsplan. 

 

Avfallsplanen omfattar allt avfall som uppkommer i Laholms 

kommun såväl avfall från enskilda hushåll som från alla former av 

verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 232. 

Förslag till avfallsplan.  

_____ 
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§ 225 Dnr 2017-000270  

 

Föreskrifter om avfallshantering för Laholms kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar föreskrifter om avfallshantering för La-

holms kommun att gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen är ansvarig för avfallshanteringen i kommunen, 

vilket även omfattar att ta fram avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Planeringskontoret har upprättat förslag till föreskrifter om avfalls-

hantering.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 233. 

Föreskrifter om avfallshantering för Laholms kommun.  

_____ 
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§ 226 Dnr 2017-000255  

 

Program för utveckling av stationsorterna Knäred och Veinge 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Utvecklingsprogram för Knäred 2035 

och Utvecklingsprogram för Veinge.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram 

utvecklingsprogram för orterna Knäred och Veinge. I samband med 

att åtgärdsvalsstudie för Markarydsbanan påbörjats av Trafikverket 

under våren 2017 på uppdrag av Region Halland har Trafikverket 

och Region Halland efterfrågat utvecklingsstrategier för de bli-

vande stationsorterna Knäred och Veinge 

 

Utvecklingsprogrammen beskriver hur orterna kan utvecklas som 

boendeorter och besöksmål med målår och planeringshorisont 

2035. Framtagandet av utvecklingsprogrammen har skett i nära dia-

log med invånare i orterna med omnejd genom dialogmöten, webb-

enkät och referensgruppsarbete.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 234. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2018. 

Utvecklingsprogram för Knäred 2035. 

Utvecklingsprogram för Veinge 2035.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Kommunstyrelsen 2018-11-13  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 227 Dnr 2018-000336  

 

Förslag till ny organisation för nämnden för överförmyndare i 

samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal om samverkan i gemen-

sam överförmyndarnämnd. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner reglemente för gemensam 

överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms 

kommuner.  

 

Ärendebeskrivning 

Båstads kommun ställt en förfrågan om samverkan kring överför-

myndarfrågor. Båstad önskar ingå i nämnden för överförmyndare i 

samverkan Halmstad, Hylte, Laholm. Ägarsamrådet, som består av 

samverkanskommunernas kommunstyrelseordförande och kom-

munchefer, är positiva till att utöka samverkan att omfatta även Bå-

stads kommun. 

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan föreslår kommunfull-

mäktige att godkänna samverkansavtal om gemensam överförmyn-

darnämnd för Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner 

samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, 

Halmstads, Hyltes och Laholms kommuner.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 235. 

Nämnden för överförmyndare i samverkans protokoll den 28 au-

gusti 2018 § 75. 

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halm-

stads, Hylte och Laholms kommuner.  

_____ 
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§ 228 Dnr 2018-000390  

 

Arrendeavtal om parkeringsplats på Altona 1:66 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner arrendeavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Stålpåhl Fastigheter AB kontaktade under sommaren 2018 Plane-

ringskontoret och presenterade en idé om att bolaget kunde anlägga 

en parkeringsplats på sin fastighet Altona 1:66 belägen i korsningen 

Lantmannagatan/Repslagaregatan i Laholm. Förslaget innebär att 

en parkeringsplats med 40-45 bilplatser anläggs på ett avstånd av ca 

350 meter från Stortorget. Parkeringsplatsen innebär också en för-

sköning av en av infarterna till Laholms centrum.  

 

Ett tioårigt arrendeavtal har tagits fram med fastighetsägaren som 

innebär att fastighetsägaren anlägger parkeringsplatsen och står för 

drift och skötsel bortsett från skyltning som kommunen svarar för. 

Den årliga arrendesumman uppgår till 180 000 kr vilket motsvarar 

ca 4 000 kr per parkeringsplats och år. Arrendesumman justeras år-

ligen med konsumentprisindex.  

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2018. 

Arrendeavtal.  

_____ 
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§ 229 Dnr 2018-000271  

 

Reservationsavtal för Skummeslöv 12:122 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reservationsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen äger fastigheten Skummeslöv 12:122 belägen norr om 

återvinningsstationen vid Stora Strandvägen i Skummeslövsstrand. 

Fastigheten är ca 4 000 m2 stor och planlagd för skola, vård och 

bostäder i ett plan.  

 

Curahill AB ställ en förfrågan om att få köpa fastigheten. Fastighet-

en har värderats av NAI Svefa under sommaren 2018 till 2,25 mil-

joner. Efter förhandling har bolaget och planeringskontoret kommit 

fram till en köpesumma om 2,1 miljoner. Priset avviker med knappt 

sju procent från värderingen vilket inte är en ovanlig felmarginal i 

värdeutlåtande.  

 

I reservationsavtalet ställs krav på Curahill AB att bolaget ska an-

söka om bygglov, inom 12 månader från avtalet godkännande, för 

en privatdriven förskola på minst 60 förskoleplatser. Inom sex må-

nader från bygglovsbeslutet ska bolaget påbörja grundläggning av 

förskolan. När grundläggning är påbörjad får Curahill AB köpa fas-

tigheten. I annat fall förfaller avtalet.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 237. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2018. 

Reservationsavtal.  

_____ 
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§ 230 Dnr 2017-000371  

 

Planbesked för Allarp 2:64 och Allarp 2:4 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om planbesked för del av Al-

larp 2:4 och 2:64. 

 

2. Kommunstyrelsen tar ut en avgift om 17 920 kr för planbeskedet. 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet ska bekostas av 

exploatören/exploatörerna och att planavtal ska tecknas. Planar-

betet ska utföras av kommunens egen personal alternativt av de 

konsulter som kommunen har ramavtal med. Planen beräknas 

kunna påbörjas under hösten 2019 och vara antagen efter 1,5–2 

år.  

 

4. Kommunstyrelsen placerar detaljplanearbetet på plats 8 på vän-

telistan för planärenden.  

 

Ärendebeskrivning 

Grön Camp Park AB ansöker om planbesked för delar av fastighet-

erna Allarp 2:4 och 2:64. Området som ansökan inkluderar består 

idag av cirka 25,7 hektar betesmark och är belägget mellan Västkust-

banan och Inre Kustvägen.  

 

Grön Camp Park AB vill kunna erbjuda tomter för uthyrning med 

inriktning mot mindre stugor, villavagnar, husvagnar, husbilar, samt 

camping. Sökandes ambition är att skapa ett område som kan vara 

aktivt året om och ett semesterboende som alla kan ha råd med. Inom 

området föreslås ett flertal grönområden anläggas, där de boende får 

tillgång till olika aktiviteter och rekreationsmöjligheter. 

 

I de norra delarna av området, utmed Stora strandvägen, föreslås en 

bensinstation, en återvinningscentral och ett större förråd för båtar. 

Intresset av bensinstation och återvinningscentral har sedan tidigare 

förmedlats av Laholms kommun. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att platsen är lämplig för den 

föreslagna bebyggelsen.  

 

 

 

  forts 
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forts 

 

Planen skulle innebära ett positivt tillskott för turistnäring och fri-

luftsliv. Planen skulle även skapa ett mer varierat utbud av boenden 

i Skummeslövsstrand i form av tomter och stugor som kan hyras.  

 

Förslaget tar i anspråk betesmark som i grönområdesutredningen 

har ansetts ha lokala och delvis regionala naturvärden. Den före-

slagna användningen bedöms dock vara en sådan karaktär att natur-

värdena inte påtagligt skadas. Potentiellt kan förslaget snarare vara 

positivt för den biologiska mångfalden genom att nya träd och bus-

kar tillåts växa upp.  

 

Markförhållanden och buller gör att området inte lämpar sig för 

tyngre byggnadstyper eller permanentboende, men kan utnyttjas till 

camping och den mindre bebyggelse som ansökan avser.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår därmed att ansökan ska bif-

allas.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 238. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 oktober 2018 § 

158. 

Ansökan om planbesked.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 231 Dnr 2018-000463  

 

Övergång till särredovisning av avfallsverksamheten 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen övergår till särredovisning inom avfallsverksam-

hetens ansvarsområde. Övergången sker i samband med bear-

betning av bokslutet för 2018. 

 

2. Kommunen bokför skulden sedan tidigare om 10 047 tkr via re-

sultatfondshanteringen. 

 

3. Kommunen bokför avsättning om 6 700 tkr för sluttäckning 

etapp två på Ahla deponi under 2018 i samband med bokslutet 

för 2018. 

 

4. Finansieringen av överuttag (särredovisning) i bokföringen sker 

via det egna kapitalet. 

 

5. Finansieringen för avsättning kring sluttäckning av etapp två på 

Ahla deponi finansieras genom reavinst från värdepappersför-

säljning.  

 

Ärendebeskrivning 

Inom VA-verksamhetens ansvarsområde har kommunen framställt 

en särredovisning för varje verksamhetsår sedan 2009. Enligt lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster ska verksamhetens bokfö-

ring redovisa i en särredovisning bestående av resultat- och balans-

räkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Av särredovisningen 

ska det framgå hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit 

gemensamma med annan verksamhet.  

 

Inom avfallsverksamhetens ansvarsområde finns inget lagkrav på 

motsvarande särredovisning. Däremot har Rådet för kommunal re-

dovisning framhållit att även inom avfallsverksamhetens bokföring 

bör särredovisningen tillämpas. Även Avfall Sverige framhåller att 

särredovisning ska tillämpas, framför allt med hänvisning till själv-

kostnadsprincipen för verksamheten och vikten att verksamheten 

särredovisas från huvudmannens övriga verksamheter. EY, kom-

munens externa revisorer, har de senaste åren i samband med 

granskning av kommunens räkenskaper, framhållit att kommunen 

bör särredovisa affärsområdet avfallsverksamhet. 

 

  forts 
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Syften med särredovisning är: 

 Att uppföljning av att avfallstaxan är förenlig med självkost-

nadsprincipen. 

 Att den lagstadgade avfallsverksamheten inte bär kostnader 

som tillhör annan kommunal verksamhet. 

 Utgöra ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige inför fast-

ställande av den kommunala avfallstaxan.  

 Utgöra ett underlag för uppföljning och utvärdering för bedöm-

ning av om det kommunala avfallsuppdraget bedrivs effektivt. 

 

Avfallsverksamheten har idag en upparbetad resultatfond på 10 047 

tkr till och med 2017 års räkenskaper. Vid en övergång till särredo-

visning bör även resultatfonden bokföringsmässig hanteras via 

kommuns balansräkning som ett tidigare överuttag alternativ åter-

ställning i form av underuttag mot avfallskollektivet. Finansiering-

en för avsättningen sker genom en överföring från egna kapitalet 

till överuttag (förutbetald intäkt). 

 

I bokslutet 2016 gjordes en extra avsättning för åtagandet om slut-

täckning av Ahla deponi. Totalt för sluttäckningen beräknas kost-

naden till 22 363 tkr. För att avsättningen ska uppgå till 22 363 tkr 

krävs ytterligare 6 700 tkr i avsättning. Finansieringen av dessa 

6 700 tkr sker genom försäljning och reavinsten som uppkommer 

på värdepapperna.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 239. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2018.  

_____ 
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§ 232 Dnr 2018-000358  

 

Svar på remiss av betänkandet Vårt gemensamma ansvar för 

unga som varken arbetar eller studerar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på betänkandet Vårt 

gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar: 

 

Utredningen bör ytterligare belysa följande: 

 

Avsnitt 9.1 

 Likställd storlek på ersättningen i alla kommuner. 

 Var ansvaret inom kommunen för bedömning av rätten till ak-

tivitetspengar ska ligga. 

 Vad som berättigar till aktivitetspengar. 

 Det faktum att många av de individer som omfattas av det 

kommunala aktivitetsansvaret varken är arbetsföra eller studi-

emotiverade på grund av en större problematik. 

 Förslagens påverkan på skolans arbetsbelastning som helhet 

bör belysas i utredningen samt vilka konsekvenser förslagen får 

på elevhälsans uppdrag. 

 

Avsnitt 10.2  

 Ett rapporteringskrav till elevens huvudman gällande avslu-

tande vägledningssamtal. 

 Andra system för information till elever. 

 

Avsnitt 11:3  

 Möjligheten för skolan att få återkoppling efter att anmälan om 

oro till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. 

 Möjligheten till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.  

 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Vårt gemen-

samma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar till La-

holms kommun. Remissen är begränsad till förslagen i avsnitt 9.1, 

10.2 och 11.3 med tillhörande konsekvensbeskrivningar. 

 

 

 

 

  forts 
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Socialnämnden instämmer i de förslag som lämnas i betänkandet. 

Nämnden framhåller dock under avsnitt 9.1 att utredning bör belysa 

följande: 

 Likställd storlek på ersättningen i alla kommuner. 

 Var ansvaret inom kommunen för bedömning av rätten till ak-

tivitetspengar ska ligga. 

 Vad som berättigar till aktivitetspengar. 

 Det faktum att många av de individer som omfattas av det 

kommunala aktivitetsansvaret varken är arbetsföra eller studi-

emotiverade på grund av en större problematik. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden instämmer i socialnämndens syn-

punkter och tillägger under avsnitt 9.1 att förslagens påverkan på 

skolans arbetsbelastning som helhet bör belysas i utredningen samt 

vilka konsekvenser förslagen får på elevhälsans uppdrag. 

 

Under avsnitt 10.2 föreslår nämnden:  

 Ett rapporteringskrav till elevens huvudman gällande avslu-

tande vägledningssamtal. 

 Andra system för information till elever. 

 

Under avsnitt 11:3 förslår nämnden att utredningen ytterligare ska 

belysa möjligheten för skolan att få återkoppling efter att anmälan 

om oro till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. Vidare 

bör utredningen belysa möjligheten till aktivitetsersättning vid för-

längd skolgång.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 240. 

Socialnämndens protokoll den 23 oktober 2018 § 110. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 31 oktober 2018 § 

159. 

Betänkandet Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar 

eller studerar.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Utbildningsdepartementet 
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§ 233 Dnr 2018-000441  

 

Förslag på ombud enligt begravningslagen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Bo Fritzson, Mellbystrandsvägen 70, 

312 34 Laholm, som begravningsombud.  

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen ska, i enlighet med begravningsförordningen (1990: 

1147), utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat 

från och med 1 januari året efter det år då det hållits val till kom-

munfullmäktige. 

 

Länsstyrelsen bereder nu Laholms kommun, tillfälle att föreslå en 

eller flera personer som kan vara lämpliga för uppdraget som be-

gravningsombud enligt begravningslagen. Kommunen kan även fö-

reslå personer som kommer från andra trossamfund eller andra livs-

åskådningsorganisationer än Svenska kyrkan och är verksamma 

inom kommunens område. 

 

Länsstyrelsen ser gärna att kommunen föreslår personer som inte 

innehar uppdrag i Svenska kyrkan, som exempelvis ledamot i be-

slutande organ inom Svenska kyrkan. 

 

Den person som varit begravningsombud i Laholms kommun under 

nuvarande mandatperiod står inte till förfogande för kommande 

mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 241. 

Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län den 9 oktober 

2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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§ 234 Dnr 2017-000152  

 

Rekommenderad väg för farligt gods i Laholms tätort 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen översänder planeringskontorets tjänsteskri-

velses till Länsstyrelsen som svar på anmodan. 

 

2. Planeringskontoret ges i uppdrag att bereda planuppdrag för 

ändring av detaljplan för ombyggnation av Kristianstadsvägen. 

 

3. Budgetberedningen ges i uppdrag att i ekonomisk plan 2022–

2023 tillföra investeringsmedel om 25 miljoner kronor för om-

byggnation av Kristianstadsvägen.  

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har i skrivelse den 18 september 2018 anmodat La-

holms kommun att komplettera ansökan om ändring av lokala tra-

fikföreskrifter för transport av farligt gods med vilka skyddsåtgär-

der längs Kristianstadsvägen som kommunen har för avsikt att vidta 

och när dessa ska vidtas.  

 

Planeringskontoret beskriver att riskutredning för sträckningen 

finns framtagen av konsultföretaget Tyréns 2010 och från 2012 

finns en mer detaljerad behovsbeskrivning av åtgärder framtagen av 

konsultföretaget Grontmij. Åtgärder som behövs är bland annat 

uppsamlande diken, inlösen av närliggande bostadsfastigheter, 

minskat antal anslutningar, vänstersvängfält, bullerskärmar och bul-

lervallar. Åtgärderna har 2017 beräknats kosta 21 300 tkr exklusive 

kostnader för inlösen av fastigheter samt framtagande av detaljplan 

och projektering. 

 

Tidplan för ett genomförande är osäker då flera av åtgärderna 

kommer att kräva ändring av detaljplan. I bästa fall skulle en plan 

kunna tas fram under 2019–2020 och vara klar för genomförande 

2022–2023.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 6 november 2018 § 242. 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018. 

Länsstyrelsens skrivelse den 18 september 2018. 

 

 

  forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kjell Henriksson (S): Bifall till ledningsutskottets förslag. 

 

Erling Cronqvist (C) med instämmande av Eva M Larsson (MP), 

Lena Olofsdotter (C) och Peter Berndtson (SD): Kommunstyrelsen 

ska svara Länsstyrelsen att Sofiroleden ska byggas ut enligt detalj-

plan. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-

styrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag.  

 

Reservationer  

Erling Cronqvist (C), Lena Olofsdotter (C) och Eva M Larsson 

(MP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Ersättarnas mening 

Margareta Jonsson (L), Lars Gustafsson (KD) och Lennart Svens-

son (V) instämmer i Erlings Cronqvists förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 
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§ 235 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 7 november 2018. 

Förteckning över synpunkter och förslag den 7 november 2018.  

_____ 
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§ 236 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 6 november 2018. 

Förteckning över delegationsbeslut den 7 november 2018. 

_____ 
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§ 237 Dnr 2018-000003  
 
Informationsärenden 
 
Plan för bättre resultat i grundskolan 
Maria Bronelius, Richard Mortenlind och Carin Källström 
 
Åtgärdsvalsstudie väg 24 
Linda Svederberg 
 
Information från verksamheten 
Erland Björkman 
 
Information från kommunberedningen 
Elisabet Babić 
 
Information från personalutskottet 
Erling Cronqvist 
_____ 
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§ 238   

 

Närvarorätt för utomstående 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Praktikanten Christoffer Eliasson medges närvarorätt vid kommun-

styrelsens sammanträde. 

_____ 

 

 


